


27. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi
17-21 NİSAN 2019, TITANIC BELEK KONGRE MERKEZİ, ANTALYA

Uluslararası Katılımlı

Değerli Meslektaşlarımız,
 
Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği adına 17-21 Nisan 2019 tarihleri arasında Antalya’da düzenlediğimiz 
27. Uluslararası Katılımlı Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi’nde sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk ve 
onur duyuyoruz.
 
İnsan sağlığı günümüzdeki bilimsel ve teknolojideki gelişmelerle birlikte toplumların sosyoekonomik değişimleri 
ile dinamik bir süreç içinde yer almaktadır. Bizler, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon hekimleri olarak sağlık adına 
bireylerin içinde bulundukları ortamlara bağlı olarak ortaya çıkan aktivitelerdeki kısıtlılıkları veya günlük yaşama 
katılımdaki yetersizlikleri ile baş edebilmelerini, optimal fonksiyonlarının sağlanması ve yaşamlarını bağımsız 
sürdürebilmelerini hedefledik. Bu amaca ulaşabilmek için aldığımız temel eğitimi genel sağlık ve 
rehabilitasyona yaklaşım alanındaki güncellediğimiz bilgilerimiz ışığında, zenginleşmiş pratiğimizle profesyonel 
hayatımızı en etkin biçimde hastalarımızın yararına sunmayı seçtik.
 
Uluslararası katılımlı kongremizin bu yılki teması “Hep Beraber El Ele” olarak belirlenmiştir. Fiziksel Tıp ve 
Rehabilitasyon Anabilim Dalı olarak branşımızda uzmanından diyetisyenine, fizyoterapistinden medikal 
firmasına, ilaç sektöründen devlet ve ailesine, iş uğraşı ve konuşma terapistinden psikoloğuna, konsültan 
hekimine kadar tümüyle hastanın sağlığı ve yaşamı kalitesini odağında tutan bir eğitim, branşımızın 
geliştirilmesine dayanak olacaktır.
 
Kongremizin ana konuları bu yıl ‘Kas İskelet Sistemi Hastalıklarında Güncellemeler’’, ‘‘Romatolojik Hastalıklarda 
Güncellemeler’’ ve “Rehabilitasyonda Güncellemeler’’ sempozyumların konuları ise ‘’Algoloji’’, ‘’Klinik Nörofizyoloji’’ 
ve ‘’Geleneksel Tamamlayıcı ve Rejeneratif Tıp Yöntemleri’’ olarak seçildi. Çalışma gruplarımızın da katkılarıyla 
hazırladığımız meslektaşlarımızın ilgi alanlarına göre tercih edebileceği panel ve kurslarla en güncel bilgilere 
ulaşabileceğiz.  Bunun yanında alanda uzmanlık yapan meslektaşlarımızın özellikle ilgisini çekebileceğini 
düşündüğümüz, meslektaşlarımızın zor hastalarını da sorabilecekleri/tartışabilecekleri “Uzmanına Danış-Olgu 
Tartışması” oturumları planladık. Bu oturumlarda spesifik sorunlar ve cevabına yönelik özellikli olgular eşliğinde 
sık karşılaştığımız  soruların yanıtlarını hep birlikte bulmaya çalışacağız. Bu yıl 2017 yılından itibaren uygulamaya 
başladığımız her günün sonunda yer alan ve ana konularla ilişkili olarak son iki yılda yapılmış olan sistematik 
meta analiz çalışmaları içeren Cochrane Saati’nin de hepimiz için verimli  olacağını umuyoruz.
 
Kongremize başvuran bildiriler arasından kabul edilen 362 bildirinin 142 tanesi sözlü olarak sunulacak olup diğer 
bildiriler poster olarak sunulacaktır.
 
Bilindiği gibi uzmanlık eğitimine devam eden meslektaşlarımızı bir araya getiren, birbirlerini tanımayı, 
deneyimlerini paylaşmayı ve eğitim standardizasyonunu hedefleyen Yaz ve Kış Okullarımız yılda iki kez 
uygulanmaktadır. Bu yılda  geçen kongremizde olduğu gibi Yaz Okulu programımızı kongremiz ile beraber 
yapıyoruz. Bu amaçla eğitim hastanelerimiz ve üniversitelerimizin önerdikleri asistanlarımız derneğimizin 
sponsorluğunda kongremizin bilimsel aktivitelerden yararlanacaklardır. 
 
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon alanında bilgi ve deneyimlerimizi paylaşmak adına bir araya geldiğimiz 
kongremizin camia olarak ihtiyaç duyduğumuz birlik ve beraberliğimizin güçlenmesine de katkı sağlamasını 
arzu eder, hepinize iyi kongreler dileriz…
 
Saygılarımızla,
27. Uluslararası Katılımlı Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi
Düzenleme Kurulu
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SALON 2

Sponsorlarımıza Teşekkürlerimizle

*Firmalar katılımlarına göre kategorize edilmiş olup aynı kategorideki firmalar alfabetik olarak sıralanmıştır.



İÇİNDEKİLER

POSTER BİLDİRİLER
SÖZLÜ BİLDİRİLER

KONUŞMA ÖZETLERİ

BİLİMSEL PROGRAM
KURSLARIMIZ



BİLİMSEL
PROGRAM



17 NİSAN 2019, ÇARŞAMBA

09.30 - 13.30 Skolyoz ve Postüral Değerlendirme Kursu KURS
SALONU 1

14.30 - 18.00  Proloterapi Kursu (Diz Osteoartritli Hastalarda Dekstroz
Proloterapinin Kullanımı) 

KURS
SALONU 1

14.30 - 18.00 İntraartiküler Enjeksiyonlar Kursu KURS
SALONU 2

09.30 - 13.30 Miyofasiyal Gevşetme Teknikleri Kursu KURS
SALONU 3

14.30 - 18.00 Girişimsel Algoloji Kursu KURS
SALONU 3

09.30 - 18.00 Travmatik El (Tendon ve Sinir Yaralanmaları)
Rehabilitasyonu Kursu

KURS
SALONU 4

09.30 - 18.00 Alt Ekstremite Nörolojik Problemlerinde Ortez
Reçeteleme Kursu

KURS
SALONU 5

09.30 - 18.00 Ultrason Eşliğinde Omuz-Eklem Enjeksiyonları Kursu KURS
SALONU 6

09.30 - 18.00 Kas İskelet Sistemi Hastalıklarında Akupunktur
Uygulamaları Kursu

KURS
SALONU 8

Fizik Tedavi Modaliteleri Kursu KURS
SALONU 709.30 - 18.00 

KURSLARIMIZ



18 NİSAN 2019, PERŞEMBE

13.45 - 17.30 Temel Nöral Terapi Kursu KURS
SALONU 1

09.00 - 12.45  İleri Nöral Terapi Kursu KURS
SALONU 1

13.45 - 17.30 Kas İskelet Sistemi Hastalıklarında Mezoterapi Kursu KURS
SALONU 2

19 NİSAN 2019, CUMA

13.45 - 17.30 PRP (Platelet Rich Plasma) Kursu KURS
SALONU 1

09.00 - 12.45  Fizik Tedavide Yeni Nesil Yaklaşımlar:
Temassız Fizik Tedavi Kursu KURS

SALONU 2

13.45 - 17.30  İnmede Alt Ekstremite Spastisitesinin Yönetimi  Kursu KURS
SALONU 2

09.00 - 17.30  Kas İskelet Sisteminin MR ile Değerlendirilmesi Kursu KURS
SALONU 3

koşulsuz desteği ile..

KURSLARIMIZ



09.00 - 12.45 Ozon Tedavisi Kursu

09.00 - 12.45 Manuel Tıp: Omuz, Dirsek ve El  Kursu KURS
SALONU 5

09.00 - 12.45 Kas İskelet Sistemi Temel Ultrason Kursu KURS
SALONU 6

09.00 - 12.45 Kinezyolojik Bantlama Kursu KURS
SALONU 7

13.45 - 17.30 Üst Ekstremite Lenfödem Tanı ve Tedavisinde
Güncel Yaklaşımlar Kursu

KURS
SALONU 1

09.00 - 17.30 Erişkinlerde “Engellilik, Engelli Sürücü ve Askeri
Sağlık Kurulu” Raporlama Kursu

KURS
SALONU 3

20 NİSAN 2019, CUMARTESİ

21 NİSAN 2019, PAZAR

KURS
SALONU 4

KURSLARIMIZ



08:45 - 09.40 Açılış Konferansı
Oturum Başkanları: Ender Berker, Tansu Arasıl

FTR'nin Dünü  Vesile Sepici

FTR'nin Bugünü  Aydan Oral 

FTR'nin Yarını  Banu Dilek

18 NİSAN 2019, PERŞEMBE

09.45 - 11.00 Romatoid Artrit
Oturum Başkanları: Tiraje Tuncer, Ayşen Akıncı 

09.45 - 10.05 Romatoid Artrit Patogenezinde Yenilikler Ayşen Akıncı

10.05 - 10.25 Romatoid Artrit Tedavisinde Yenilikler Lale Altan İnceoğlu

10.25 - 10.45 Romatizmal Hastalıklarda Glikokortikoid Kullanımı:
Doğrular Yanlışlar Gülcan Gürer 

10.45 - 11.00 Tartışma  

SALON 2

SALON 1 09.45 - 11.00 Osteoartrit – “Yeni Ne Var?” 
Oturum Başkanları: Dilşad Sindel, Kenan Akgün

09.45 - 10.10 Osteoartrit Patogenezi ve Ağrı Kaynakları  Simin Hepgüler 

10.10 - 10.35 Osteoartrit Tanısı ve Alt Grupları   Sibel Başaran 

10.35 - 11.00 Tartışma

SALON 1 

08:30 - 08:45 Açılış Konuşması
Ayşegül Ketenci - TFTR Dernek ve Kongre Başkanı SALON 1 



09.45 - 11.00 Beyin Hasarı ve Rehabilitasyon - 1
Oturum Başkanları: Arif Kenan Tan, Nilüfer Kutay Ordu Gökkaya

09.45 - 10.15 Reinnervasyon, Fonksiyon ve Plastisite   Hilmi Uysal

10.15 - 10.45 İnme Sonrası Nöronal Plastisiteyi Destekleyen Yaklaşımlar  Ayşe Yalıman

10.45 - 11.00 Tartışma

09.45 - 11.00 Spinal Ağrı 
Oturum Başkanları: Tansu Arasıl, Hatice Bodur

09.45 - 10.05 Spinal Ağrıda Mekanizmalar ve Konservatif Tedavi Yaklaşımları
Tülay Erçalık

10.05 - 10.25 Servikal ve Torakal Bölgede Girişimsel Uygulamalar 
Mehmet Ali Taşkaynatan 

10.25 - 10.45 Lomber Bölgede Girişimsel Uygulamalar
Hakan Gündüz

10.45 - 11.00 Tartışma

18 NİSAN 2019, PERŞEMBE

SALON 3 

SALON 5

SALON 4

09.45 - 11.00 Kas İskelet Sistemi Patolojilerinde Tanı ve
Tedaviye Akılcı Yaklaşım
Oturum Başkanları: Vesile Sepici, Ayhan Kamanlı

09.45 - 10.05 Akılcı İlaç Kullanımı Remzi Çevik

10.05 - 10.25 Akılcı Laboratuvar Kullanımı  Ayhan Kamanlı

10.25 - 10.45 Akılcı Görüntüleme Kullanımı   Mehmet Yörübulut 

10.45 - 11.00 Tartışma



18 NİSAN 2019, PERŞEMBE

09.45 - 11.00 SÖZLÜ BİLDİRİ - 1 | Oturum Başkanı: Aylin Rezvani  
S-11, S-12, S-13, S-14, S-15, S-16, S-17, S-18, S-19, S-20

SÖZLÜ BİLDİRİ
SALONU - 1

11.30 - 12.45 Fibromiyalji - “Yeni Ne Var?”  
Oturum Başkanları: Simin Hepgüler, Lale Altan İnceoğlu

11.30 - 12.00  Fibromiyalji Nedir?  
12.00 - 12.30 Fibromiyalji Tedavisi Var mı? Varsa Yeni Ne Var? 

Ayşegül Ketenci 
Deniz Evcik 

12.30 - 12.45 Tartışma

SALON 1

09.45 - 11.00 Robotik Rehabilitasyon Paneli  
Oturum Başkanları: Şafak Karamehmetoğlu, Halil Koyuncu 

09.45 - 10.15  Üst Ekstremite Robotik Rehabilitasyon  Şafak Karamehmetoğlu
10.15 - 10.45 Alt Ekstremite Robotik Rehabilitasyon Halil Koyuncu
10.45 - 11.00 Tartışma

SALON 6

09.45 - 11.00 SÖZLÜ BİLDİRİ - 4 | Oturum Başkanı: Barın Selçuk
S-39, S-40, S-41, S-42, S-43, S-44, S-45, S-46, S-47

Bildiriler ile ilgili tüm detaylara www.ftr2019.org adresinden ve mobil
uygulamamızdan ulaşabilirsiniz. 

SÖZLÜ BİLDİRİ
SALONU - 2

11.00 - 11.30 Çay - Kahve Arası

10.00 - 15.00  TFTR YETERLİK KURULU SEÇİMİ FUAYE ALANI 



18 NİSAN 2019, PERŞEMBE

SALON 211.30 - 12.45 Oldies and Goldies 
 Oturum Başkanları: Ümit Dündar, Özgür Akgül

11.30 - 11.50  Kristal Artropatiler Ümit Dündar 
11.50 - 12.10 FMF  Erkan Kozanoğlu
12.10 - 12.30 Behçet Hastalığı  Zafer Günendi
12.30 - 12.45 Tartışma

SALON 3
11.30 - 12.45 Beyin Hasarı ve Rehabilitasyonu - 2
 Oturum Başkanları: Ayşe Yalıman, Funda Atamaz Çalış

11.30 - 11.50  İnme ve Konuşma Bozuklukları “1,2,3 Tıp ve Yeniden Başlayan Sözler”
 Funda Atamaz Çalış
11.50 - 12.10 İnme ve Kognitif Bozukluklar “Geçip Giden Zamanları Bir Yerlerde Bulsam…” 
 Dilek Karakuş
12.10 - 12.30 Beyin Hasarında Yeni Tedavi Yaklaşımları ve Restoratif Tedaviler “Yeni Ne Var”
 Nigar Dursun
12.30 - 12.45 Tartışmai

11.30 - 12.45 Baş Ağrısı, Nöromodülasyon, Nöropatik Ağrı 
 Oturum Başkanları: Mü�t Akyüz, Hakan Gündüz

11.30 - 11.50  Baş Ağrısında Yaklaşım ve Tedavi
 Işın Ünal Çevik
11.50 - 12.10 Nöromodülasyon ve Radyofrekans Uygulamaları: Ağrı Tedavisinde Mekanizmalar 
 Bora Uzuner
12.10 - 12.30 Nöropatik Ağrıda Tanısal ve Terapötik Gelişmeler 
 Işın Ünal Çevik
12.30 - 12.45 Tartışma

SALON 4
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SALON 5

SALON 6

11.30 - 12.45 Osteoporoz Güncel Bakış
 Oturum Başkanları: Nurten Eskiyurt, Merih Sarıdoğan

11.30 - 11.50  Dünden Bugüne Osteoporoz 
 Şansın Tüzün
11.50 - 12.10 Osteoporozda Güncel ve Gelecek Medikal Tedaviler
 Yeşim Kirazlı
12.10 - 12.30 Osteoporoz Tedavisindeki İncelikler (İlaç Tatili, Kombinasyon, Ardışık Tedaviler)
 Dilşad Sindel

12.30 - 12.45 Tartışma
 * Osteoporoz ÇG tarafından düzenlenmiştir.

11.30 - 12.45 Avrupa’da “Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon:
 Güncel Yaklaşımlar ve Yenilikler 
 Oturum Başkanları: Aydan Oral, Ayşe Küçükdeveci

11.30 - 12.00  Avrupa’da FTR Uzmanının El Kitabı – Yenilenen Beyaz Kitap (White Book)
 Ayşe Küçükdeveci

12.00 - 12.30 Yeni bir Cochrane Alanı – “Cochrane Rehabilitasyon”: Araştırma ve Bilginin
 Pratiğe Uygulanması (Knowledge Translation)
 Aydan Oral

12.30 - 12.45 Tartışmai

11.30 - 12.45 SÖZLÜ BİLDİRİ - 2 | Oturum Başkanı: Burcu Duyur Çakıt
 S-21, S-22, S-23, S-24, S-25, S-26, S-28, S-29, S-30

 Bildiriler ile ilgili tüm detaylara www.ftr2019.org adresinden ve mobil
 uygulamamızdan ulaşabilirsiniz.

SÖZLÜ BİLDİRİ
SALONU - 1



18 NİSAN 2019, PERŞEMBE

SALON 6

13.45 - 15.00 Omuz Ağrıları (Olgu Temelli) - 1 
 Oturum Başkanları: Zeynep Güven, Elif Akalın

13.45 - 14.05  Omuzun Kinezyolojisi ve Biyomekaniği  Aliye Tosun  

14.05 - 14.25 Omuz Ağrılarında Klinik Değerlendirme Ne Kadar Önemli?  Kenan Akgün 

14.25 - 14.45 Omuz Ağrılarında Görüntüleme Ne Kadar Önemli? Mehmet Yörübulut

14.45 - 15.00 Tartışma

SALON 2
13.45 - 15.00 Genç Bakış  Olgularla Genç Hasta/Yaşlı Hasta
 (İnciler ve Mitler)
 Oturum Başkanları: Yeşim Gökçe Kutsal, Nurdan Oruçoğlu

13.45 - 14.05 Non Radyolojik Aksiyel SpA   Nurdan Oruçoğlu

14.05 - 14.25 Preklinik Romatoid Artrit   Ülkü Uçar

14.25 - 14.45 Yaşlı Hastalarda En�amatuvar Romatizmal
 Hastalıklara Yaklaşım   Nesrin Şen

14.45 - 15.00 Tartışma 

SALON 1

11.30 - 12.45 SÖZLÜ BİLDİRİ - 5 | Oturum Başkanı: Canan Tıkız
 S-48, S-49, S-50, S-51, S-52, S-53, S-54, S-55, S-56, S-57

 Bildiriler ile ilgili tüm detaylara www.ftr2019.org adresinden ve mobil
 uygulamamızdan ulaşabilirsiniz.

SÖZLÜ BİLDİRİ
SALONU - 2

12.45 - 13.45 Öğle Yemeği



18 NİSAN 2019, PERŞEMBE

13.45 - 15.00 Beyin Hasarı ve Rehabilitasyonu - 3
 Oturum Başkanları: Neşe Özgirgin, Canan Çulha

13.45 - 14.05  İnme Sürecinde Apraksi ve İhmal: Anlamadım mı? Unuttum mu? 
 Gülçin Kaymak Karataş  

14.05 - 14.25 İnmede Teknolojik Yaklaşımlar 
 Nurdan Paker

14.25 - 14.45 İnmede Yürüyüş: Bilinen ve Bilinmeyenler
 Banu Kuran

14.45 - 15.00 Tartışma
 *İnme Rehabilitasyonu ÇG tarafından düzenlenmiştir.

SALON 3

13.45 - 15.00 Kanser Ağrısı
 Oturum Başkanları: Ömer Faruk Şendur, Mehmet Ali Taşkaynatan

13.45 - 14.05 FTR ve Algolojide Opioid
 Mehmet Çetin Başkaya

14.05 - 14.25 Kanser Ağrısında Medikal Tedavi  
 Gülseren Akyüz

14.25 - 14.45 Kanser Ağrısında Girişimsel İşlem Uygulamaları 
 Can Eyigör

14.45 - 15.00 Tartışma 

SALON 4
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13.45 - 15.00 Rehabilitasyonda Önceliklerimiz
 Oturum Başkanları: Özlen Peker, Nalan Çapan

13.45 - 14.05  Parkinson Rehabilitasyonunda Önceliklerimiz Neler
 Özlen Peker  

14.05 - 14.25 Multipl Skleroz Rehabilitasyonunda Önceliklerimiz Neler  
 Ali Yavuz Karahan

14.25 - 14.45 Nörolojik Rehabilitasyonda Ayna Tedavisi
 Nebahat Sezer

14.45 - 15.00 Tartışma

SALON 5

13.45 - 15.00 Olgular Eşliğinde Soru ve Cevaplarla Nörojenik
 Mesaneye Yaklaşım
 Oturum Başkanları: Yeşim Akkoç, Murat Ersöz

13.45 - 14.05 Omurilik Yaralanmalı Hastalarda Nörojenik Mesane
 Necmettin Yıldız

14.05 - 14.25 Multipl Sklerozlu Hastalarda Nörojenik Mesane  
 Yeşim Akkoç

14.25 - 14.45 İnmeli Hastalarda Nörojenik Mesane
 Murat Ersöz

14.45 - 15.00 Tartışma
 *Nörojenik Mesane ÇG tarafından düzenlenmiştir. 

SALON 6

13.45 - 15.00 SÖZLÜ BİLDİRİ - 3 | Oturum Başkanı: Saime Ay
 S-31, S-32, S-33, S-34, S-35, S-36, S-37, S-38

SÖZLÜ BİLDİRİ
SALONU - 1



18 NİSAN 2019, PERŞEMBE

15.05 - 15.45 SPONSORLU PANEL 
 Postmenopozal Osteoporoz Tedavisinde
 Merak Edilenler ve Denosumab
 Yeşim Kirazlı, Dilşad Sindel  

koşulsuz desteği ile..
SALON 1

SALON 2
koşulsuz desteği ile..

15.05 - 15.45 SPONSORLU PANEL
 Romatoid Artritte Glukokortikoidler ve Kronoterapi
 Oturum Başkanı: Ayşegül Ketenci 
 Romatoid Artrit Tedavisinde Glukokortikoidler
 Özgür Akgül
 Kronoterapik Yaklaşımda Gecikmiş Salınımlı Prednizon 
 Nilay Şahin 
   

16.15 - 17.30 Omuz Ağrıları (Olgu Temelli) - 2
 Oturum Başkanları:  Jale İrdesel, Kenan Akgün

16.15 - 16.35  Rotator Kaf Yırtığı İyileşir mi, Dönüşür mü?
 Elif Akalın 
16.35 - 16.55 Omuzun Adeziv Kapsülitini Tedavi Etmek Gerekir mi? 
 Banu Sarıfakıoğlu 
16.55 - 17.15 Kalsi�k Tendinit Tedavisinde Güncel Tedavi Yaklaşımları: Konservatif mi? Cerrahi mi? 
 Zeynep Güven
17.15 - 17.30 Tartışma

SALON 1

13.45 - 15.00 SÖZLÜ BİLDİRİ - 6 | Oturum Başkanı: Erkan Mesci
 S-58, S-59, S-60, S-61, S-62, S-63, S-65, S-66, S-125

 Bildiriler ile ilgili tüm detaylara www.ftr2019.org adresinden ve mobil
 uygulamamızdan ulaşabilirsiniz.

SÖZLÜ BİLDİRİ
SALONU - 2

15.45 - 16.15 Çay - Kahve Arası
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SALON 2
16.15 - 17.30 Olgularla Biyolojik Tedaviler, Öncesi ve Sonrası
 Oturum Başkanları: Ömer Faruk Şendur, İlhan Sezer

16.15 - 16.35 Tedavi Öncesi ve Sonrası Neyi Ne Kadar Yaptın?
 Sevcan Uğur

16.35 - 16.55 Ayna Ayna Söyle Bana En Etkili Tedavi Hangisi? 
 Veli Yazısız

16.55 - 17.15 Ne Biliyoruz, Ne Bilmiyoruz, Ne Bilmeliyiz? Yan Etkiler
 İlhan Sezer

17.15 - 17.30 Tartışma 

16.15 - 17.30 Kardiyopulmoner Rehabilitasyon ve FTR
 Oturum Başkanları:  Belma  Füsun Köseoğlu
 Nilüfer Kutay Ordu Gökkaya 

16.15 - 16.35 Kardiyopulmoner Rehabilitasyon; Hayata Yeniden Doğuş
 Serap Tomruk Sütbeyaz

16.35 - 16.55 Kardiyak Hastalıklarda Rehabilitasyon: KPR’de İlk Perde 
 Nesrin Demirsoy 

16.55 - 17.15 Pulmoner Hastalıklarda Rehabilitasyon: KPR’nin Olmazsa Olmazı
 Selda Sarıkaya 

17.15 - 17.30 Tartışma

SALON 3
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16.15 - 17.30 Koksigodini ve Nöromodülasyon, Radyofrekans,
 Kuru İğne Uygulamaları
 Oturum Başkanları:  Hakan Gündüz, Can Eyigör

16.15 - 16.35 Koksiks Ağrısında Yaklaşım, Konservatif ve Girişimsel Tedavi 
 Savaş Şencan

16.35 - 16.55 Kompleks Bölgesel Ağrı Sendromu Tanı ve Tedavisinde Güncelleme
 Mü�t Akyüz

16.55 - 17.15 Algolojide Kuru İğne: Mekanizmalar ve Uygulama Alanları
 Canan Şanal Toprak

17.15 - 17.30 Tartışma 

SALON 4

16.15 - 17.30 Medyada ve Sosyal Medya'da Kendimizi ve
 Branşımızı Nasıl Tanıtırız? 
 Oturum Başkanı:  Ebru Yılmaz Yalçınkaya

16.15 - 16.30 FTR ve Sosyal Medya Kullanımı
 Ebru Yılmaz Yalçınkaya 

16.30 - 17.15 Medyanın Etkin Kullanımı
 Ahu Özyurt 

17.15 - 17.30 Tartışma
 *Sosyal Medya ÇG tarafından düzenlenmiştir.

SALON 5

koşulsuz desteği ile..
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16.15 - 17.30 ÖDÜLE ADAY BİLDİRİLER PANELİ
 Oturum Başkanları: Tiraje Tuncer, Füsun Ardıç 
 S-01, S-02, S-03, S-04, S-05, S-06, S-07, S-08, S-09, S-10
 Bildiriler ile ilgili tüm detaylara www.ftr2019.org adresinden ve mobil
 uygulamamızdan ulaşabilirsiniz. 

SALON 1

SALON 1

SALON 2

SALON 3

SALON 4

SALON 5

17.30 - 18.00 COCHRANE SAATİ: 2017-2019 Yılları Arasında
 Osteoartritte Neler Oldu?
 Nurdan Kotevoğlu 

17.30 - 18.00 COCHRANE SAATİ: 2017-2019 Yılları Arasında
 RA'da Neler Oldu?
 Tiraje Tuncer 

17.30 - 18.00 COCHRANE SAATİ: 2017-2019 Yılları Arasında
 İnmede Neler Oldu?
 Ayşe Küçükdeveci  

17.30 - 18.00 UZMANINA DANIŞ: 3D Print Ortez ve
 Protezlerin Uygulanması
 Yaşar Tatar 

17.30 - 18.00 UZMANINA DANIŞ: FTR Uzmanı ve Palyatif Bakım
 Şebnem Koldaş Doğan 

18.00 - 18.30 AVRUPA BOARD ve FTR YETERLİK DİPLOMA
 DAĞITIM TÖRENİ 

SÖZLÜ BİLDİRİ
SALONU - 1
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SALON 4
08.00 - 09.00 UZMANINA DANIŞ: Kanser Tanılı Hastaya Yaklaşım
 Gülseren Akyüz 
 *Kanser Rehabilitasyonu ÇG tarafından düzenlenmiştir. 

SALON 508.00 - 09.00 UZMANINA DANIŞ: Spinal Musküler Atro�de Yenilikler
 Evrim Karadağ Saygı 

SALON 6
08.00 - 09.00 MEET THE EXPERT: Thermalism on Mediterranian
 Countries  
 Ha�d Meiani

SALON 7
08.00 - 09.00 UZMANINA DANIŞ: FTR Klinikleri Eğitim Standartları ve
 Gelecek Projeksiyonlarımız 
 Arif Kenan Tan

SALON 9

08.00 - 09.00 UZMANINA DANIŞ: Yutma Rehabilitasyonunda
 Kompanzatuar Tedavi 
 Sibel Eyigör
 *Disfaji ÇG tarafından düzenlenmiştir. 

SALON 8
08.00 - 09.00  UZMANINA DANIŞ: Vertigo Rehabilitasyonu 
 Ayşe Karan
 *Vertigo Rehabilitasyonu ÇG tarafından düzenlenmiştir.  
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09.00 - 10.15 Omurga Ağrıları (Boyun, Sırt, Bel Ağrıları) - 1
 Oturum Başkanları: Jale İrdesel, Deniz Evcik

09.00 - 09.20 Servikal Miyelopatide Ne Zaman Ne Yapılır? Tanı mı, Tedavi mi?
 Süre Açısından Sınırlamak Gerekir mi?
 Hidayet Sarı 
09.20 - 09.40 Disk Hastalıklarında Miyofasiyal Ağrı Sendromunun Önemi
 Jale İrdesel 
09.40 - 10.00 Obezite ile Bel Ağrısı Ne Kadar İlişkili?
 Birkan Sonel Tur

10.00 - 10.15 Tartışma

09.00 - 10.15 En�amasyon
 Oturum Başkanları: Dilşad Sindel, Ayşegül Ketenci

09.00 - 09.20 En�amasyon ve En�amatuvar Hastalıklar 
 Ahmet Gül 
09.20 - 09.40 Böbrek ve En�amasyon
 Sema Akman 
09.40 - 10.00 İnterstisyel Akciğer Hastalıkları Genel Bakış  
 Tülay Özdemir

 10.00 - 10.15 Tartışma

SALON 1

SALON 2
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09.00 - 10.15 Pediatrik Rehabilitasyonda Değerlendirme ve Tedavi
 Oturum Başkanları: Resa Aydın, Şehim Kutlay

09.00 - 09.20 Pediatrik Rehabilitasyonda Değerlendirme 
 “Büyüyen Çocukta Yolculuk Bizi Nereye Götürüyor?“
 Özlem El 
09.20 - 09.40 Serebral Palside Güncel Rehabilitasyon Uygulamaları “Konvansiyonel vs.
 Fütüristik Tedaviler: SP’nin Değişmeyen Yüzüne Karşın Değişen Bilim”
 Birol Balaban 
09.40 - 10.00 Pediatrik Spastisite Tedavisi Hakkında Neler Biliyor ve Bilmiyoruz?
 Şehim Kutlay

10.00 - 10.15 Tartışma

09.00 - 10.15 Elektrodiagnoza Giriş
 Oturum Başkanları: Hatice Bodur, Evrim Karadağ Saygı 

09.00 - 09.20 Nöro�zyolojik İstem ve Raporlama
 Evrim Karadağ Saygı 
09.20 - 09.40 Motor ve Duysal Sinir İletim Çalışmalarının Temel Prensipleri
 Elif Aydın 
09.40 - 10.00 İğne EMG ve Re�eks Çalışmalar 
 Esra Giray

 10.00 - 10.15 Tartışma

SALON 3

SALON 4
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09.00 - 10.15 Sportif Rehabilitasyon
 Oturum Başkanları: Şansın Tüzün, Tolga Aydoğ 

09.00 - 09.20 Aşırı Kullanım Spor Yaralanmaları  Sadi Kayıran

09.20 - 09.40 Postürün İnstabiliteye Etkisi   Füsun Güler Uysal 
09.40 - 10.00 Osteoartritli Sporcu   Tunç Alp Kalyon

10.00 - 10.15 Tartışma
 *Sportif Rehabilitasyon ÇG tarafından düzenlenmiştir. 

SALON 5

09.00 - 10.15 Rehabilitasyon ve Beslenme 
 Oturum Başkanları: Tansu Arasıl, Saime Ay

09.00 - 09.20 Omurilik Hasarı ve Beslenme  Ayşe Nur Bardak 
09.20 - 09.40 Anti-En�amatuvar Beslenme  Tansu Arasıl 
09.40 - 10.00 Besin Destekleri: Ne Zaman? Hangisi?  Kerem Alptekin

10.00 - 10.15 Tartışma

SALON 6

09.00 - 10.15 SÖZLÜ BİLDİRİ - 7 | Oturum Başkanı: Banu Sarıfakıoğlu
 S-68, S-69, S-70, S-71, S-72, S-73, S-74, S-75, S-76

 Bildiriler ile ilgili tüm detaylara www.ftr2019.org adresinden ve mobil
 uygulamamızdan ulaşabilirsiniz.

SÖZLÜ BİLDİRİ
SALONU - 1

10.15 - 10.45 Çay - Kahve Arası
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SALON 5

11.30 - 12.45 Omurga Ağrıları (Boyun, Sırt, Bel Ağrıları) - 2
 Oturum Başkanları: Hidayet Sarı, Birkan Sonel Tur

11.30 - 11.50 Lomber Disk Hernisi Tanısı Nasıl Koyulur: Klinik? EMG? MRG?
 Ayşegül Ketenci 
11.50 - 12.10 Lomber Disk Hernisinde Ne Kadar Konservatif Kalalım? 
 Duygu Geler Külcü 
12.10 - 12.30 Başarısız Bel Cerrahisi mi? Yoksa Cerrah Başarısız Olmaya Mahkum mu?
 Recai Tuncer

12.30 - 12.45 Tartışma

SALON 1

10.45 - 11.25 SPONSORLU PANEL 
 Ankilozan Spondilitte Yeni Ufuklar:
 Secukinumab ve IL-17A Inhibisyonu
 Oturum Başkanları: Hidayet Sarı, Ayşen Akıncı

10.45 - 11.05 Enteziyal En�amasyon ve IL-17A: Ankilozan Spondilit
 Patogenezine Yenilikçi Yaklaşım
 Ahmet Gül

11.05 - 11.25 5. Yılında Ankilozan Spondilit Tedavisinde Secukinumab
 Kenan Akgün 

SALON 1

SALON 2
koşulsuz desteği ile..

koşulsuz desteği ile..

10.45 - 11.25 SPONSORLU PANEL
 Oturum Başkanı: Alp Çetin
 Ürik Asit Dost mu Düşman mı?
 İhsan Ertenli, Yunus Erdem  
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11.30 - 12.45 Bağ Dokusu Hastalıkları
 Oturum Başkanları: Sami Hizmetli, Meltem Melikoğlu

11.30 - 11.50 Sjögren Hastalığında Yenilikler
 Hilal Ecesoy 
11.50 - 12.10 SLE Tanı ve Tedavisinde Yenilikler 
 Meltem Melikoğlu 
12.10 - 12.30 Romatoid Artritte Tedavi Kılavuzları ve Biobenzerler
 Ahmet Gül

12.30 - 12.45 Tartışma

SALON 2

11.30 - 12.45 Pediatrik Rehabilitasyona Egzersizler Eşliğinde Üçlü Bakış
 Oturum Başkanları: Evrim Karadağ Saygı, Ece Ünlü

11.30 - 11.50 Konjenital Tortikolis Ne Zaman Egzersiz, Ne Zaman Cerrahi?
 Nalan Çapan 
11.50 - 12.10 Obstetrik Brakiyal Pleksus Yaralanmalarına Yaklaşım
 Pınar Akpınar 
12.10 - 12.30 Spina Bi�da Rehabilitasyonu
 Ece Ünlü

12.30 - 12.45 Tartışma

SALON 3
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11.30 - 12.45 Klinikte Elektrodiagnozun Yeri - I
 Oturum Başkanları: Hakan Gündüz, İlker Yağcı

11.30 - 11.50 Semptomdan Tanıya Nöro�zyoloji - Tuzak Nöropatileri 
 İlker Yağcı 
11.50 - 12.10 Semptomdan Tanıya Nöro�zyoloji - Radikülopatiler  
 Lale Akbulut Aktekin 
12.10 - 12.30 Semptomdan Tanıya Nöro�zyoloji - Perifer Sinir Hasarı
 Özge Keniş Coşkun

12.30 - 12.45 Tartışma

SALON 4

11.30 - 12.45 Olgularla (Alt Ekstremite)
 Oturum Başkanları: Tunç Alp Kalyon, Arzu On

11.30 - 11.50 Ön Çapraz Bağ ve Menisküs Yaralanmalarında Rehabilitasyon
 Arzu On 
11.50 - 12.10 Alt Ekstremite Tuzak Nöropatileri Rehabilitasyonu
 Hakan Nur 
12.10 - 12.30 İnguinal Bölge Ağrıları ve Tedavi Yaklaşımları
 Tolga Aydoğ

12.30 - 12.45 Tartışma

SALON 5
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11.30 - 12.45 Erişkin Skolyoz (Olgu Temelli)
 Oturum Başkanları: Hürriyet Yılmaz, Kerem Alptekin

11.30 - 11.50 Erişkin Skolyoz Pato�zyolojisi ve Klinik  Coşkun Zateri 
11.50 - 12.10 Erişkin Skolyozda Konservatif Tedavi Hürriyet Yılmaz 
12.10 - 12.30 Erişkin Skolyozda Cerrahi Karar   Yetkin Söyüncü

12.30 - 12.45 Tartışma

SALON 6

11.30 - 12.45 SÖZLÜ BİLDİRİ - 8 | Oturum Başkanı: Kıvanç Cengiz
 S-77, S-78, S-79, S-80, S-81, S-82, S-83, S-84, S-85, S-86

 Bildiriler ile ilgili tüm detaylara www.ftr2019.org adresinden ve mobil
 uygulamamızdan ulaşabilirsiniz.

SÖZLÜ BİLDİRİ
SALONU - 1

12.45 - 13.45 Öğle Yemeği

13.45 - 15.00 Omurga Ağrıları (Boyun, Sırt, Bel Ağrıları) - 3
 Oturum Başkanları: Murat Birtane, Demirhan Dıraçoğlu 

13.45 - 14.05 Piriformis Sendromu Tanısı Abartılıyor mu?
  Tuğçe Özekli Mısırlıoğlu 
14.05 - 14.25 Sakroiliyak Eklem Disfonksiyone mi? Dejenere mi? İn�ame mi?
 Banu Dilek 
14.25 - 14.45 Koksiks Ağrısı Tedavisi Var mı?  
 Sevgi İkbali Afşar

14.45 - 15.00 Tartışma

SALON 1



19 NİSAN 2019, CUMA

13.45 - 15.00 MRG ve Bel Ağrısı: Parlayan Her Şey Altın mı?
 Oturum Başkanları: Ayşen Akıncı, Özgür Akgül
 Özgür Akgül 
 Özgül Soysal 
 Gökhan Pekindil

SALON 2

13.45 - 15.00 Engelli Sağlık Kurulu Raporlama Usulü 
 Oturum Başkanları: Resa Aydın, Derya Demirbağ Kabayel 

13.45 - 14.05 Engelli Değerlendirmesinde Gözden 
 Kaçanlar ve Sorunlar   Derya Demirbağ Kabayel
14.05 - 14.25 Pediatrik Engelilikte Raporlama  Resa Aydın
14.25 - 14.45 Engelli Sürücü Raporları   Nilgün Bilgili Mesci  
14.45 - 15.00 Tartışma
 *Engellilik ve Rehabilitasyon ÇG tarafından düzenlenmiştir.

SALON 3

13.45 - 15.00 Klinikte Elektrodiagnozun Yeri - II
 Oturum Başkanları: Ayşe Dicle Turhanoğlu, Figen Yılmaz

13.45 - 14.05 Semptomdan Tanıya Nöro�zyoloji - Brakiyal Pleksopatiler 
  Barın Selçuk 
14.05 - 14.25 Semptomdan Tanıya Nöro�zyoloji - Polinöropatiler  
 Figen Yılmaz 
14.25 - 14.45 Semptomdan Tanıya Nöro�zyoloji - Motor Nöron Hastalıkları
 Cengiz Bahadır 
14.45 - 15.00 Tartışma

SALON 4

*İnteraktif Panel
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13.45 - 15.00 Romatizmal Hastalıklarda El Tutulumunda
 Yenilikler-Güncellemeler
 Oturum Başkanları: Fitnat Dinçer, Mehmet Ali Taşkaynatan

13.45 - 14.05 Osteoartritik Elde Yenilikler- Güncellemeler
 Fitnat Dinçer 
14.05 - 14.25 Elde Yumuşak Doku Lezyonlarında Yenilikler -Güncellemeler 
 Mehmet Ali Taşkaynatan  
14.25 - 14.45 Romatoid Artritli Elde Yenilikler-Güncellemeler
 Özlem El 
14.45 - 15.00 Tartışma

SALON 5

13.45 - 15.00 Kas İskelet Sisteminde Kinezyo Bant Uygulamaları 
 Oturum Başkanları: Reyhan Çeliker, Kamil Yazıcıoğlu 

 Kas İskelet Sisteminde Kinezyo Bant Uygulamaları
 Kenzo Kase

SALON 6

13.45 - 15.00 SÖZLÜ BİLDİRİ - 9 | Oturum Başkanı: Kıymet İkbal Karadavut
 S-87, S-88, S-89, S-90, S-91, S-92, S-93, S-94, S-95, S-96

 Bildiriler ile ilgili tüm detaylara www.ftr2019.org adresinden ve mobil
 uygulamamızdan ulaşabilirsiniz.

SÖZLÜ BİLDİRİ
SALONU - 1

SALON 2
koşulsuz desteği ile..

15.05 - 15.50 SPONSORLU PANEL
 Yine, Yeni, Yeniden Celebrex
 Mehmet Hakan Karpuz, Ayşegül Ketenci  

15.50 - 16.15 Çay - Kahve Arası
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16.15 - 17.30 Olgularla (Ayak-Ayak Bileği Ağrıları)
 Oturum Başkanları: Merih Sarıdoğan, Murat Birtane

16.15 - 16.35 Ayak ve Ayak Bileği İçin Klinik Değerlendirme Yeterli Olur mu?
 Murat Birtane 
16.35 - 16.55 Ayak ve Ayak Bileğinde Osteoartrit Olur mu? 
 Merih Sarıdoğan 
16.55 - 17.15 Topuk Ağrılarında Tabanlık mı? Enjeksiyon mu? ESWT mi? Yoksa Egzersiz mi?
 (pes planus, plantar fasiit, epin) 
 Lale Cerrahoğlu

17.15 - 17.30 Tartışma

16.15 - 17.30 Olgularla (En�amatuvar Kas Hastalıkları)
 Oturum Başkanları: Figen Ayhan , H. Fatih Çay

16.15 - 16.35 Miyalji mi? Miyozit mi?
 H. Fatih Çay 
16.35 - 16.55 Ayırıcı Tanıda Polimiyaljiya Romatika 
 Cem Erçalık 
16.55 - 17.15 Paraneoplastik Sendrom: Yoğun Klinisyenler İçin İpuçları
 Özgür Akgül

17.15 - 17.30 Tartışma

SALON 1

SALON 2
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16.15 - 17.30 Spesi�k Rehabilitasyon - I
 Oturum Başkanları: Füsun Ardıç, Neşe Özgirgin 

16.15 - 16.35 Obezite Rehabilitasyonu: Koşmalı mı? Yememeli mi?
 Füsun Ardıç 
16.35 - 16.55 Çocuklarda Sık Görülen Romatolojik Hastalıklarda Rehabilitasyon
 Selda Sarıkaya 
16.55 - 17.15 Telerehabilitasyon
 Tunç Alp Kalyon

17.15 - 17.30 Tartışma

SALON 3

16.15 - 17.30 Klinikte Elektrodiagnozun Yeri - III
 Oturum Başkanları: Gülseren Akyüz, Feyza Ünlü Özkan  

16.15 - 16.35 Semptomdan Tanıya Nöro�zyoloji - Miyopatiler
 Murat Zinnuroğlu 
16.35 - 16.55 Semptomdan Tanıya Nöro�zyoloji - Üst Ekstremitede Tanı Alamayan
 Komplike Durumlar
 Erkan Mesci 
16.55 - 17.15 Semptomdan Tanıya Nöro�zyoloji - Alt Ekstremitede Tanı Alamayan
 Komplike Durumlar
 Feyza Ünlü Özkan

17.15 - 17.30 Tartışma

SALON 4
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16.15 - 17.30 Kaplıca mı? Hidroterapi mi? 
 Oturum Başkanları: Vural Kavuncu, Deniz Evcik 

16.15 - 16.35 Termal Sağlık Turizmi, Dünya Nereye Gidiyor? Biz Ne Yapmalıyız?
 Vural Kavuncu 
16.35 - 16.55 Türkiye'de Kaplıca Hekimliği, Kim Ne Zaman Nasıl Tedavi Edilmeli?
 Şirzat Çoğalgil 
16.55 - 17.15 Kaplıca mı? Hidroterapi mi? 
 Nur Kesiktaş 
17.15 - 17.30 Tartışma

SALON 5

16.15 - 17.30 Kas İskelet Sistemi Hastalıkları Tedavisi - Dünya'dan Bakış
 Oturum Başkanları: Cihan Aksoy, Engin Çakar   

16.15 - 16.35 Olgularla Nd:YAG Lazer Uygulamaları
 Illia Todorov 
16.35 - 16.55 High Tone Therapy
 Peter Biowski  
16.55 - 17.15 Bene�ts of Complex Physiotherapy in Rehabilitation "Rehabilitasyonda
 Kompleks Fizyoterapinin Yararları"
 Konrad Boegelein 
17.15 - 17.30 Tartışma

SALON 6

16.15 - 17.30 SÖZLÜ BİLDİRİ - 10 | Oturum Başkanı: Erkan Kozanoğlu
 S-97, S-98, S-99, S-100, S-101, S-102, S-103, S-104
 S-105, S-106, S-67

 Bildiriler ile ilgili tüm detaylara www.ftr2019.org adresinden ve mobil
 uygulamamızdan ulaşabilirsiniz.

SÖZLÜ BİLDİRİ
SALONU - 1
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SALON 6

SALON 3

SALON 4

SALON 5

17.30 - 18.00 COCHRANE SAATİ - 2017-2019 Yılları Arasında
 Serebral Palside Neler Oldu?
 Ebru Yılmaz Yalçınkaya

17.30 - 18.00 COCHRANE SAATİ -  2017-2019 Yılları Arasında
 SpA'da Neler Oldu?
 Ömer Kuru

17.30 - 18.00 COCHRANE SAATİ -   2017-2019 Yılları Arasında Kas
 İskelet Sisteminde Rejeneratif Tıpta Neler Oldu?
 Önder Özerbil 

17.30 - 18.00 UZMANINA DANIŞ - Periferik Sinir Rehabilitasyonu
 Ayşe Dicle Turhanoğlu 

18.00 - 18.30  TFTR YETERLİK KURULU GENİŞLETİLMİŞ TOPLANTISI SÖZLÜ BİLDİRİ
SALONU - 2



20 NİSAN 2019, CUMARTESİ

SALON 408.00 - 09.00 UZMANINA DANIŞ: DXA Raporlama
 Dilşad Sindel

SALON 5
08.00 - 09.00 UZMANINA DANIŞ: Riskli Bebeklerde Erken Tanı ve
 Erken Girişimler
 Kıymet İkbal Karadavut

SALON 6

SALON 708.00 - 09.00 UZMANINA DANIŞ: Cochrane Rehabilitasyon 
 Aydan Oral

SALON 808.00 - 09.00 UZMANINA DANIŞ: FMF Tanı ve Tedavisinde Yenilikler
 Sami Hizmetli 

SALON 9
08.00 - 09.00 UZMANINA DANIŞ: Rehabilitasyonda İnnovatif Bir Beyin;
 Branşımızda İlk Patent
 Füsun Ardıç 

08.00 - 09.00 UZMANINA DANIŞ: El ve Üst Ekstremite Yaralanmaları ve
 Hastalıklarının Tedavisinde Miyofasiyal Yaklaşımlar 
 Klinik Deneyimler  
 Selma Polatkan
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09.00 - 10.15 Kalça Ağrıları (Olgu Temelli) - 1
 Oturum Başkanları: Neşe Özgirgin, Selmin Gülbahar

09.00 - 09.20 Kalça Ağrılarında Klinik Değerlendirme Ne Kadar Önemli?
 Özden Özyemişçi Taşkıran 
09.20 - 09.40 Femoral Asetabuler Sıkışma Sendromu Efsane mi?
 Füsun Güler Uysal  
09.40 - 10.00 Büyük Trokanterik Ağrı Sendromu mu? Trokanterik Bursit mi?  
 Deniz Palamar Kadıoğlu

10.00 - 10.15 Tartışma

SALON 1

SALON 2
09.00 - 10.15 Dün, Bugün ve Yarın
 Oturum Başkanları: Süreyya Ergin, Cihat Öztürk

09.00 - 09.20 Dün: Romatizmal Hastalıkların Evrimi ve Epigenetik
 Sürreyya Ergin 
09.20 - 09.40 Bugün: Kanser İmmunoterapisinin İndüklediği Romatizmal Hastalıklara
 Hazır mısınız?
 Ender Terzioğlu 
09.40 - 10.00 Yarın: Romatizmal Hastalıklarda Mikrobiyota: Fekal Transplant ve Ötesi
 Çağrı Dinleyici

10.00 - 10.15 Tartışma
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09.00 - 10.15 Omurilik Yaralanması ve Rehabilitasyonu - 1 
 Oturum Başkanları: Kadriye Öneş, Ayşe Nur Bardak

09.00 - 09.20 Motor Kayıp, ASIA ve Prognoz  “Bir Yüzyılda Neler Değişti”
 Belgin Erhan 
09.20 - 09.40 Omurilik Yaralanmasında Komplikasyonlar
 Kadriye Öneş 
09.40 - 10.00 Omurilik Yaralanması Rehabilitasyonunda Cihazlama ve Tekerlekli İskemle
 Emre Adıgüzel

10.00 - 10.15 Tartışma

09.00 - 10.15 Değişik Dünya Ülkelerinde ve Ülkemizde GETAT
 Oturum Başkanları: Cihan Aksoy, Demirhan Dıraçoğlu 

09.00 - 09.20 Şarlatanlıkla Şifa Arasında GETAT Kavramı,  En Korkulan, En Etkili, En Anlamsız..
 Cihan Aksoy 
09.20 - 09.40 Ülkemizde ve Dünyada GETAT Yaklaşımı Son Yönetmelikler
 Selami Akkuş 
09.40 - 10.00 Dünya Sağlık Örgütünde; NCCAM’a Göre GETAT 
 Nur Kesiktaş

 10.00 - 10.15 Tartışma

SALON 3

SALON 4
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09.00 - 10.15 Yaşlı Hastaya Yaklaşım Nasıl Olmalı?
 Oturum Başkanları: Yeşim Gökçe Kutsal, Jale İrdesel

09.00 - 09.20 Denge Sorunu Olan Yaşlıya Yaklaşım Nurten Eskiyurt

09.20 - 09.40 Sarkopenisi Olan Yaşlıya Yaklaşım   Sibel Eyigör 
09.40 - 10.00 Çoklu İlaç Kullanan Yaşlıya Yaklaşım Rezzan Günaydın

10.00 - 10.15 Tartışma
 *Geriatrik Rehabilitasyonu ÇG tarafından düzenlenmiştir. 

SALON 5

09.00 - 10.15 FTR'de Nöromodülasyon
 Oturum Başkanları: Engin Çakar, Evren Yaşar

09.00 - 09.30 TMS ve tDCS Temel İlkeler  Engin Çakar  
09.30 - 10.00 FTR Özelinde Spesi�k Tanılar ve Uygulamalar Evren Yaşar
10.00 - 10.15 Tartışma
 *Beyin Stimülasyonu ve Nörorestorasyonu ÇG tarafından düzenlenmiştir. 

SALON 6

09.00 - 10.15 SÖZLÜ BİLDİRİ - 11 | Oturum Başkanı: Necmettin Yıldız
 S-107, S-108, S-109, S-110, S-111, S-112, S-113
 S-114, S-115

 Bildiriler ile ilgili tüm detaylara www.ftr2019.org adresinden ve mobil
 uygulamamızdan ulaşabilirsiniz.

SÖZLÜ BİLDİRİ
SALONU - 1

10.15 - 10.45 Çay - Kahve Arası
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SALON 5

11.30 - 12.45 Kalça Ağrıları (Olgu Temelli) - 2
 Oturum Başkanları: Lale Cerrahoğlu, Füsun Güler Uysal

11.30 - 11.50 Kalça Ağrıları Pelvik Tabanla İlişkili midir?
 Meltem Vural 
11.50 - 12.10 Kalça Ağrılarında Egzersiz Ne Kadar Önemli? 
  Nilay Şahin 
12.10 - 12.30 Kalça Osteoartritinde Güncel Moda Tedaviler (PRP, Mezenkimal Kök Hücre,
 Proloterapi, Ozon, Nöral Terapi…vb) Ne Kadar Etkin? 
 Sibel Çubukçu Fırat 
12.30 - 12.45 Tartışma

SALON 1

10.45 - 11.25 SPONSORLU PANEL 
 Oturum Başkanı: Halil Koyuncu

 Ağrıya Esnek Dokunuş
 Figen Ayhan
 Pınar Borman

SALON 1

SALON 2
koşulsuz desteği ile..

koşulsuz desteği ile..

10.45 - 11.25 SPONSORLU PANEL
 Oturum Başkanı: Dilşad Sindel

 A.Ş.K.'ta Asemetasin
 Füsun Güler Uysal 
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11.30 - 12.45  Spondiloartritler
 Oturum Başkanları: Hatice Bodur, Tuncay Duruöz

11.30 - 11.50 Spa Patogenezinde Yenilikler
 Tuncay Duruöz 
11.50 - 12.10 Spa ve Görüntüleme
 Erhan Çapkın 
12.10 - 12.30 Spondiloartritte Yeni Tedaviler ve Kılavuzlar
 Hatice Bodur

12.30 - 12.45 Tartışma

SALON 2

11.30 - 12.45 Restoratif Tedaviler
 Oturum Başkanları: Nigar Dursun, Nilüfer Kutay Ordu Gökkaya

11.30 - 11.50 Üst Ekstremitede Kullanılan Robotik Tedaviler
 Sibel Özbudak Demir 
11.50 - 12.10 Lokomasyon ve Alt Ekstremitede Kullanılan Tedaviler
 Şafak Karamehmetoğlu 
12.10 - 12.30 Elektrik Stimülasyon Ailesi: ES, NMES, FES
 Nilüfer Kutay Ordu Gökkaya

12.30 - 12.45 Tartışma

SALON 3
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11.30 - 12.45 Non İnvaziv Girişimsel Yöntemler
 Oturum Başkanları:  Emel Özcan, Hasan Oğuz

11.30 - 11.50 Kas İskelet Sistemi Hastalıklarında  Ozon Tedavisinin Yeri Var mı? 
  Kamil Yazıcıoğlu  
11.50 - 12.10 Kas İskelet Sistemi Hastalıklarında  Mezoterapinin Yeri Var mı?   
 Deniz Evcik 
12.10 - 12.30 Kas İskelet Sistemi Hastalıklarında Proloterapi’nin Yeri Var mı? 
 Emel Özcan

12.30 - 12.45 Tartışma

SALON 4

11.30 - 12.45 Spesi�k Rehabilitasyon - 2
 Oturum Başkanları: Pınar Borman, Dilek Keskin 

11.30 - 11.50 Periferik Damar Hastalıklarında Rehabilitasyon
 Hale Karapolat 
11.50 - 12.10 Diyabetik Kas İskelet Tutulumunda Rehabilitasyon
 Dilek Keskin 
12.10 - 12.30 Kronik Böbrek Hastalıklarındaki Kas İskelet Tutulumları ve Rehabilitasyon
 Şule Şahin Önat

12.30 - 12.45 Tartışma

SALON 5
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11.30 - 12.45 Alt Ekstremite Kinezyolojisi ve Yürüme 
 Oturum Başkanları: Melek Güneş Yavuzer, Sebahat Aydil

11.30 - 11.50 Pelvis ve Kalça Kinezyolojisi   Melek Güneş Yavuzer  
11.50 - 12.10 Diz ve Ayak Bileği Kinezyolojisi  Sebahat Aydil 
12.10 - 12.30 Örnek Olgu Kayıtları Üzerinde Patolojik Yürüme Verilerinin Yorumlanması

12.30 - 12.45 Tartışma

SALON 6

11.30 - 12.45 SÖZLÜ BİLDİRİ - 12 | Oturum Başkanı: Nesrin Demirsoy
 S-117, S-118, S-119, S-120, S-121, S-122, S-123
 S-124, S-125, S-126

 Bildiriler ile ilgili tüm detaylara www.ftr2019.org adresinden ve mobil
 uygulamamızdan ulaşabilirsiniz.

SÖZLÜ BİLDİRİ
SALONU - 1

12.45 - 13.45 Öğle Yemeği

13.45 - 15.00 Diz Ağrıları (Olgu Temelli) - 1
 Oturum Başkanları: Yeşim Kirazlı, Özlem El

13.45 - 14.05 Dizin Kinezyolojisi ve Biyomekaniği 
 Selmin Gülbahar

14.05 - 14.25 Her Diz Ağrısı Osteoartrit mi? 
 Reyhan Çeliker 
14.25 - 14.45 Diz Osteoartritinde Egzersiz Ne Kadar Yeterli?
 Ne Kadarı Optimal? 
 Ece Aydoğ

14.45 - 15.00 Tartışma

SALON 1
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13.45 - 15.00 Olgularla İn�amatuvar Romatizmal Hastalıklarda
 Konvansiyonel DMARD Tedavisinde Yeni Ne Var? 
 Oturum Başkanları:  Halil Koyuncu, Hüseyin Demir

13.45 - 14.05 Konvansiyonel DMARD Tedavisi: Kime Hangi Tedavi? 
  Aylin Rezvani 
14.05 - 14.25 Konvansiyonel DMARD Tedavisi: Tedaviye Başlama ve İzlem   
 Hüseyin Demir 
14.25 - 14.45 Konvansiyonel DMARD Tedavisi: Tedavide Özel Durumlar
 Derya Buğdaycı

14.45 - 15.00 Tartışma

SALON 2

13.45 - 15.00 Spesi�k Rehabilitasyon - 3
 Oturum Başkanları: Ayşe Karan, Dilek Keskin 

13.45 - 14.05 Fekal İnkontinans ve Rehabilitasyonu  “İşte Şimdi Kaçtı”
 Belgin Karaoğlan 
14.05 - 14.25 Üriner İnkontinansta Değerlendirme  “İşte Şimdi Kaçtı-2”
 Kurtuluş Köklü 
14.25 - 14.45 Üriner İnkontinansta Hangi Kaslar Önemli? 
 Ayşe Karan

14.45 - 15.00 Tartışma

SALON 3
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13.45 - 15.00 Fonksiyonel Tıp, Osteopati, Mind Body 
 Oturum Başkanları:  Resa Aydın, Jülide Öncü Alptekin 

13.45 - 14.05 Fonksiyonel Tıp    Mehmet Mahir Atasoy 
14.05 - 14.25 Osteopati    Turgay Altınbilek
14.25 - 14.45 Mind Body    Resa Aydın
14.45 - 15.00 Tartışma

SALON 4

13.45 - 15.00 Kanser Rehabilitasyonu
 Oturum Başkanları: Pınar Borman,  Meltem Dalyan

13.45 - 14.05 Erişkin Kanserlerinde Rehabilitasyon  Hale Karapolat
14.05 - 14.25 Kanser Rehabilitasyonunda Önlemler
 Ne Zaman? Ne Kadar?   Burcu Duyur Çakıt
14.25 - 14.45 Kanser ve Egzersiz    Sibel Ünsal Delialioğlu
14.45 - 15.00 Tartışma

SALON 5

13.45 - 15.00 Olgular Eşliğinde Soru-Cevaplarla Pulmoner
 Rehabilitasyona Yaklaşım 
 Oturum Başkanları: Belma Füsun Köseoğlu, Birkan Sonel Tur

13.45 - 14.05 KOAH'da Pulmoner Rehabilitasyon
 ERS, GOLD, ATS vb. Ne Diyor?   Birkan Sonel Tur
14.05 - 14.25 Pediatrik Pulmoner Rehabilitasyon  Feray Cinevre Soyupek

14.25 - 14.45 Özel Durumlarda Pulmoner Rehabilitasyon Belma Füsun Köseoğlu

14.45 - 15.00 Tartışma

SALON 6
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15.00 - 15.30 Çay - Kahve Arası

13.45 - 15.00 SÖZLÜ BİLDİRİ - 13 | Oturum Başkanı: Taciser Kaya
 S-127, S-128, S-129, S-130, S-131, S-132, S-133
 S-134, S-135, S-136, S-137, S-138, S-139

 Bildiriler ile ilgili tüm detaylara www.ftr2019.org adresinden ve mobil
 uygulamamızdan ulaşabilirsiniz.

SÖZLÜ BİLDİRİ
SALONU - 1

15.30 - 16.45 Olgularla Diz Ağrıları 
 Oturum Başkanları: Reyhan Çeliker, Önder Özerbil 

15.30 - 15.50 Diz Ağrılarında Görüntüleme Ne Kadar Önemli?  
 Mehmet Yörübulut

15.50 - 16.10 Diz Osteoartritinde Güncel Moda Tedaviler (PRP, Mezenkimal Kök Hücre,
 Proloterapi, Ozon, Nöral Terapi…vb) Ne Kadar Etkin?   
 Saime Ay 
16.10 - 16.30 Diz Osteoartriti Tedavisinde Gelecek Neleri Getirecek? 
 Yeşim Kirazlı 

16.30 - 16.45 Tartışma

SALON 1

15.30 - 16.45 Olgularla Diğer Hastalıklar 
 Oturum Başkanları:  Cahit Kaçar, Özgür Akgül

15.30 - 15.50 ANCA İlişkili Vaskülit   Ece Kaptanoğlu 
15.50 - 16.10 Bir Yalnız: IgG4 İlişkili Hastalıklar     Kıvanç Cengiz 
16.10 - 16.30 Erişkin Still Hastalığı   Cahit Kaçar

16.30 - 16.45 Tartışma

SALON 2
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15.30 - 16.45 Olgularla Ampute Rehabilitasyonu
 Oturum Başkanları:  Arif Kenan Tan, Koray Aydemir

15.30 - 15.50 Son Jenerasyon Alt Ekstremite Protezleri
  Koray Aydemir 
15.50 - 16.10 Miyoelektrik Protezler, Biyonik Eller   
 Yasin Demir 
16.10 - 16.30 Ampute Rehabilitasyonunda Türkiye Deneyimi 
 Derya Buğdaycı

16.30 - 16.45 Tartışma

SALON 3

15.30 - 16.45 Modern ve Eskimeyen Tamamlayıcı Tıp Yaklaşımları 
 Oturum Başkanları: Kamil Yazıcoğlu , Demirhan Dıraçoğlu  

15.30 - 15.50 Kas İskelet Sistemi Hastalıklarında Fitoterapi’nin Yeri Var mı? 
 Didem Deliorman 
15.50 - 16.10 Kas İskelet Sistemi Hastalıklarında Vagus Stimulasyonu
 Veysel Özden 
16.10 - 16.30 Kanıtlar Işığında GETAT 
 Demirhan Dıraçoğlu

16.30 - 16.45 Tartışma

SALON 4
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SALON 1

SALON 2

SALON 3

16.45 - 17.15 COCHRANE SAATİ - 2017-2019 Yılları Arasında
 Bel Ağrısı Tedavisinde Neler Oldu?
 Serpil Savaş

16.45 - 17.15 COCHRANE SAATİ -  2017-2019 Yılları Arasında
 Romatizmal Hastalıklar ve Egzersiz ile ilgili Neler Oldu?
 Zeliha Ünlü

16.45 - 17.15 COCHRANE SAATİ -   2017-2019 Yılları Arasında
 Kardiyo Pulmoner Hastalıklarla ilgili Neler Oldu?
 Aydan Oral

SALON 3

SALON 415.30 - 16.45 SÖZLÜ BİLDİRİ - 14 | Oturum Başkanı: Zafer Günendi
 S-140, S-141, S-142, S-143, S-144, S-145, S-146
 S-147, S-148, S-149, S-64

 Bildiriler ile ilgili tüm detaylara www.ftr2019.org adresinden ve mobil
 uygulamamızdan ulaşabilirsiniz.

SÖZLÜ BİLDİRİ
SALONU - 1

15.30 - 16.45 Duchenne Musküler Distro� Tedavisinde Neredeyiz? 
 Oturum Başkanları: Ayşe Yalıman, Füsun Toraman 

15.30 - 15.50 DMD Tanı ve Tedavisinde Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hekiminin Rolü 
 Filiz Sertpoyraz
15.50 - 16.10 DMD Hastalarında Farmakolojik Tedavi  
 Resa Aydın
16.10 - 16.30 DMD Hastalarında Asistif Teknoloji Kullanımı 
 Ayşe Yalıman
16.30 - 16.45 Tartışma
 *Nöromusküler Hastalıklar ÇG tarafından düzenlenmiştir. 

SALON 5
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09.30 - 10.45 Metabolik Kemik Hastalıkları (Olgu Temelli)
 Oturum Başkanı: Nesrin Demirsoy, Ülkü Akarırmak

09.30 - 09.50 Osteoporoz mu? Osteomalazi mi? 
 Ülkü Akarırmak 
09.50 - 10.10 Romatolojik Hastalıklarda Osteoporoz: En�amasyon mu, İlaç mı Suçlu?  
 Taciser Kaya 
10.10 - 10.30 Diyabet, Osteoporoz, Osteoartrit Üçgeni  
 Neşe Özgirgin

10.30 - 10.45 Tartışma

SALON 1

SALON 309.30 - 10.45 Yutma Rehabilitasyonu 
 Oturum Başkanları: Ayşe Yalıman, Sibel Eyigör

09.30 - 09.50 Pediatrik Yutma Bozuklukları ve Değerlendirilmesi
 Ebru Alemdaroğlu 
09.50 - 10.10 Geriatrik Yutma Bozuklukları ve Değerlendirilmesi
 Sibel Eyigör 
10.10 - 10.30 Yutma Rehabilitasyonu
 Murat İnanır

10.30 - 10.45 Tartışma 

10.45 - 11.00 Çay - Kahve Arası
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SALON 311.00 - 12.15 Romatolojik Hastalıklarda Rehabilitasyon
 Oturum Başkanı:  Funda Taşçıoğlu Berkan, Ebru Alemdaroğlu

11.00 - 11.30 Ankilozan Spondilitte Rehabilitasyon Prensipleri;
 Düzgün Postür ve İyi Bir KPR Süreci 
 Lale Altan İnceoğlu  
11.30 - 12.00 Osteoartritte Rehabilitasyon Prensipleri: Ağrısız Uzun Yıllar ve
 Anılar Biriktirmek
 Funda Taşçıoğlu Berkan 
12.00 - 12.15 Tartışma

SALON 112.15 - 12.30 Kongre Kapanışı



KURSLARIMIZ



27. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi
17-21 NİSAN 2019, TITANIC BELEK KONGRE MERKEZİ, ANTALYA

Uluslararası Katılımlı

09.30 – 13.30 MİYOFASİYAL GEVŞETME TEKNİKLERİ KURSU
  Koordinatör: Deniz Evcik
  Eğitmenler: Deniz Evcik, Ayşegül Ketenci 

  Amacı: Katılımcıların miyofasyal gevşetme teknikleri (MFG) hakkında bilgi edinmesi
  Öğrenim Hede�eri:
   •  Fasya konusunda genel bilgilenme,
   •  Miyofasyal gevşetme tekniklerinin genel prensipleri, etki mekanizmaları,
   endikasyon ve kontrendikasyonları hakkında bilgilenmek
   •  Kursiyerlerin sık görülen bölgelerdeki miyofasyal gevşetme tekniklerini
   tanıma ve uygulama yapabilmek
  Program:
   Tanışma 
   Fasya ve Miyofasyal Gevşetme Teknikleri Hakkında Genel Bilgilendirme
   Deniz Evcik
   Baş- Boyun Bölgesinde Mfg Teknikleri ve Uygulama
   Ayşegül Ketenci
   Omuz Bölgesindeki Mfg Teknikleri ve Uygulama 
   Deniz Evcik
   Omurga Bölgesinde Mfg Teknikleri ve Uygulama
   Ayşegül Ketenci
   Bel Bölgesinde Mfg Teknikleri ve Uygulama
   Deniz Evcik
   Kalça Bölgesinde Mfg Teknikleri ve Uygulama
   Ayşegül Ketenci
   Tartışma ve Öneriler

09.30 – 13.30 SKOLYOZ VE POSTÜRAL DEĞERLENDİRME KURSU
  Koordinatör: Hürriyet Yılmaz
  Eğitmenler: Hürriyet Yılmaz, Coşkun Zateri, Gülseren Kayalar,

  Amaç: Postüral bozuklukları tanıma ve genel değerlendirme yöntemleri hakkında bilgi ve beceri sahibi olmak
  skolyozu tanımak ve skolyozu olan bireylerde klinik ve radyolojik değerlendirme konusunda bilgi ve
  beceri sahibi olmak amaçlanmıştır.

  Öğrenim Hede�eri:
   Kursiyerler, sık görülen postüral bozuklukları tanıyabilecek ve değerlendirebilecektir.
   Kursiyerler, skolyozun tanımını yapabilecek, etiyolojik nedenleri sayabilecek ve sını�andırmasını
   yapabilecektir.
   Skolyozlu bireyin klinik özelliklerini ve postüral değerlendirmesini yapabilecektir.
   Skolyozlu birey için uygun ve doğru gra� çekimini söyleyebilecek ve radyolojik değerlendirme
   yapabilecektir.
   Skolyoda kullanılan topogra�k değerlendirme metotlarını tanıyabilecektir.

  Program:   
   Postüral Bozukluklar ve Genel Değerlendirme
   Hürriyet Yılmaz
   Skolyoz, Tanım, Sını�ama ve Klinik Değerlendirme
   Coşkun Zateri
   Skolyozda Radyolojik Değerlendirme
   Coşkun Zaterı
   Modern Değerlendirme Yöntemleri
   Gülseren Kayalar
   Sagital Plan ve Pelvisin Değerlendirilmesi
   Hürriyet Yılmaz
   Tartışma

17 Nisan 2019, Çarşamba



27. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi
17-21 NİSAN 2019, TITANIC BELEK KONGRE MERKEZİ, ANTALYA

Uluslararası Katılımlı

09.30 – 18.00 ULTRASON EŞLİĞİNDE OMUZ-EKLEM ENJEKSİYONLARI KURSU
  Koordinatör: Kenan Akgün
  Eğitmenler: Deniz Palamar Kadıoğlu, Tuğçe Özekli Mısırlıoğlu, Pelin Yıldız

  Öğrenim Hede�eri:
   Omuz bölgesinde yapılan tüm enjeksiyonların anatomik belirteçleri kullanarak kör yapılma
   tekniklerini ve ultrason rehberliğindeki uygulama tekniklerini öğrenmek, ultrason rehberliğinde
   yapılmasının bize getirdiği avantajların neler olduğunu teorik ve pratik olarak görmek amaçlanmaktadır.
  
  Program:
   Tanışma 
   Fasya ve Miyofasyal Gevşetme Teknikleri Hakkında Genel Bilgilendirme
   Deniz Evcik
   Baş- Boyun Bölgesinde Mfg Teknikleri ve Uygulama
   Ayşegül Ketenci
   Omuz Bölgesindeki Mfg Teknikleri ve Uygulama 
   Deniz Evcik
   Omurga Bölgesinde Mfg Teknikleri ve Uygulama
   Ayşegül Ketenci
   Bel Bölgesinde Mfg Teknikleri ve Uygulama
   Deniz Evcik
   Kalça Bölgesinde Mfg Teknikleri ve Uygulama
   Ayşegül Ketenci
   Tartışma ve Öneriler

09.30 – 18.00 ALT EKSTREMİTE NÖROLOJİK  PROBLEMLERİNDE ORTEZ REÇETELEME KURSU
  Koordinatör: Demet O�uoğlu
  Eğitmenler: Demet O�uoğlu, Özlem El, Yaşar Tatar

  Amaç: Katılımcılara nörolojik problemlere bağlı alt ekstremite sorunlarında ortez reçeteleme prensiplerini
  öğretmek.

  Öğrenim Hede�eri:
   • Nörolojik problemli hastaların klinik değerlendirmesi, normal yürümenin anlaşılması
   • Eklem biyomekaniğinin ve ortez reçeteleme biyomekaniğinin öğrenilmesi ve bunların ortez
   reçetelemede öneminin anlaşılması
   • Serebral palside ortez reçete edebilmek
   • Inmeye bağlı hemiplejide ortez reçete edebilmek
   • Spinal kord yaralanmalarında ortez reçete edebilmek
   • Spina bi�dada ortez reçete edebilmek
   • Bir AFO ölçüsü alabilmek

  Program:   
   Postüral Bozukluklar ve Genel Değerlendirme
   Hürriyet Yılmaz
   Skolyoz, Tanım, Sını�ama ve Klinik Değerlendirme
   Coşkun Zateri
   Skolyozda Radyolojik Değerlendirme
   Coşkun Zaterı
   Modern Değerlendirme Yöntemleri
   Gülseren Kayalar
   Sagital Plan ve Pelvisin Değerlendirilmesi
   Hürriyet Yılmaz
   Tartışma

17 Nisan 2019, Çarşamba



27. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi
17-21 NİSAN 2019, TITANIC BELEK KONGRE MERKEZİ, ANTALYA

Uluslararası Katılımlı

09.30 – 18.00 FİZİK TEDAVİ MODALİTELERİ KURSU 
  Koordinatör: Berrin Durmaz
  Eğitmenler: Pınar Borman, Coşkun Zateri, Jale İrdesel, Ferda Özdemir, Funda Atamaz Çalış

  Amacı ve Öğrenim Hede�eri:
   Fizik Tedavi Modaliteleri uygulama becerilerini arttırmak Fizik Tedavi Modalitelerini tanımak
   (teknik özellikler, �zyolojik etkileri, etki mekanizmaları), endikasyonları, kontrendikasyonları,
   uyarılar (kullanım sırasındaki tehlikeler), uygulama teknikleri konusunda becerileri geliştirmek.
     Program:
   TESWT (Teorik)
   Pınar Borman
   Düşük ve Yüksek yoğunluklu lazer (Teorik)
   Coşkun Zateri
   Elektroterapi, Rehabilitasyonda elektrik stimülasyonu (FES, NMES) (Teorik)
   Ferda Özdemir
   Derin ısıtıcılar, (Teorik)
   Jale İrdesel
   Traksiyon (Teorik)
   Funda Atamaz Çalış
   ESWT (Uygulama)
   Pınar Borman
   Düşük ve Yüksek yoğunluklu lazer (Uygulama)
   Coşkun Zateri
   Elektroterapi, Rehabilitasyonda elektrik stimülasyonu (FES, NMES)  (Uygulama)
   Ferda Özdemir
   Derin ısıtıcılar (Uygulama)
   Jale İrdesel
   Traksiyon (Uygulama)
   Funda Atamaz Çalış
09.30 – 18.00 KAS İSKELET SİSTEMİ HASTALIKLARINDA AKUPUNKTUR UYGULAMALARI KURSU
  Koordinatör: Akın Erdal
  Eğitmenler: Akın Erdal, Yasemin Çayır, Fatma Gülçin Ural

  Öğrenim Hede�eri: Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon uzman hekimlerini ve araştırma görevlilerini
  tamamlayıcı tıp yöntemlerinin en yaygın kullanılan yöntemlerinden birisi olan 'akupunktur' ile
  tanıştırmak; kas iskelet sistemi hastalıklarındaki uygulamaları hakkında teorik ve pratik
  bilgilendirme sağlamak.

   Program:   
   Akupunkturda Temel Kavramlar
   Geleneksel Çin Tıbbına göre Akupunktur
   Batı tıbbına göre akupunktur endikasyonları, etki mekanizmaları, kontrendikasyonları
   Kas iskelet sisteminde akupunktur uygulamaları
   Bel ağrılarında akupunktur uygulamaları (Teorik ve pratik)
   Diz osteoartritinde akupunktur uygulamaları(Teorik ve pratik)

17 Nisan 2019, Çarşamba



27. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi
17-21 NİSAN 2019, TITANIC BELEK KONGRE MERKEZİ, ANTALYA

Uluslararası Katılımlı

09.30 – 18.00 TRAVMATİK EL (TENDON VE SİNİR YARALANMALARI) REHABİLİTASYONU KURSU t
  Koordinatörler: Alp Çetin, Lale Altan İnceoğlu 
  Eğitmenler: Alp Çetin, Banu Kuran, Lale Altan İnceoğlu, Serol İnceoğlu

  Amacı:
   El ve ön koldaki tendon ve sinir yaralanmalarının temel rehabilitasyon prensiplerini öğrenmek
   uygulanan temel cerrahi yaklaşımlar konusunda bilgi sahibi olmak, cerrahi sonrası rehabilitasyon
   metodlar.

  Öğrenim Hede�eri:
   Bu kursu tamamlayan katılımcıların;
   Elin fonksiyonel anatomisi ve travma sonrası genel değerlendirme prensipleri
   El ve ön kolda meydana gelen travmatik tendon ve sinir hasarlarının temel cerrahi onarım prensipleri
   Fleksör ve ekstansör tendon yaralanmalarının onarım sonrası rehabilitasyon protokolleri
   Periferik sinir onarımı sonrası rehabilitasyon yaklaşımları
   Tendon ve sinir cerrahisi sonrası ortez reçeteleme/basit ortezlerin yapımı (teorik/pratik)
   konularında bilgi sahibi olmaları hede�enmektedir
     Program:
   Elin Fonksiyonel Anatomisi ve Değerlendirilmesi
   Eldeki Tendon Yaralanmalarına Cerrahi Yaklaşım
   Eldeki Fleksör ve Ekstansör Tendon Yaralanmalarının Onarım Sonrası Rehabilitasyonu
   Eldeki Sinir Yaralanmalarına Cerrahi Yaklaşım
   El Yaralanmalı Hastalarda Ortezleme
   Olgular Eşliğinde Tartışma
   Elin Fonksiyonel Anatomisi ve Değerlendirilmesi
   Eldeki Tendon Yaralanmalarına Cerrahi Yaklaşım

14.30 – 18.00 İNTRAARTİKÜLER ENJEKSİYONLAR KURSU
  Kurs Sorumluları: Demirhan Dıraçoğlu, Mahir Topaloğlu
  

  Amacı:
   Kas-iskelet sistemi hastalarının tedavisinde minimal invaziv bir metod olarak her zaman
   popüler olan intraartiküler enjeksiyonları gözden geçirmek.

  Öğrenim Hede�eri:
   Genel enjeksiyon kurallarını (endikasyon, kontrendikasyon, asepsi/antisepti kuralları ve
   komplikasyonlar) irdelemek
   Enjeksiyonlarda püf noktalara dikkat çekmek
   Palpasyon/anatomik belirteçler yardımı ile yapılan spesi�k enjeksiyon tekniklerini öğrenmek

   Program:   
   Genel Enjeksiyon Kuralları
   Demirhan Dıraçoğlu
   Omuz Eklemi Enjeksiyonları
   Demirhan Dıraçoğlu
   Mahir Topaloğlu
   Diz Eklemi Enjeksiyonları
   Demirhan Dıraçoğlu
   Mahir Topaloğlu
   Kalça Eklemi Enjeksiyonları
   Demirhan Dıraçoğlu
   Mahir Topaloğlu

17 Nisan 2019, Çarşamba



27. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi
17-21 NİSAN 2019, TITANIC BELEK KONGRE MERKEZİ, ANTALYA

Uluslararası Katılımlı

14.30 – 18.00 GİRİŞİMSEL ALGOLOJİ KURSU
  Koordinatörler: Hakan Gündüz, Savaş Şencan
  Eğitmenler:  Hakan Gündüz, Savaş Şencan, Tülay Erçalık

  Amaç:
   Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon uzmanlarına ve uzmanlık öğrencilerine girişimsel algolojik
   işlemlerle ilgili bilgi ve yaklaşım deneyimi kazandırmak.

  Öğrenim Hede�eri:
   FTR’de algolojik uygulamaların yerinin belirlenmesi.
   Hangi hastada ne zaman girişimsel işlem düşünülmelidir?
   Hangi patolojilerde, hangi işlemler uygulanabilir?
   İşlemlerin etkinlik düzeylerinin ve olası komplikasyonları.
   İşlem yapılan bir hasta nasıl izlenmeli, işlem dışında ne tür egzersizler verilmeli, rehabilitasyon
   programı nasıl planlanmalıdır?
     Program:
   Tanışma
   Girişimsel algolojide kullanılan malzemeler ve ilaçlar
   Omurga ağrısı olan hastaların girişimsel algoloji açısından değerlendirilmesi
   Klinik ve radyolojik bulgular ile hangi hastada, hangi enjeksiyona nasıl karar verilir?
   Servikal ve torakal bölgede girişimsel işlemler (videolar)
   Kahve arası
   Lomber bölgede girişimsel işlemler (videolar)
   Girişimsel tedavi sonrası izlemde bütünsel yaklaşım
   Olgularla girişimsel algoloji deneyimleri: İşleme karar verme, sonucu değerlendirme
   Tartışma ve kapanış

14.30 – 18.00 PROLOTERAPİ (DİZ OSTEOARTRİTLİ HASTALARDA DEKSTROZ PROLOTERAPİNİN KULLANIMI)
  Koordinatör: Emel Özcan
  Eğitmenler: Emel Özcan, Özlem Köroğlu, Ekin İlke Şen

  Amacı:
   Katılımcıların diz ekleminde proloterapi uygulama prensipleri ve tekniği hakkında
   bilgi sahibi olmaları hede�enmiştir.
  Öğrenim Hede�eri:
   Proloterapinin etki mekanizmasının, endikasyon ve kontraendikasyonlarının literatür verileri eşliğinde
   gözden geçirilmesi
   Proloterapi tedavisi öncesi ve sonrası uygulamalar
   Diz ekleminin topogra�k anatomisi ve işaretlenmesi
   Proloterapi uygulamasında kullanılacak solüsyon ve malzemelerin seçimi ve hazırlanması
   Diz ekleminde proloterapi uygulama teknikler

   Program:   
   Proloterapinin tanımı, etki mekanizması, endikasyon, kontraendikasyon ve yan etkiler
   Emel Özcan
   Literatürün gözden geçirilmesi
   Özlem Köroğlu
   Proloterapide kullanılan solüsyonlar ve malzemeler
   Özlem Köroğlu
   Kahve arası  
   Diz eklemi topogra�k anatomisi, değerlendirme, hastanın hazırlanması-işaretleme ve uygulama
   Ekin İlke Şen
   Uygulama
   Emel Özcan
   Özlem Köroğlu
   Ekin İlke Şen

17 Nisan 2019, Çarşamba



27. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi
17-21 NİSAN 2019, TITANIC BELEK KONGRE MERKEZİ, ANTALYA

Uluslararası Katılımlı

13.45 – 17.30 NÖRAL TERAPİ KURSU (TEMEL) 
  Koordinatör: Jülide Öncü Alptekin
  Eğitmenler:  Jülide Öncü Alptekin, Turgay Altınbilek, Gülnur Taşçı Bozbaş

  Amacı ve Öğrenim Hede�eri:
   Nöral terapinin temellerini kavramak, otonom sinir sistemi ve bağ dokunun işlevlerini anlamak,
   bozucu alan kavramını öğrenmek ve kas iskelet sistemi hastalıklarında uygulama yapabilecek
   düzeyde yorum yapabilmek.
     Program:

   NÖRALTERAPİ TEMEL KAVRAMLAR
    • Tanımı, �zyolojik temelleri, tarihçesi
    • Nöralterapide kullanılan lokal anestezikler
    • Vejetatif sinir sistemi (Otonom SS)

   NÖRALTERAPİDE TANI YÖNTEMLERİ

   NÖRALTERAPİ TEDAVİ YÖNTEMLERİ (LOKAL (QUADDEL) VE SEGMENTAL  NÖRALTERAPİ
   UYGULAMALARI)
   
   BOZUCU ALAN KAVRAMI -1
    • Bozucu alanın tanımı ve nöralterapideki önemi
    • Skar dokusu ve umbilikus enjeksiyon uygulaması
    • Lenf nodu enjeksiyon uygulamaları
    • Mastoid enjeksiyon uygulamaları

   BOZUCU ALAN KAVRAMI -2
    • Diş ve Tonsil enjeksiyonları uygulamaları
    • Bağırsaklar ve şelasyon

   HORMONAL AKS ENJEKSİYONLARI
    • Hipo�z, Tiroid enjeksiyonları uygulamaları
    • Uterovajinal pleksus enjeksiyon uygulamaları

   DERİN ENJEKSİYONLAR 
    • Ganglion enjeksiyonları
    • USG altında sakral kanal enjeksiyonları
    • USG altında ganglion enjeksiyonları

   N.TRİGEMİNUS ENJEKSİYONU

   LÖKOMOTOR SİSTEMDE NÖRALTERAPİ UYGULAMALARI

18 Nisan 2019, Perşembe
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17-21 NİSAN 2019, TITANIC BELEK KONGRE MERKEZİ, ANTALYA

Uluslararası Katılımlı

13.45 – 17.30 KAS İSKELET SİSTEMİ HASTALIKLARINDA MEZOTERAPİ KURSU
  Eğitmenler: Ayşegül Ketenci, Deniz Evcik

  Öğrenim Hede�eri:
   Bu kursa katılanlar, mezoterapinin temel mantığı ile ilgili teorileri, ağrılı hastalarda mezoterapi
   kullanma ilkelerini öğrenecekler, en sık karşılaşılan üst ekstremite ve servikal bölgenin ağrılı
   patolojilerinde mezoterapi yapma pratiği yapacaklardır.

   Program:   
   Tanışma, hoş geldiniz
   Ayşegül Ketenci
   Deniz Evcik
   Mezoterapinin temel ilkeleri
   Deniz Evcik
   Boyun ve üst ekstremite ağrı nedenleri
   Ayşegül Ketenci
   Kahve arası  
   Pratik uygulama
   Ayşegül Ketenci
   Deniz Evcik
   Sorular ve geri bildirimler
   Ayşegül Ketenci
   Deniz Evcik

18 Nisan 2019, Perşembe



27. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi
17-21 NİSAN 2019, TITANIC BELEK KONGRE MERKEZİ, ANTALYA

Uluslararası Katılımlı

09:00 - 12:45 NÖRAL TERAPİ KURSU (İLERİ)
  Koordinatör: Jülide Öncü Alptekin
  Eğitmenler: Jülide Öncü Alptekin, Turgay Altınbilek, Sadiye Murat

  Amacı ve Öğrenim Hede�eri:
   Nöral terapinin temellerini kavramak, otonom sinir sistemi ve bağ dokunun işlevlerini anlamak,
   bozucu alan kavramını öğrenmek ve kas iskelet sistemi hastalıklarında uygulama yapabilecek
   düzeyde yorum yapabilmek.

   Program:   
   NÖRALTERAPİ TEMEL KAVRAMLAR
    • Tanımı, �zyolojik temelleri, tarihçesi
    • Nöralterapide kullanılan lokal anestezikler
    • Vejetatif sinir sistemi (Otonom SS)

   NÖRALTERAPİDE TANI YÖNTEMLERİ

   NÖRALTERAPİ TEDAVİ YÖNTEMLERİ (LOKAL (QUADDEL) VE SEGMENTAL  NÖRALTERAPİ
   UYGULAMALARI)

   BOZUCU ALAN KAVRAMI -1
    • Bozucu alanın tanımı ve nöralterapideki önemi
    • Skar dokusu ve umbilikus enjeksiyon uygulaması
    • Lenf nodu enjeksiyon uygulamaları
    • Mastoid enjeksiyon uygulamaları

   BOZUCU ALAN KAVRAMI -2
    • Diş ve Tonsil enjeksiyonları uygulamaları
    • Bağırsaklar ve şelasyon

   HORMONAL AKS ENJEKSİYONLARI
    • Hipo�z, Tiroid enjeksiyonları uygulamaları
    • Uterovajinal pleksus enjeksiyon uygulamaları

   DERİN ENJEKSİYONLAR 
    • Ganglion enjeksiyonları
    • USG altında sakral kanal enjeksiyonları
    • USG altında ganglion enjeksiyonları

   N.TRİGEMİNUS ENJEKSİYONU

   LÖKOMOTOR SİSTEMDE NÖRALTERAPİ UYGULAMALARI

19 Nisan 2019, Cuma
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17-21 NİSAN 2019, TITANIC BELEK KONGRE MERKEZİ, ANTALYA

Uluslararası Katılımlı

09.30 - 12.45 FİZİK TEDAVİDE YENİ NESİL YAKLAŞIMLAR: TEMASSIZ FİZİK TEDAVİ KURSU
  Koordinatör: Konrad Boegelein
  Eğitmenler:  Hakan Gündüz, Savaş Şencan, Tülay Erçalık

  Amacı ve Öğrenim Hede�eri: 
   Yeni nesil temassız �zik tedavi yöntemini tanımak (kullanım amaçları, etki mekanizması,
   tıbbi etkiler, endikasyon ve kontraendikasyonlar), yöntemin uygulama şeklini, hastalıklara
   göre uygulama tekniklerini öğrenmek 

   Kurs dili İngilizce olup, tüm kurs boyunca simültane tercüme olacaktır.
     Program:
   Temassız Fizik Tedavi Teknolojisi
   Konrad Boegelein
   Tıbbi Özellikler (etki mekanizması, kullanım amaçları, endikasyonlar, kontraendikasyonlar)
   Konrad Boegelein
   Pratik Uygulamalar
   Konrad Boegelein
   Seren Gürkan
   Sıkça Sorulan Sorular 
   Konrad Boegelein
   Tartışma
   Konrad Boegelein

13.45 – 17.30 PRP (PLATELET RİCH PLASMA) KURSU 
  Eğitmenler: Selçuk Duman, Murad Aktan, Hasan Oğuz

  Öğrenim Hede�eri:
   PRP ve onun yanında kök hücre ve CGF hakkında temel bilgileri, gelinen son noktayı,
   uygulama alanlarını, uygulama şekillerini ve klinik sonuçları vermek ve uygulama yapmak

   Program:   
   Kök hücre kavramı, kaynakları, hazırlanması
   Selçuk Duman
   PRP, CGF, CD34 nedir, etki mekanizması, hazırlanması
   Murad Aktan
   Kas iskelet sistemi hastalıklarında PRP, CGF ve kök hücre uygulamaları
   Hasan Oğuz
   Kit ile PRP hazırlanması ve uygulanması
   Hasan Oğuz

 koşulsuz desteği ile..

19 Nisan 2019, Cuma
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Uluslararası Katılımlı

13.45 - 17.30 İNMEDE ALT EKSTREMİTE SPASTİSİTESİNİN YÖNETİMİ KURSU 
  Koordinatör: Belgin Erhan
  Eğitmenler:  Belgin Erhan, Serdar Koçer, Canan Tıkız

  Amacı:
   İnmede spastisitenin değerlendirme ve tedavisinde güncel yaklaşımları öğretmek
  Öğrenim Hede�eri:
   İnmede spastisitenin değerlendirilmesini gözden geçirmek, tedavi alternati�erini tartışmak,
   sinir bloğu ve botulinum toksininin ultrason eşliğinde uygulama pratiğinin arttırılması 
     Program:
   Giriş
   Belgin Erhan
   Hasta Değerlendirilmesi, Dinamik EMG ve Sinir Blokları
   Serdar Koçer
   Botulinum Toksin Uygulamaları
   Belgin Erhan
   Cihazlama
   Canan Tıkız
   Ultrason Uygulaması
   Serdar Kocer
   Belgin Erhan

19 Nisan 2019, Cuma



27. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi
17-21 NİSAN 2019, TITANIC BELEK KONGRE MERKEZİ, ANTALYA
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09.00 – 17.30 ERİŞKİNLERDE “ENGELLİLİK, ENGELLİ SÜRÜCÜ VE ASKERİ SAĞLIK KURULU” RAPORLAMA KURSU
  Koordinatör: Derya DEMİRBAĞ KABAYEL 
  Eğitmenler: Derya Demirbağ Kabayel , Meliha Kasapoğlu Aksoy, Beril Doğu, Nilgün Bilgili Mesci, Hande Özdemir

  Öğrenim Hede�eri:
   Birinci bölümde; Erişkinlerde engellilik değerlendirmesinin hangi amaçla ve nasıl yapıldığı, sağlık
   kurulları ve engellilik değerlendirmesi ile ilgili yönetmelikler, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon hekiminin
   kurullardaki rolü ve sorumluluğu anlatılacak, örnek hasta modellemeleri üzerinde kursiyerlerin
   değerlendirme yapma pratiği sağlanacaktır. Kursta; 20 Şubat 2019’da resmi gazetede yayınlanan
   “Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik” ile yapılan değişiklikler ele alınacaktır. 
   Kursumuz, erişkin engelliliği ile ilgili olup, çocuk olgulardaki engellilik değerlendirmesi konular arasında
   yer almamaktadır. 
   Kurs sonunda katılımcılar erişkin engellilik kurullarının amaçlarını, raporlamanın şeklini ve raporun hangi
   amaçla kullanılacağını bilecek, erişkin engellilik değerlendirmesi yapabilecektir.
   İkinci Bölümde; askerlere ve sürücü belgesi almak için başvuran kas iskelet sistemi problemleri olan
   hastalara verilecek raporlar ele alınacak, örnek hasta modellemeleri yapılacaktır.

   Program:   
   Erişkinlerde Engellilik ve Sağlık Kurulu ile ilgili yönetmelikler, raporların amacı,
   FTR hekiminin bu kurullardaki rolü
   Derya DEMİRBAĞ KABAYEL
   Üst ekstremitede engellilik oranlarının değerlendirilmesi
   Meliha KASAPOĞLU AKSOY
   Alt ekstremite ve gövdede engellilik oranlarının değerlendirilmesi
   Hande ÖZDEMİR
   Değişen yönetmelikle kurul işleyişi, kısmi bağımlı birey ve tam bağımlı birey kararları
   Tüm eğitmenler
   Engelli sürücü raporlama usülleri
   Nilgün BİLGİLİ MESCİ
   Kas-İskelet Sistemi Hastalıkları’nda Askeri Sağlık Kurulu Raporları
   Beril DOĞU
   Hasta örnekleri üzerinde pratik eğitim
   Tüm eğitmenler

20 Nisan 2019, Cumartesi
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13.45 - 17.30 ÜST EKSTREMİTE LENFÖDEM TANI VE TEDAVİSİNDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR KURSU 
  Koordinatör: F. Figen Ayhan
  Eğitmenler:   F. Figen Ayhan,  Evrim Coşkun, Başak Mansız Kaplan

  Amacı ve Öğrenim Hede�eri:
   Üst ekstremite meme kanserine bağlı lenfödem erken tanı, ayırıcı tanı ve tedavisinde klasik
   kavramları ve yeni gelişmeleri öğrenmek, lenfatik sisteminin anatomi ve �zyolojisini anlayarak
   kompleks dekonjestif tedavinin (KDT) etkisini kavramak, Lenfödem hastalarını dosyalama ve
   düzenli takipleri ile birlikte KDT (cilt bakımı, manuel lenf drenajı, çok tabaka bandajlama,
   egzersizler) ve non-KDT tedaviler konusunda bilimsel gelişmeleri izlemek ve güncel
   bilgiler edinmek.
     Program:
   Tanışma ve hoş geldiniz
   F. Figen Ayhan
   Meme kanserine bağlı lenfödemde tanı
   F. Figen Ayhan
   Lenfatik anatomi ve �zyoloji, MLD’ye giriş
   Başak Mansız Kaplan
   Kahve arası  
   ÜE KDT (cilt bakımı, MLD, ÇTB / bası giysileri ve egzersizler)
   Figen Ayhan
   non-KDT ve kompresif tedavilerde son gelişmeler
   Dr. Evrim Coşkun
   ÜE workshop: MLD, bandajlama ve egzersiz
   Başak Mansız Kaplan

20 Nisan 2019, Cumartesi
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09.00 - 12.45 KAS İSKELET SİSTEMİ TEMEL ULTRASON EĞİTİMİ KURSU 
  Kurs Sorumluları: Ö. Faruk Şendur, Alp Çetin, Kayra Barut
  

  Program:
   Kas İskelet Sistemi Ultrason (KİSUS) Temel Bilgiler
   Faruk Şendur
   KİSUS Yanılsamalar
   Alp Çetin
   KİSUS Omuz Protokolu
   Faruk Şendur
   KİSUS Diz Protokolu
   Alp Çetin
   Omuz US Pratik  
   Diz US Pratik

09.00 - 12.45 KİNEZYOLOJİK BANTLAMA KURSU 
  Koordinatör: Reyhan Çeliker
  Eğitmenler: Reyhan Çeliker, Murat Zinnuroğlu, Duygu Geler Külcü

  Amacı ve Öğrenim Hede�eri:       
   • Kinezyolojik bantlamanın etki mekanizmaları
   • Endikasyonları
   • Temel uygulama tekniklerini öğrenmek
   • Omurga ağrılarında, alt ve üst ekstremite sorunlarında örnek uygulamalar yapmak

   Program:   
   Genel bilgiler
   Uygulama teknikleri
   Bel ve boyun ağrılarında bantlama
   Üst ekstremite sorunlarında bantlama
   Alt ekstremite sorunlarında bantlama

21 Nisan 2019, Pazar



27. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi
17-21 NİSAN 2019, TITANIC BELEK KONGRE MERKEZİ, ANTALYA

Uluslararası Katılımlı

09.00 - 12.45 MANUEL TIP: OMUZ, DİRSEK VE EL KURSU
  Koordinatörler: Cihan AKSOY, Demirhan DIRAÇOĞLU
  Eğitmenler: Cihan AKSOY, Demirhan DIRAÇOĞLU, Mustafa ÇORUM

  Amacı :
   Omuz, dirsek ve el bölgesinde manuel tanı yöntemleri ile tesbit edilebilen disfonksiyonları
   tanımak, dokümante etmek ve bu disfonksiyonlara spesi�k manuel tedavileri gözden geçirmek.
  Öğrenim Hede�eri:
   Katılımcıların manuel tıp ekolüne göre “ağrıya dokunmak”ve“parmaklarla görmek”kavramlarını
   içselleştirmelerini sağlamak
   Omuz, dirsek ve el bileğinde standart tanı yöntemleri ile saptanamayan disfonksiyonları manuel
   diyagnoz ile belirlemeyi öğrenmek
   Üst ektremite disfonksiyonlarını manuel terapi metodları ile çözmeyi öğrenmek   
  Program:
   Üst Ekstremitede Anatomi ve Biyomekanik Özellikler
   Mustafa Çorum
   Omuz ve İlişkili Bölgelerde Disfonksiyonlar
   Demirhan Dıraçoğlu
   Omuz Bölgesinde Manuel Tedaviler
   Cihan Aksoy
   Dirsek Problemleri ve Manuel Çözümler
   Cihan Aksoy
   Demirhan Dıraçoğlu
   Mustafa Çorum
   El Bileğinde Manuel Tıp
   Cihan Aksoy
   Demirhan Dıraçoğlu
   Mustafa Çorum

09.00 - 12.45 OZON TEDAVİ KURSU 
  Koordinatör: Kamil Yazıcıoğlu
  Eğitmenler: Kamil Yazıcıoğlu, Ruhi Çakır

21 Nisan 2019, Pazar
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FTR UZMANI VE PALYATİF BAKIM

Doç. Dr. Şebnem Koldaş Doğan

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, 
Antalya

Palyatif bakım, yaşamı tehdit eden bir hastalıkla ilişkili başta ağrı olmak üzere fiziksel, psikososyal ve 
manevi sorunlarla karşı karşıya olan hasta ve hasta yakınlarının sorunlarının erken tanınması, uygun bir 
şekilde değerlendirilmesi ve tedavisine yönelik yaklaşımlarla yaşam kalitelerinin arttırılmasını amaçlayan tıbbi 
ve destekleyici tedavilerin bütünüdür (1). Ortalama yaşam süresinin artması ve tıp alanındaki gelişmeler, 
palyatif bakıma ihtiyaç duyan hasta sayısında ve palyatif bakım sürelerinde artışla sonuçlanmaktadır. Palyatif 
bakıma ihtiyaç duyan hastalıkların başında kanser, kardiyopulmoner hastalıklar, organ yetmezlikleri, 
hematolojik ve nörodejeneratif hastalıklar, demans, AİDS ve diyabet gelmektedir. Yaşlı nüfusun artması ile 
geriyatrik hastalar da palyatif bakıma ihtiyaç duyan bireylerin önemli bir kısmını oluşturmaktadır. 

Palyatif bakım gibi rehabilitasyon tıbbı da yaşam kalitesini iyileştirmeyi amaçlar. Her iki yaklaşım da 
multidisiplinerdir ve bakım planında hasta ve ailesini de kapsamaktadır.  Ayrıca bu hastaların fonksiyonel 
kayıplarını en aza indirmek için ağrı ve özürlülük riski olan bireylerin erken tanınmasını amaçlarlar. 
Fiziksel fonksiyon, yaşam kalitesi ve sağ kalımın önemli bir belirleyicisidir. Palyatif bakıma ihtiyaç duyan 
hastaların fonksiyonel durum ve yaşam kalitelerini olumsuz etkileyen semptomları Tablo 1’de verilmiştir (2). 
Tablo 1. Palyatif bakım hastalarında sık görülen semptomlar

Kanser Yorgunluk 

Tedaviye bağlı semptomlar (nöropati, radyasyon 

fibrozisi, miyelopati gibi) 

Ağrı 

Lenfödem 

Disfaji 

Bilişsel bozukluk 

Mesane-barsak komplikasyonları 

Kardiyopulmoner hastalıkları Yorgunluk 

Dispne 

Endurans azalması 

Fonksiyonel kayıp 

Nöromüsküler hastalıklar Yorgunluk 

Motor zayıflık 

Dispne 

Bulber semptomlar (disfaji, dizartri, disfoni) 

Skolyoz 

Demans Yorgunluk 

Bilişsel bozukluk 

Disfaji 
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Terminal dönemdeki hastalarda hastalığın ilerlemesi, yatak istirahati, kemoterapi, radyoterapi, cerrahi veya 
diğer tedaviler sonucu fiziksel kısıtlılıklar gelişmektedir. Hastanın yaşam kalitesini iyileştirmek ve bakım 
verenlerin yükünü azaltmak için fiziksel fonksiyon ve bağımsızlık mümkün olduğunca sürdürülmelidir. Fizik 
tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları ile palyatif bakıma ihtiyaç duyan hastalarda solunum ve dolaşım 
fonksiyonunun uygun hale getirilmesi, immobilizasyona bağlı gelişebilecek kas atrofisi, kas kısalması ve eklem 
kontraktürleri, bası yaralarının önlenmesi, ağrı kontrolü, fonksiyonel durumun iyileştirilmesi hedeflenmelidir (3). 
Bu amaçla fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı hastanın altta yatan patolojik durumunu da göz önünde 
bulundurarak ağrı kontrolü için fizik tedavi yöntemleri (sıcak, soğuk, TENS, masaj gibi uygulamalar), 
pozisyonlama, eklem hareket açıklığı, kas gücü, dayanıklılık, denge ve koordinasyonun arttırılmasına yönelik 
terapötik egzersizler, ambulasyon ve yürüme eğitimi, kardiyopulmoner rehabilitasyon programı, yardımcı cihaz 
ve ekipman ihtiyacının belirlenmesi, hasta ve yakınlarının eğitimi konusunda fizyoterapist, iş-uğraşı terapisti ve 
konuşma terapisti ile beraber multidisipliner olarak palyatif bakım ekibi içinde yer almalıdır. 

KAYNAKLAR
1. World Health Organisation (2014). WHO definition of palliative care. 
https://www.who.int/cancer/palliative/definition/en/
2. Witty SA, Lam NY, McNalley T. The value of rehabilitation medicine for patients receiving palliative care.
Am J Hosp Palliat Care 2018;35(6):889-896. doi: 10.1177/1049909117742896.
3. Yeşil H, Eyigör S. Palyatif bakım merkezinde fiziksel tıp ve rehabilitasyon çalışmaları nasıl organize
edilmeli? Neler yapılmalı? Türkiye Klinikleri J Anest Reanim-Special Topics 2017;10(1):57-62.
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İNMEDE YÜRÜYÜŞ: BİLİNEN VE BİLİNMEYENLER

Prof. Dr. Banu Kuran 

SBÜ Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma  Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği - İstanbul 

İnme geçirip sağ kalan hastaların %80’inde yürüme bozukluğu önemli bir disfonksiyondur.  Tüm 
rehabilitasyon girişimlerine ragmen %25 hastada , taburcu edilmeden önce, fiziksel yardım gerektiren 
yürüme bozukluğu vardır. Paretik tarafta genellikle basma fazı azalır, salınım fazı artar. Ayrıca yürüme hızı 
azalmış, çift adım uzunluğu ise kısalmıştır. Spastisite ve kas güçsüzlüğü ile seyreden bu durum, düşme 
riskinin artmasının yanısıra yaşam kalitesini de bozar. 
Dengeli ve kontrollü yürümede beş adet fonksiyonel kas grubundan söz edilir: 

1. grup gluteus medius, vastuslar ve rektus femoristen oluşur. Bu grup erken basma fazında gövdeyi destekler.
2. grup soleus ve gastroknemiustan oluşur. Bu kas grubu hem destek hem de geç basma fazında gövdeyi ileri
götürmede aktiftir. 3. grup rektus femoris ve tibialis anteriordur. Bu grup, erken ve geç salınım fazında bacağı
yavaşlatır  ve salınım fazı boyunca gövdeye enerji verir. 4. grup başlıca hamstring kaslarından oluşur. Bu kas
grubunun aktivasyonu topuk vuruşundan önce aynı taraftaki bacağı yavaşlatır.  3. ve 5. Grup (iliopsoas) , erken
salınım döneminde aynı taraftaki bacağı hızlandırmak için çalışır. Serebral korteks,limbik sistem , bazal
ganglionlar, medulla spinalis ve beyin sapı görsel sinyaller, vestibuler ve propriyoseptif girdilerle birlikte
lokomotor adaptasyonun otomatikleşmesini sağlarlar.
İnme hastasında  etkilenen tarafın nöral kontrolü bozulur ve hastalar genellikle ön planda iki veya üç kas
grubunu kullanırlar. Örneğin kalça fleksiyonu ile diz ekstansiyonu arasında refleks yolla kontrol edilen bir
eşleşme olur. İnme hastaları yürüme hızına göre dört gruba ayrılır:  Hızlı yürüyenler; Orta hızda yürüyenler;
Yavaş-Uzamış yürüyenler (sirkumdiksiyon) ve Yavaş- Fleksiyonda yürüyenler.
Hızlı yürüyenler normal yürüme hızının %44’ü hızdadırlar. Terminal basma fazında , yetersiz plantar fleksiyon
(PF) nedeniyle topuk kalkışı yoktur. Bunu kompanse etmek ve gövdeyi ön ayak üzerinde ilerletebilmek
amacıyla basma fazında dizde hiperekstansiyon olur.
Orta hızda yürüyen inme hastası, normal hızın %21’i  kadar hızla yürür. Yardımsız yürüyebilmekle beraber
paretik taraftaki fleksör kaslar daha da zayıftır. Kalça ve diz ekstansörlerinde de zayıflık vardır. Bu kaslarda
spastisite de dikkati çeker. Bunun sonucunda basma fazı ortasında aşırı diz ve kalça  fleksiyonu vardır.
Yavaş-uzamış tip yürüyüşte, kuadriseps kası daha da zayıftır. Gluteus maksimus kası zayıf olmakla beraber,
gövdeyi desteklemek amacıyla femuru geri çekebilir.  Ayak bilek stabilitesini sağlamak için plantar fleksörlerdeki
kontraktür ve spastisite kullanılabilir. Salınım fazında spastisitenin  etkisi devam eder. Ayağı yerden temizlemek
için sirkumdiksiyon yapılır. Yürüme hızı normalin %11 ‘ine inmiştir.
Yavaş-fleksiyonda yürümede  gluteus maksimus kası femuru geriye çekip dize stabilize edecek güçte değildir.
Basma ortasında kalça, diz fleksiyonu ve ayak bilek dorsifleksiyonu artmıştır, hasta öne doğru eğilir. Yürüme
hızı normalin %10 ‘u kadardır ve yardımla yürür.
İnme hastalarında %20-40 oranında spastisite vardır.  Bunun en önemli nedeni supraspinal inhibisyonun
yetersizliği ve  beyin sapından inen retikulospinal ve vestibulospinal traktusların bu nedenle  hipereksitabl
olmasıdır. Kas güçsüzlüğü ile birleşince, ortaya tipik hemiplejik hasta yürüyüşü çıkar.
Yürüme rehabilitasyonu kas güçlendirme eğitimi, işe özel yürüme eğitimi, yürüme bandında ve/veya robot
yardımlı eğitim,FES, AFO’lar , sanal gerçeklik, motor imgeleme ve botulinum enjeksiyonlarını içerir. Eskinazi ve
arkadaşları tarafından 2017 de oluşturulan Delphi paneli, OnabotulinumtoxinA enjeksiyonu yapılacak kasları
tekrar belirlemiş ve alt ekstremite için başlıca üç postür tarif etmiştir. Tek kasa yapılacak doz 20-150 Ü arasında,
postür başına yapılacak doz ise 300-400 Ü arasında değişmektedir.

KAYNAKLAR

1. Li S, Francisco GE, Zhou P Post-stroke Hemiplegic Gait: New Perspective and Insights.
2. Esquenazi A, Alfaro A, Ayyoub Z, Charles D, Dashtipour K et al.
OnabotulinumtoxinA for Lower-Limb Spasticity: Guidance from a Delphi Panel Approach PM R. 2017
Oct;9(10):960-968
3. Balaban B, Tok F. Gait Disturbances in Patients With Stroke PM R 2014;- :1-8
4. Gatti MA, Freixes O, Fernández SA, Rivas ME, Crespo M, Waldman SV, Olmos LE
Effects of ankle foot orthosis in stiff knee gait in adults with hemiplegia.
J Biomech. 2012 Oct 11;45(15):2658-61
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KANSER TANILI HASTAYA YAKLAŞIM

Prof. Dr. Gülseren Akyüz

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Algoloji Bilim Dalı, İstanbul

Onkolojik Rehabilitasyon aynı zamanda kanserin ve uygulanan tedavilerin belirlediği sınırlar içerisinde kanser 
hastalarının fiziksel, psikolojik ve emosyonel durumlarını düzeltmeyi ve sağlığı geliştirici kalıcı davranışları 
kazandırmayı hedefleyen, hasta değerlendirmesini takiben bireysel olarak belirlenen gereksinimler 
doğrultusunda hasta eğitimi, yaşam stili ve davranış değişikliği gibi yaklaşımları da içeren kapsamlı 
rehabilitatif yöntemlerin uygulanması olarak tanımlanmaktadır. Hasta ve ailesinin hastalığı kabul etmesi, 
korku, hastalığı red, kızgınlık, belirsizlik, suçluluk gibi farklı duygu durum değişiklikleri ve tepkileri de 
beraberinde getirir. Tedaviye katılım ve uyum zorlaşır. Stresin kontrolü, 
sosyal izolasyonun önlenmesi, ilişkilerin kuvvetlendirilmesi, tedavi yan etkilerinin tanınması ve bunlarla baş 
edebilme, yeni yaşama adaptasyon en önemli adımlardır. Kanser rehabilitasyonunda dört evre mevcuttur: 
Koruyucu evre, Restoratif evre, Destekleyici evre, Palyatif evre. Koruyucu evrede en önemli adım hasta 
eğitimidir. Bu nedenle beklenen sorunlar ve fonksiyon kaybı oluşmadan koruyucu önlemler alınması gerekir. 
Restoratif evrede hastalık veya tedavi sonucu oluşan sorunların ele alındığı dönemdir. Birincil amaç, hastalık 
öncesi fonksiyonel düzeye hızla dönülmesi ve maksimum kapasiteye ulaşılmasıdır. Bu evrenin tamamlanması 
hastanın yaşı, mental durumu, motivasyonu, fiziksel sorunları ve psikolojik adaptasyon hızına göre değişir. 
Destekleyici evrede bazı kayıplar kalıcı olup hastalık ilerlemekte ve tedavi gereksinimini devam etmektedir. 
Bu evrede amaç fonksiyonel kayıpları sınırlamak ve sorunları azaltmaktır. Palyatif evre ise terminal 
dönemdeki hastaya işaret eder. Terminal dönem fonksiyon kaybının ilerlemesi ile karakterizedir. 
Komplikasyonların azaltılması, ağrı kontrolü, evde bakım konusunda aile eğitimi, hasta ve ailesine psikolojik 
destek en önemli unsurlardır. Kansere bağlı özürlülük nedenleri gözden geçirildiğinde ağrı ile başa çıkabilme, 
immobiliteye bağlı sorunlar, sistem tutulumlarına göre değişen bulguların varlığı, lenfödem ve psikososyal 
sorunlar öne çıkmaktadır. Düzenli ve etkin bir rehabilitasyon programı sonucu hastaların çoğu var olması 
beklenen fonksiyonel yeterliliklerine ulaşıp toplum içine dönebilir, kanserin ve kanser tedavisinin getirdiği 
engellilik azaltılabilir. Bununla birlikte, her türlü egzersiz programına ve spor aktivitelerine başlamadan önce 
hekime danışılması şarttır.

KAYNAKLAR:

1. Gerber LH : Cancer rehabilitation into the future, Cancer. 2001 Aug 15;92(4 Suppl):975-9.
2. Spelten ER, Sprangers MA, Verbeek JH: Factors reported to influence the return to work of cancer
survivors: a literature review. Psychooncology. 2002 Mar-Apr;11(2):124-31.
3. Silver JK, Raj WS, Fu JB, Wisotzky EM et al: Cancer rehabilitation and palliative care: critical
components in the delivery of high-quality oncology services. Support Care Cancer. 2015 Dec, 23(12):3633-43
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PANEL: OLGULARLA BİYOLOJİK TEDAVİLER, ÖNCESİ VE SONRASI
AYNA, AYNA SÖYLE BANA EN ETKİLİ TEDAVİ HANGİSİ?

Prof. Dr. Veli Yazısız

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Romatoloji Bilim Dalı, Antalya

Biyolojik ajanlar, kronik inflamatuvar hastalıkların patogenezinde rol oynayan sitokin ve kemokinler ile bunların 
reseptörleri, hücre yüzey belirteçleri ve hücrelerin aktivasyonunda rol oynayan stimulasyon yolaklarındaki 
mekanizmaları hedef alan ilaçlardır. Hedef moleküle yüksek afinite ile bağlanan Fab ünitesi barındıran IgG 
yapısındaki monoklonal antikorlar veya reseptör bağlayıcılarıdır. Aynı sitokini hedef alan farklı yapılarda ve 
fonksiyonlarda birden fazla biyolojik ajan vardır. Aynı biyolojik ajan, hedef molekülün patogenezlerinde rol 
aldığı farklı romatolojik hastalıkların tedavisinde kullanılabilmektedir. Ayrıca, romatolojik hastalıkların 
patogenezi oldukça karmaşıktır ve birden fazla yolak üzerinden ilerleyebilmektedir. Aynı hastalığın tedavisinde 
hedef molekülleri, etki mekanizmaları ve yapıları farklı biyolojik ajanların etkili olduğu bilinmektedir. 
Romatoid artrit (RA) biyolojik ajanların ilk test edildiği hastalıklardan biridir. Tümör nekrosiz faktör bloke eden 
ajanlar (anti-TNF’ler: infliksimab, etanercept, adalimumab, golimumab ve sertolizumab pegol), rituximab, 
abatasept ve tosilizumab  şu an ülkemizde RA için kullanılabilen endikasyonu olan biyolojik ajanlardır. Bir RA 
hastası için en uygun ilk biyolojik ajanın ne olması gerektiği ve eğer ilk ajan etkin olmaz ise ikincil olarak hangi 
ajanın başlanması gerektiği konularında birçok çalışma yayınlanmıştır, rutin pratikte ise hekimin kişisel 
deneyimleri ve hastaya ait faktörlere göre tercihler yapılmaktadır.  
Spondiloartritler, oldukça geniş bir hastalık spektrumuna sahiptir. Bazı hastaların klinik bulguları  oldukça 
yalındır ve basit yaklaşımlar ile biyolojik ilaç tercihlerinde bulunulabilir. Ancak, bazı hastalarda spondiloartrit 
grubu içinde yer alan birden çok hastalığa ait eklem ve eklem dışı bulgular gözlenebilir. Spondiloartropati 
grubu içinde yer alan hastalıkların ve/veya organ tutulumlarının tedavisinde etkili ajanlar farklılık 
gösterebilmektedir. Örneğin, ankilozan spondilitte tüm anti-TNF ajanlar etkili iken, ankilozan spondilite eşlik 
eden kolit varlığında anti-TNF ajan olmasına rağmen etanercept barsak lezyonlarına etkili değil, tam tersine 
inflamatuvar barsak hastalığı gelişimi/aktivasyonlarına neden olabilmektedir. Benzer şekilde, IL-17A 
inhibitörleri ankilozan spondilit ve psöriatik artritte etkili iken enteropatik artritlerde etkinliği gösterilememiştir. 
IL-17A inhibitörü kullanan hastalarda yeni başlangıçlı ve/veya reaktivasyon olan inflamatuvar barsak 
hastalıkları bildirilmiştir. Ayrıca, spondiloartritlerin bir komponenti olan inflamatuvar üveit tedavisinde 
infliksimab ve adalimumab’ın etkinliği daha yüksektir. 
Romatolojik hastalıklarda sık karşılaşılan bir diğer durum ise aynı bireyde birden fazla inflamatuvar birlikte 
bulunmasıdır. Ailesel akdeniz ateşi (FMF) olan bireylerde ankilozan spondilit, ankilozan spondilit ile Behçet 
hastalığı, Takayasu arteriti ile inflamatuvar barsak hastalığı birlikteliği bilinmektedir. Hastalık çakışmaları bazen 
hangi biyolojik ajanın seçilmesi gerektiği konusunda çelişkilere düşülmesine neden olmaktadır.
Biyolojik ilaçların kendi gruplarına ve moleküle özgü bazı yan etkileri vardır. Bu ajanlar başlanmadan önce 
hastaların olası yan etki potansiyelleri açısından değerlendirilmesi gerekmektedir. Tedaviyi gerektiren hastalık 
biyolojik ajan ile başarılı bir şekilde kontrol altına alınırken yine hastalığa ait başka bir komponent biyolojik ajan 
kullanımı ile şiddetlenebilir. 
Biyolojik ilaçların tercihi hastalığa, organ tutulumlarına ve hastaya ait faktörler göz önünde bulundurularak 
bilimsel kanıtlar eşliğinde yapılmalıdır. Tedavi öncesi fayda/risk analizi yapılarak, en yüksek fayda en az risk 
prensibine göre hareket edilmelidir. Bazı öngörülemeyen etkiler ve paradoksal etkiler açısından takip 
önemlidir.
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KARDİYAK REHABİLİTASYON

Prof. Dr. Nesrin Demirsoy
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Kardiyak Rehabilitasyon (KR) , kalp hastasının aktif yaşama dönmesi ve daha hızlı iyileşmesi için tıbbi 
süpervizyon altında oluşturulan ve egzersiz, sağlıklı yaşam eğitimi ile stresle baş etme yöntemlerinden oluşan 
bir programdır. Programlar bireysel nitelikte planlananan hekim reçeteli egzersiz, kardiyak risk faktörü 
modifikasyonu (eğitim, danışma, davranışsal tedavi) ve  psikososyal değerlendirmeden oluşur. Egzersiz eğitimi 
KR’nın en önemli bileşenidir.  

KR, başlıca koroner kalp hastalıklarında (akut MI, kronik stabil anjina, Bypass cerrahisi, PKG), kapak cerrahisi 
sonrası, stabil kronik kalp yetmezliğinde ve kalp nakli sonrası uygulandığı gibi, klinik, hemodinamik ve ritmik 
olarak stabil bütün kalp hastalıklarında önerilmektedir. Amerikan Kalp Derneği’nin risk sınıflandırmasına göre D 
grubu için egzersiz eğitimi kontrendike iken, B ve C grupları KR için aday grupları oluşturur. Bu sınıflama 
dışında, egzersiz eğitiminin kontrendike olduğu durumlar net olarak tanımlanmıştır. 

KR, hastane dönemi, ayaktan egzersiz eğitimi dönemi ve idame dönemi olmak üzere üç evreden oluşmaktadır. 
Hastane dönemi, MI veya kalp cerrahisi nedeniyle hastanede yatmakta olan hastanın taburcu olurken 
fonksiyonel açıdan bağımsız düzeye gelmesini hedefleyen hafif progresif aktivitelerden oluşur. Ayaktan 
egzersiz eğitimi dönemi, akut kardiyak olay toparlandıktan sonra başlanır ve 3ay süreyle uygulanan aerobik ve 
kas kuvvetlendirici egzersiz eğitimi programından oluşur. Bu dönemin başında hastanın egzersiz reçetesini 
oluşturabilmek için egzersiz kapasitesini değerlendirmeye yönelik test yapılır. Egzersiz eğitimi döneminde 
uygulanan egzersizlerin tıbbi temelleri ve kuralları ayrıntılı olarak tanımlanmaktadır. Egzersiz eğitimi genelde 
monitörizasyon ve tıbbi süpervizyon altında uygulanır. İdame dönemi ise monitörizasyon olmaksızın hastane, 
ev veya toplum temelli egzersiz programlarından oluşur. Tüm dönemlerde egzersizin yanı sıra, eğitim ve yaşam 
şekli modifikasyonu önem taşımaktadır.

Otorite sağlık kurumları, KR’yı akut MI, koroner revaskülarizasyon sonrası ve stabil kronik kalp yetmezliğinde 
sınıf IA düzeyinde önermektedir. KR programlarının yararları içinde  total mortalitede ve hastaneye yatışta 
azalma, egzersiz kapasitesinde ve GYA prformansında artma, sağlık belirteçlerinde düzelme, sağlıkla ilgili 
yaşam kalitesi ve psikososyal semptomlarda düzelme şeklinde özetlenebilir. Son çalışmalarda, KR sonrası 
Serebrovasküler olay insidansında % 60 azalmadan bahsedilmektedir. Uygulanan KR seans sayısı arttıkça 
riskin azaldığı gösterilmiştir. KR programları fizyolojik düzeyde koroner endotelyal fonksiyon, insülin direnci, kan 
basıncı, inflamatuar belirterçler ve fibrinolitik durum üzerinde olumlu etkiler gösterir. 
Tüm dünyada konu ile ilgili bilimsel farkındalık düzeyi çok yüksek olup ve yararları çok net olarak ortaya konmuş 
olmasına karşın, kalp hastalarının ancak düşük bir yüzdesi bu hizmetten yararlanabilmekte, bu oranı 
arttırabilmek için çeşitli stratejiler geliştirilmektedir. ABD’de başlatılan ‘milyon kalp girişimi’ bu stratejilere örnek 
olarak verilebilir. Bu girişim ile KR hizmetinden yararlanan hasta oranının %20’den %70’e çıkarılması ile 5 yılda 
1 milyon kardiyak olayın önlenmesi amaçlanmaktadır. Kardiyak rehabilitasyon programlarına katılımın kısıtlı 
olmasının nedenlerinin başında hekimin sevk etmemesi gelmektedir. Bu nedenle kalp hastalarının 
rehabilitasyona sevk, başvuru ve devam sorunlarına çözüm bulunması ve bu süreçlerin sistematize edilmesi 
gerekmektedir. Bu sorunlar, ülkemiz için de geçerlidir.
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PULMONER HASTALIKLARDA REHABİLİTASYON: KPR’NİN OLMAZSA OLMAZI

Prof. Dr. Selda Sarıkaya

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon AD, Zonguldak

Kronik akciğer hastalıklarında pulmoner rehabilitasyon (PR) standart tedavinin önemli bir parçasıdır. 1960’lı 
yıllardan itibaren hekimler programlanmış, yoğun rehabilitasyon programlarının hastalarda sadece 
semptomatik iyileşme değil yaşam kalitesi, yaşam süresi gibi önemli bileşenlerde de fayda sağladığını 
görmeye başlamışlardır. Egzersiz, oksijen desteği, bronşiyal hijyen teknikleri ve solunum egzersizleri 
pulmoner rehabilitasyonun ana bileşenleri haline gelmiş ve ilk defa 1981’de Amerikan Toraks Derneği (ATS) 
tarafından tedavi rehberinde yer almıştır. Avrupa Solunum Derneği (ERS) ve ATS pulmoner rehabilitasyonu 
“Kronik solunum hastalığı olan ve günlük yaşam aktivitelerinde kısıtlılık yaşayan bireylerde uygulanan, kanıta 
dayalı, multidisipliner tedavi” olarak tanımlamıştır. 

Yeterli tıbbi tedaviye rağmen nefes darlığı çeken, egzersiz toleransı azalmış veya günlük yaşam aktivitelerinde 
kısıtlanma gözlenen kronik solunum hastalığı olan olgularda PR endikedir. Kronik akciğer hastalıklarında 
görülen egzersiz intoleransı; ventilatuar kısıtlılık, pulmoner gaz değişiminde bozukluk, periferik kas 
disfonksiyonu, kardiyak disfonksiyon, anksiyete, depresyon, zayıf motivasyon gibi birçok durumdan 
kaynaklanabilir. Tedavi planı yapılırken öncelikle bu durumların tespiti, hastaya özgü hedeflerin olduğu 
rehabilitasyon programının oluşturulmasına olanak verir.  PR, tarihsel olarak ilk önce Kronik Obstrüktif Akciğer 
Hastalıklarında (KOAH) uygulanmaya başlamıştır. KOAH’ta PR, dispne ve yorgunluğu azaltır, egzersiz 
kapasitesi ve sağlıkla ilişkili yaşam kalitesini iyileştirir. KOAH’ta hastane temelli veya toplum/ev temelli PR 
uygulamaları yapılabilmektedir(). KOAH alevlenmesi sonrası uygulanan PR’nun sağlık ilişkili yaşam kalitesi ve 
egzersiz kapasitesini arttırdığına dair kanıt düzeyleri orta-güçlü düzeydedir. 2015 yılında yapılan sistematik 
derlemede yazarlar KOAH’ta PR için yeterinde kanıt elde edildiğini ve artık derlemelerin güncellenmesine 
gerek olmadığını bildirmişlerdir. İnterstisiyel akciğer hastalığı, idiopatik pulmoner fibrozis ve pulmoner 
hipertansiyon gibi hastalıklarda da PR’nun olumlu etkilerini gösteren kanıtlar artmaktadır. Yapılan bir 
metaanalizde interstisiyel akciğer hastalıklarında pulmoner rehabilitasyonun fonksiyonel egzersiz kapasitesi, 
dispne ve yaşam kalitesi üzerine olumlu etkisi olduğu belirtilmiştir. Bu etkinin idiopatik pulmoner fibroziste de 
görüldüğü belirtilmiştir. Pulmoner hipertansiyon gibi zorlu bir hastalık grubunda dahi egzersiz temelli PR’nun 
egzersiz kapasitesinde klinik düzeyde düzelme sağladığı bildirilmiştir. Son yıllarda erken evre akciğer 
kanserinde, torasik cerrahi öncesi ve sonrasında PR ile ilgili araştırmalar yapılmaktadır. Tüm bu hastalıkların 
yanında nörolojik rehabilitasyon hastalarındaki pulmoner sorunların tedavisinde, fizik kapasitesi azalmış 
immobil hastaların tedavisinde PR mutlaka yer almalıdır. 

Rehabilitasyon hekimi egzersiz, fizik aktivite gibi modaliteleri birçok hastalıkta zaten tedavinin ayrılmaz 
parçası olarak kullanmaktadır. Bu nedenle, endikasyon alanı genişlerken kontrendikasyon alanlarının 
daralmaya başladığı PR’nun rehabilitasyon hekiminin başlıca uygulamalarından biri olması gerekmektedir.  
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En eski rejeneratif tedavi yöntemi olan proloterapi; kronik ağrı kaynağı olan yaralanmış veya zayıflamış 
ligamanları veya diğer eklem destek yapılarını güçlendirmek amacıyla ligamanlara ve eklem içine 
yapılan stimulan solüsyonlarla uygulanan enjeksiyon tedavisidir. Geçmişte farklı solüsyonların 
kullanılmasına karşın, günümüzde en yaygın enjektan olarak kullanılan hipertonik dekstroz küçük 
hacimlerde ağrılı ve hassas ligaman ve tendon yapışma yerlerine ve komşu eklem aralığına enjekte 
edilir (1). Diz osteoartritinde güvenli profili, potansiyel terapötik etkisi nedeniyle dekstroz proloterapi 
uygulamalarına giderek artan oranda ilgi mevcuttur. Diz osteoartritinde proloterapinin etkinliğine ilişkin 
yapılan güncel bir sistematik derlemede diz OA’da proloterapinin güvenli olduğu, semptomların 
kontrolünde etkili olduğu ve hasta memnuniyetinin yüksek olduğuna dair orta derecede kanıt olduğu 
belirtilmiştir (2). Standart proloterapi yaklaşımı ligamanların ve tendonların kemik yapışma yerlerindeki 
multiple ekstra-artiküler ve intra-artiküler enjeksiyonları kapsayan tüm eklemi içeren bir tedavidir. 
Yapılan bazı çalışmalarda periartiküler uygulanan proloterapinin diz osteoartritine bağlı ağrı ve 
disabilite üzerinde intra-artiküler proloterapi enjeksiyonlarına benzer etkilere sahip olduğu 
belirtilmektedir. Bununla beraber yakın zamanda yapılan bir çalışmada diz osteoartritli hastalarda intra-
artiküler dekstroz proloterapi uygulamasının kıkırdak rejenerasyonu üzerinde etkili olduğu da 
gösterilmiştir (3). Proloterapi enjeksiyonu sonrası lokal iritasyon, inflamasyon, doku iyileşmesinin 
olduğu, eklem stabilitesinin ve biyomekaniklerinin iyileştiği, ağrının azaldığı düşünülmektedir. Doku 
düzeyinde ağrının azalmasında etkili olan ağrı kontrol mekanizmaları net olarak açıklanamış 
olmamakla beraber etki mekanizmasının multifaktöriyel olduğu; farklı dokuları kapsayan, iğnenin 
kendisi veya doku yer değişimi ile ilgili olarak enjeksiyon prosedürünün ve enjekte edilen maddenin 
etkilerine bağlı olduğu belirtilmiştir. Hipertonik dekstroz solüsyonu tendon ve ligaman yapışma yerlerini 
içeren peri-artiküler dokular için %15; intra-artiküler enjeksiyonlar için %25 konsantrasyonlarında 
kullanılmaktadır. Salin ve/veya epinefrin içermeyen düşük konsantrasyondaki lidokain solüsyonları 
genellikle hipertonik dekstroz ile beraber solüsyon hazırlamada tercih edilmektedir (4). Yapılan 
çalışmalarda dekstroz proloterapinin hazırlama ve uygulama prosedürlerinin ve seans sayılarının farklı 
olduğu görülmektedir. Diz osteoartritinde uygulanan dekstroz proloterapinin seans sayısı, hangi sıklıkta 
tekrarlanması gerektiği ve içeriğine ilişkin net bir fikir birliği bulunmamaktadır. Bununla beraber etki 
mekanizması ve mevcut çalışmalar göz önüne alındığında doğal inflamasyon ve iyileşme sürecine 
zaman vererek yeni doku oluşumunu sağlamak amacıyla enjeksiyonların her 3-6 haftada bir, ortalama 
3-6 seans arasında uygulandığı görülmektedir (3). Doğru endikasyon ile uygun hasta seçimi, hastanın 
bilgilendirilmesi, solüsyonların uygun konsantrasyonlarda hazırlanması, iğne ucunun seçimi, doğru 
teknik kullanılarak uygulama yapılması ve uygulayıcının eğitim ve deneyiminin yeterli olması 
proloterapi uygulamalarının başarısı için son derece önem taşıyan konulardır. Proloterapi 
uygulamalarında patellar ligaman, lateral kollateral ligaman, medial kollateral ligaman, oblik popliteal 
ligaman, arkuat popliteal ligaman gibi ekstra-artiküler ligamanlar; ön çapraz bağ, arka çapraz bağ, 
koroner ligaman gibi intra-artiküler ligamanlara uygun teknik ve klinik göz önüne alınarak belirlenecek 
alanlara uygulama yapılmaktadır. İntra-artiküler uygulamalarda ise farklı birçok tekniğin olduğu 
bilinmektedir. Yapılan sistematik derlemelerde doğruluk oranları göz önüne alındığında en fazla 
doğruluk oranının superolateral patellar yaklaşımda olduğu gösterilmiştir. Lateral yaklaşımlar doğruluk 
oranlarına göre değerlendirildiğinde superolateral patellar yaklaşımın ardından sıra ile lateral 
midpatellar yaklaşım, lateral suprapatellar yaklaşım ve anterolateral eklem hattından yapılan 
enjeksiyonların olduğu belirtilmiştir. Medial yaklaşımlar doğruluk oranlarına göre sıralandığında ise 
superomedial patellar, medial midpatellar ve anteromedial eklem hattından yapılan enjeksiyonlarının 
olduğu saptanmıştır (5).  



Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

KAYNAKLAR: 

1. Hauser RA, Lackner JB, Steilen-Matias D, Harris DK. A Systematic Review of Dextrose 
Prolotherapy for Chronic Musculoskeletal Pain. Clin Med Insights Arthritis Musculoskelet 
Disord. 2016;9:139-59.

2. Hassan F, Trebinjac S, Murrell WD, Maffulli N. The effectiveness of prolotherapy in treating 
knee osteoarthritis in adults: a systematic review. Br Med Bull. 2017;122(1):91-108.

3. Reeves KD, Sit RW, Rabago DP. Dextrose Prolotherapy: A Narrative Review of Basic Science, 
Clinical Research, and Best Treatment Recommendations. Phys Med Rehabil Clin N Am. 
2016;27(4):783-823.

4. Rabago D, Nourani B. Prolotherapy for Osteoarthritis and Tendinopathy: a Descriptive Review. 
Curr Rheumatol Rep. 2017;19(6):34.

5. Maricar N, Parkes MJ, Callaghan MJ, Felson DT, O'Neill TW. Where and how to inject the knee- a 
systematic review. Semin Arthritis Rheum. 2013;43(2):195-203.



Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

DİZ OSTEOARTRİTLİ HASTALARDA DEKSTROZ PROLOTERAPİNİN KULLANIMI 
LİTERATÜRÜN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ 

Dr. Öğr. Üyesi Özlem Köroğlu

Sağlık Bilimleri Üniveresitesi Gülhane Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı 
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Gaziler Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi 

Proloterapi inflamatuar etki, GF ve sitokinlerde artış, eklem kıkırdağında rejenerasyon, kollajen 
lifler ve fibröz dokuda maturasyon yolu ile osteoartritte etkili bir tedavi yöntemidir. Randomize kontrolü 
çalışma ve meta-analiz sonuçlarına göre diz osteoartritinde salin enjeksiyonu ve egzersizle 
karşılaştırıldığında dextroz proloterapi güvenli ve etkin bir tedavi yöntemi olarak literatürde yerini 
almıştır. Ancak  yapılan çalışmalarla ilgili bazı sorunlar mevcut görünmektedir;  sample size düşüklüğü, 
çalışma sonuçlarında heterojenite olması bu konuyla ilgili daha büyük, uzun dönem, metodolojisi güçlü 
çalışmalara ihtiyaç olduğunu göstermektedir. (1) Bazı randomize kontrollü çalışma sonuçlarına göre;  
dextroz proloterapinin, lokal anestezik ve egzersize göre etkin olduğu, kortikosteroitlere ise yalnız bir 
çalışmada üstün sonuçlar elde edildiği gösterilmiştir. Ancak bu çalışma sonuçlarına göre hasta 
populasyonları, enjeksiyon protokolleri, karşılaştırılan tedaviler ve sonuç ölçümleri heterojen olarak 
değerlendirilmiştir. Meta-analiz, sonuç ölçümleri ve populasyondaki heterojenite nedeniyle yapılamamış 
olup proloterapinin osteoartritde önemli semptomatik kontrol sağlama ve güven açısından kanıt 
seviyesinin orta düzeyde olduğu bildirilmiştir. Gelecek çalışmalar; daha geniş hasta grubu ile yapılıp 
tedavi protokolünün standardizasyonu ve temel bilimler açısından kanıta yönelik olmalıdır.(2) Dekstroz 
proloterapinin tendinopati, diz, parmak eklem osteoartriti  , ligament disfonksiyonuna bağlı spinal ve 
pelvik ağrı tedavisinde  etkinliği literatürle desteklenmiştir. Akut ağrıda birinci basamak tedavi olarak ve 
miyofasial ağrıdaki etkinliği konusunda daha fazla çalışmaya ihtiyaç bulunmaktadır.(3) İntraartiküler 
dextroz enjeksiyonlarının kondroprotektif etkisi hayvan deneylerinde gösterilmiş. Kondromalazi 
patellada da etkili ve güvenli bir yöntem olarak kullanılabileceğine yönelik literatürde yeterli kanıt yoktur. 
%5 dextroz; sinir fonksiyonunu stabilize edip nörojenik inflamasyonu azaltır.(4) Kronik bel ağrısında 
proloterapinin tek başına etkinliği ile ilgili kanıtlar tartışmalıdır. Fakat ek tedavi olarak uygulamanın ağrıyı 
azaltıp, dizabilite skorlarında iyilik yaptığı gösterilmiştir. (5) 
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Elektrik akımının fiziksel etkilerinden tedavi amacıyla yararlanılmasına elektroterapi denir (1). 
Elektroterapide Kullanılan Akımlar: 

• Doğru akım (Galvani)

• Alçak frekanslı akımlar

• Orta frekanslı akımlar (İnterferansiyel akım)

• Yüksek frekanslı akımlar

DOĞRU AKIM (GALVANİ AKIM) 
Elektronların aynı yönde ve aynı yoğunlukta hareket etmesiyle oluşan, frekansı 0 olan elektrik 
akımlarıdır. Düşük voltajlı, pulsasyon göstermeyen düz bir akımdır. Negatif ya da pozitif fazı olan 
monofazik akım da denir.  
Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri 

• Kutuplaşma etkisi (polarite)
◦ İontoforez (Doğru akım uygulanması ile + iyonların – kutba, - iyonların ise + kutba

çekilmesidir).
◦ Kataferez (Yağ damlacıkları, albümin, kan hücreleri gibi iyon emilimine bağlı elektriksel yükü

olan yapıların – kutba hareket etmesidir).
◦ Elektroosmoz (Dokulardaki su içeriğinin membranlar aracılığı ile yer değiştirmesidir).

• Duyusal uyarı

• Hiperemi

• Analjezi

• Yara iyileşmesini hızlandırıcı etkisi
Uygulama Şekilleri 

1. Medikal galvanizm
2. İyontoforez
3. Su içi uygulama
4. Cerrahi galvanizasyon

ALÇAK FREKANSLI AKIMLAR 
Frekansı 1-1000 Hz arasındadır. Tedavide en uygun akım türünün yaklaşık 100 Hz’e kadar frekanstaki 
dörtgen akımlar olduğu kabul edilir. 
Etkileri 
Analjezik etki: kapı-kontrol teorisiyle açıklanmaktadır. 
Kas kontraksiyonu etkisi: TENS cilt aracılığıyla somotosensoriyel sinir liflerinin uyarılmasını ifade 
ederken, NMES (nöromüsküler elektrik stimülasyonu) motor sinir aracılığıyla kas kontraksiyonunu 
sağlar (1,2). 
Kullanım Alanları 

• Sağlıklı kasın güçlendirilmesi, enduransının artırılması,

• Denerve kasta atrofinin önlenmesi,

• Elektrodiagnoz,

• FES,

• Spastisite tedavisi,

• Analjezi amacıyla,

• Venöz ve lenfatik drenajın düzenlenmesi, ödemin azaltılması,

• Üriner inkontinans,

• Yara iyileşmesinin hızlanması
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İNTERFERANSİYEL AKIMLAR 
4000 Hz frekanslı bir akım ile 3900-4000 Hz frekans aralığında bir akım kullanılır ve bu iki akım doku 
içinde kesişir. Kesiştikleri noktada aralarındaki farka bağlı 0-100 Hz arasında yeni bir akım oluşur. Esas 
olarak bu akımın etkilerinden faydalanılır. Orta frekanslı akımlar alçak frekanslı akımlara göre daha rahat 
cildi geçer, derin dokulara kadar inebilirler (1,3). 
Tedavi Frekansları ve Etkileri: 

•0-10 devir/sn: Kasılma oluşturur. Kas rehabilitasyonunda kullanılır.

•0-100 devir/sn: Ven ve lenf dolanımını arttırır. Ödem tedavisinde kullanılır.

•90-100 devir/sn: Sedatif etkisi vardır. Ağrı tedavisinde kullanılır.

•Sabit 100 devir/sn: Analjezik etkisi vardır. Ağrı tedavisinde kullanılır.

YÜKSEK FREKANSLI AKIMLAR 
KISA DALGA DİATERMİ 
10-100MHz arasında frekansa sahip yüksek frekansların derin dokuda ısı oluşturmak amacıyla
kullanılmasıdır. Kas spazmı, fibrozit, miyofasiyal ağrı sendromu, travmatik artritlerde, periferik arter
yetmezliklerinde kullanılabilir (1,4).
Yan etki ve önlemler

• Yüksek yoğunlukta embriyoletal ve teratojenik etki

• Hipofiz-hipotalamus aks sisteminde etkilenme

• Kan-beyin bariyerinde geçirgenlik artışı

• Göze direkt uygulandığında katarakt

• Akut artritlerde sinovitte artış
MİKRODALGA DİATERMİ 
Mikrodalgalar (radar) elektromagnetik ısınsamanın bir şeklidir ve konversiyon yoluyla derin ısıtıcı 
özelliğe sahiptir. Fizyolojik yanıtları absorblandıklarında ısıya dönüşmelerine bağlıdır. Yan etkileri kısa 
dalga diatermi ile benzerdir. 915 MHz frekansta ve tedavi süresi 20-30 dk olmalıdır (1,5). 

Elektroterapi kontrendikasyonları ve Dikkat Edilecek Durumlar 

• Hastalar elektrik yoğunluğunun fazlalığına bağlı rahatsızlık bildirebilirler.

• Elektrot pozisyonu ve kullanılan jele bağlı deri irritasyonu olabilir.

• Kalp pili veya disritmisi olan hastalara elektroterapi uygulanmamalıdır.

• Karotid sinus ile epiglot civarına tedaviden kaçınılmalıdır.

• Hamile hastalarda bel, karın ve üst ekstremitelerde uygulanmamalıdır.

• Kognitif iletişim fonksiyonları bozuk olan ve duyu defisiti nedeniyle deri duyarlılığı kaybolmuş
hastalarda uygulanmamalıdır.
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NÖRALTERAPİ 

Doç. Dr. Jülide Öncü       Alptekin

Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi Kliniği, İstanbul

Nöralterapi, tanı ve tedavi amacıyla lokal anesteziklerin kullanıldığı, otonom sistem disfonksiyonundan 
kaynaklanan tüm bozukluklarda etkili bir tedavi yöntemidir. Bağ dokuda, nöral yapılarda ve otonom 
sistemde yani tüm vücutta elektriksel sistemini yeniden düzenlemek esasına dayalı bir tedavi 
yöntemidir. Anestezik blokların aksine düşük dozda, seyreltilmiş konsantrasyonlarda, kısa ve orta etkili 
(lidokain, prokain) lokal anestezikler kullanılarak ağrının veya otonomik disfonksiyona bağlı gelişen 
hastalığın uzun süreli tedavisi hedeflenmektedir.  
Nöralterapi “neuraltherapie” adıyla Almanya’da ilk kez 1920 yılında Ferdinand ve Walter HUNEKE 
kardeşler tarafından geliştirilmiştir.  Huneke’ye göre nöralterapi tanım olarak, bütüncül yaklaşımlı bir 
regülasyon terapisi yöntemidir. Vejetatif sinir sistemi nöralterapi için oldukça önemlidir. Vejetatif sinir 
sistemi (modern tıpta otonom sinir sistemi) bütün vücudu ağ gibi sarmıştır ve hastalık sürecinde de 
önemli rol oynar. Hastalık sürecinde vejetatif sinir sistemi ve bağ dokudaki elektriksel iletim 
bozulmaktadır. İyileştirici stimulus olarak doğru bölgeye uygulanmış lokal anestezik yardımıyla, 
hastalık nedeniyle bozulmuş olan nörovejetatif sistemden yanıt elde edilmesi, nöralterapinin temelini 
oluşturur.  

BOZUCU ALAN KAVRAMI: PİSCHİNGER’e göre bozucu alan kavramı; uzak etkiler yarattığı kabul 
edilen, vücudun kendi mekanizmaları ile düzelmeyen, kronik hasarlı bağ doku alanlarıdır. Aferent 
sempatik liflerden inervasyon alır; birbirinden bağımsız uzak etkiler yaratabilir. Mezenkimal bağ doku 
içinde yer alır ve VSS uçlar sayesinde bağlantılar ile tüm organizmayı etkileyebilir. “bu nedenle ortadan 
kaldırılmalıdır. Aksi takdirde uzak etkiler devam eder”. Semptom verebilir / semptomsuz olabilir. 
Aslında sessizdir, ikinci bir uyarıyla aktif hale gelir. Sağlıklı hücre 40-90 mv.luk pil gibidir, 
depolarizasyonun kalıcı hale gelmesi ile oluşurlar. P.Dosch’a göre hastalıkların %30’u bozucu alan 
kaynaklıdır.  
Bedenin regülasyonu açısından bozucu alan kavramının bilinmesi önemlidir. Yaşamımız boyunca 
geçirdiğimiz enfeksiyonlar, ameliyatlar, travmalar vücutta birikir (Fischer’in Fıçı modeli) otonom sinir 
sisteminde ve hücrelerde bio-elektriksel hasar bırakır. Tüm kronik, kötü uyaranlar bedenin kendisini 
regüle etme yeteneğini bloke eder ve bir süre sonra yanıtsızlık oluşabilir (regülasyon donukluğu)  

Bozucu alanlar; skar dokuları: umbilikus, C/S,yaralar,  dişler ve tonsiller (%70, vücudun giriş 
kapısı ve en sık odaklardır, barsaklar , pelviste uterus-adnekslerdir.  
Hastalık oluşma patogenezi de nöralterapi yaklaşımına göre bu mekanizmaya bağlıdır. Hücrelerin 
iç ortamının ve çevreyle etkileşimlerinin korunmasına  “homeostaz” adı verilir ve bozulunca yeniden 
düzenlenmesi gerekir. Bu işbirliği Vejetatif Sinir Sistemi sayesinde sağlanır. Bu işbirliği-haberleşme 
ağı bozulduğu takdirde, periferden iletilen (VSS vasıtasıyla) patolojik uyarılar, organ 
disfonksiyonlarına / hastalıklara neden olur (allostaz)(Barthl,Fischer 2007: Neuraltherapie nach 
Huneke).  P.Dosch’a göre: hastalıkların en az %30’u bozucu alan kaynaklıdır.  
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• Tedavi yöntemleri:  
1. Lokal ve yüzeyel tedavi: ilk yaklaşım ağrılı bölgeye quadel şeklinde uygulanan lokal 

intradermal tedavidir. Lokal anestezik ile perivasküler sinir sonlanmalarındaki bozulmuş 
aksiyon potansiyelinin geri döndürülmesi hedeflenmektedir.   

2. Segmental tedavi: Segment kavramı, dermatom, myotom, viseromu (iç organ 
patolojilerinde ) kapsar, spinal kord segmentini  ifade etmektedir.  

3. Sistemik tedavi: İv tedavi: %1 lidokain 1-2 ml v.kübitalis’e verilmesi sık uygulanan bir 
yöntemdir.  

4. Derin enjeksiyonlar: 
▪ Ganglion tedavisi: sfenopalatin, stellat, çölyak ,lomber sempatik. vs... 
▪ İntrartiküler, intraligamentöz, faset enjeksiyonları, kas içine (tetik nokta) 
▪ Periost etrafına: mastoid, ksifoid 

5. Bozucu alan: diş (+intraligamentöz), tonsil, skar dokuları… 
 
Nöralterapi Endikasyonları 
• Boyun sırt ve bel ağrıları (radikülopatiler…) 
• Migren ve diğer baş ağrıları 

– Trigeminal sinir ağrısı 
– Oksipital nevralji 

• Omuz, dirsek, el bileği, kalça, diz, ayak bileği eklem ağrıları (dejeneratif, romatizmal,tuzak 
nöropati kaynaklı…) 

• Fibromyalji gibi yaygın ağrılı, psikolojik komponenti de olan kronik ağrılar 
•  Alt ekstremite dolaşım bozukluğu 
• Mide-barsak sorunları (kabızlık, ishal, gastrit, ülser, kolit) 
• Kulak çınlaması ve baş dönmesi 
• Huzursuz bacak sendromu 
• Stres, depresyon ve anksiyete ,Uyku bozukluğu , Kronik yorgunluk sendromu 
• Allerjik hastalıklar 
• (Ve modern tıbbın açıklayamadığı ya da adını koyamadığı ve hastanın psikolojik durumu ile ilgili 

olduğu söylenebilen diğer rahatsızlıklarda kullanılır )  
 
Nöralterapinin kontrendike olduğu durumlar:  
• Prokain ve lidokaine hassasiyet, lokal anestezik allerjisi 
• Tüm cerrahi endikasyonlar  
• Kanser: sadece ağrıda, prokain ile ağrı tedavisinin yeri vardır. Ancak kanser, çok geniş                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

etmesi beklenemez 
• Organlarda oluşan matür skar dokusu ile skatrizasyonu tamamlanmış durumlar: siroz, renal 

atrofi  
• II ve III. AV blok ve diğer ritm bozukukları  
• Evre III, IV dekompanse kalp yetmezliği 
• Mental bozukluklar ve Psikojenik bozukluklar (nevroz, psikoz..), iğne fobisi 
• Tiroide radyoterapi (6 AY), ve sintigrafi (1.5 AY) hemen sonrasında uygulanmamalıdır. 
• Kalıtsal görsel, işitsel bozukluklar 
• Epilepsi 
• İleri enfeksiyöz durumlar: terminal TBC, paraziter enfeksiyonlar,sepsis.. 
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TEMEL NÖRALTERAPİ KURSU LOKOMOTOR SİSTEM HASTALIKLARINDA NÖRALTERAPİ
BAKIŞ AÇIŞIYLA MUAYENE YAKLAŞIMI

Dr. Turgay Altınbilek

Serbest Hekim - İstanbul 

Nöral Terapi  bedende ortaya çıkan hastalık, ağrı ve fonksiyon bozukluklarının teşhis ve tedavisi 
amacıyla; skarlara, akupunktur noktalarına, tendon ve ligament insersiyolarına, periferik sinirlere, 
otonomik gangliyonlara, tetik noktalara ve diğer dokulara lokal anesteziklerin enjeksiyonu ile yapılan bir 
tedavi yöntemidir. 
Nöralterapinin etkisi daha çok vejetatif sinir sistemi üzerinden açıklanmış ve vejetatif  sinir sisteminin 
fonksiyonunu normal hale getirerek etki ettiği ileri sürülmüştür 
Nöralterapi  herhangi bir travma, enfeksiyon veya cerrahi müdahalenin otonom sinir sisteminin herhangi 
bir bölümüne zarar vermesi ve dokularda uzun süreli elektrokimyasal 
veya elektromanyetik fonksiyon bozukluklarına neden olabileceği teorisine dayanmaktadır. Bozucu 
alan olarak bilinen bu bozukluklar, normal fonksiyon ve iyileşmeyi engelleyerek yumuşak dokularda 
iyileşmenin tamamlanamamasına ve kronik ağrı dahil çeşitli sonuçlar ortaya çıkartabilmektedir. 
Patolojik uyarı veren bir dokuya lokal anestezik uygulanması, ağrıyı ve diğer duysal inputları bloke 
ederek, sinir fonksiyonunun normale çevrilmesini sağlayabilir.  

Anamnezde; hastanın ağrı veya sağlık problemleri ortaya çıkmadan önceki son 1 yıl  içerisinde geçirmiş 
olduğu her şey  (fiziksel ve  ruhsal travmalar, ÜSYE, gastrointestinal hastalıklar, diş tedavileri vs.)  
sorgulanmalı ve hastadan alınan tüm bu bilgiler kronolojik sıralamaya göre de kaydedilmelidir. Bunların 
bazıları, ağrı veya problemi başlatan veya iyileşmeyi engelleyen bozucu alanlar olabilir 
Muayenede; hastanın sistemik ve lokomotor sistem muayenesine ilave olarak, Head Zone’ları, Adler-
Langer noktalarının muayenesi , Kibler  ve Otonom Tepki testi  yapılmalıdır.  
Head Zone’ları  hastalıklı iç organdan , buna uyan segmental düzeydeki  deri sahalarına yansımış olan 
ağrı ve aşırı duyarlı bölgelerdir. Bu sahalarda hasta dokunma, basınç, sıcak veya soğuğa karşı  
duyarlıdır.  Hastada  head zone’ları dikkatle incelenmeli, bulgular ve değişiklikler (Geri çekilmiş doku 
sahaları, bantlar ve lokalize şişkinlikler) kaydedilmelidir 
Adler ve Langerschen uzun yıllara dayalı çalışmalarından, servikal bölgede (C1-C7) hassas noktalar 
olduğunu tespit etmişler. Adler - Langer  noktaları, basınca duyarlı ağrılı noktalardır. Bu noktaların 
muayenesi ile trigeminal alandaki bozucu alanlar nedeniyle ortaya çıkan genel sağlık bozuklukları 
araştırılır. 
Kibler Testi; vücut yüzeyi üzerindeki konnektif dokunun farklı katlarının hareket ve yoğunluğunu 
araştırmak amacıyla yapılır. Kaydırma ve yuvarlama teknikleri kullanılır. 
Otonom Tepki Testi; tanı ve tedavi amacıyla kasların kullanılmasıyla yapılan bir testtir. Düzgün 
uygulandığında hastalar için  en iyi ve en uygun bir tedavi formunu belirler.  

Otonom Tepki Testinin en yaygın kullanımı tedavi lokalizasyonudur. Sorunlu bölge tutulurken indikatör 
kas zayıflar, rezonans madde hastanın  herhangi bir yerine  yerleştirildiğinde ise indikatör kas, güçlenir. 
Uygulanan bu testler, bedende iyileşmeyi engelleyen odak veya alanların bulunmasını sağlayarak, 
hastanın iyileşmesine katkı sağlayabilir. 
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KAS - İSKELET SİSTEMİ HASTALIKLARINDA MEZOTERAPİ 

Prof. Dr. Deniz Evcik 

Ankara Güven Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, Ankara

Mezoterapi, ilaçların vücuda intra ve perdermik olarak enjeksiyon yoluyla verilerek  tedavi eden 
yöntemdir. Mezoterapinin geçmişi Hipokrat’a kadar uzanmaktadır ancak 1958 yılında Dr. Michel Pistor 
ile mezoderm kökenli dokulara uygulama yapıldığı için “Mezoterapi” adıyla anılmaya başlanır. 
Mezoterapide   düşük doz ilaç kullanımaktadır ve toksik değildir. 
Özellikle ilaçların intramusküler kullanımına göre mezoterapi yoluyla vücuda verilen ilaç dozu çok azdır 
ve mezoterapinin en önemli avantajarının başında gelmektedir. Genel  uygulama  sıklığı haftada bir 
yada iki uygulamadır. 

Etki mekanizmasının başında   yüzeyel verilen ilaçların local olarak o bölgede kalması ve 
yavaş salınımla daha derin dokulara penetre olmaya devam etmesidir. Enjeksiyon ne kadar yüzeyelde 
is, dokuda kalış süresi o kadar uzundur. 
Etkisinin gerçekleşmesinde işlevsel biri yer almaktadır.  İşlevsel birim mikrodolaşım 
(arter,ven,kapillerler), sinirsel yapı (serbest sinir uçları, miyelinsiz lifler ve reseptörler) ve   immunolojik 
birimden (plazmosit, makrofaj,lenfositler)  oluşmaktadır.  Enjeksiyon yolu ile iğnenin girmesi  mekanik 
etki,  ilaç damlacığının ki  fiziksel etki  ve  kullanılan ilacın kimyasal etki  oluşturmaktadır. Mezoterapide 
enjeksiyon   intradermal olarak 4mm-6mm-13mm iğne uçları kullanılarak 4-10 mm derinliğe yapılır.   

Kas iskelet sisteminde uygulamalar  genellikle  noktadan noktaya (derin teknik), ve  napaj 
tekniği  (yüzeyel teknik)  olmak üzere iki şekilde yapılır. Her noktay 0.05-0.2cc civarın da madde verilir. 
Ortalama 0.1cc ve enjeksiyon 30-45 derece açı ile 2-3 cm ara ile yapılır.   

Mezoterapide kas iskelet sistemi hastalıkları  tedavisinde  kullanılan  ilaçlar;   Nonsteroidal 
Antiinflamatuvar İlaçlar (NSAİİ), lokal anestezikler, kas gevşeticiler, vazodilatatörler, B12 vitamini, B 
kompleks, antiödem,  kalsitonin  sayılabilir.  

Preklinik çalışmalarda intradermal, intramuskülerve eklem içine   sodyum ketoprofen   
enjeksiyonu yapılmıştır. Enjeksiyon sonrası cilt, kas ve eklem içerisindeki ilaç düzeyleri 
değerlendirilmiştir. Sonuçlar 24 saat sonrasında en fazla ilaç düzeyinin kas ve eklem içinde intradermal 
yapılan enjeksiyonda olduğu gösterilmiştir. 

Mezoterapinin tedavi yöntemi olarak kullanılan kas iskelet sistemi hastalıkları ile ilişkili 
çalışmalar son 10 yıllık süreçte artmaktadır. Akut bel ağrısı olan hastaların dahil olduğu randomize 
kontrollü çalışmada mezoterapi ve intramüsküler enjeksiyon karşılaştırılmıştır. Mezoterapi grubuna 
lokal anestezik, ketoprofen, metilprednizolon, kontrol grubuna ise ketoprofen, metilprednizolon 
intramusküler olarak verilmiştir. Tedavi sonrasında ve 6. ay değerlendirmelerde hem ağrı hem de 
fonksiyonel düzeyle ilişkili parametrelerde düzelme olduğu ve gruplar arası farklılık olmadığı 
gösterilmiştir.  Benzer çalışmalar karpal tünel sendromu, diz osteoartriti gibi diğer hastalıklar içinde 
yapılmakta olup sunum da bu çalışmalar eşliğinde mezoterapi etkinliği gözden geçirilecektir. 
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KAS İSKELET HASTALIKLARINDA DEKSTROZ PROLOTERAPİNİN KULLANIMI, ETKİ 
MEKANİZMASI, ENDİKASYON VE KONTRENDİKASYONLARI

Prof. Dr. Emel Özcan

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul

Proloterapi, yaklaşık 80 yıl önce kronik kas iskelet ağrısında klinik pratikte kullanılmaya başlanmış rejeneratif 
bir enjeksiyon tedavisidir (1). Proloterapi uygulamalarında çeşitli enjektanlar kullanılmış olmakla beraber en 
sık kullanılan ve hakkında en fazla çalışma yapılmış olan hipertonik dekstrozun; hasarlanmış kıkırdak, 
ligamanlar, tendonlar ve fasyal yapıları kapsayan peri-artiküler yumuşak dokuların ve intra-artiküler yapıların 
doğal iyileşmesini stimüle ettiği düşünülmektedir (2). Dekstroz proloterapinin; osteoartit, eklem ağrı ve 
laksitesi, kronik bel ağrısı, direçli lateral epikondilit başta olmak üzere fazla kullanıma bağlı tendinopatileri 
kapsayan birçok kas iskelet sistemi ile ilgili kronik ağrılı durumda etkili olduğu günümüzde giderek artan 
oranda yayınlarla desteklenmektedir (3). Etki mekanizması tam olarak bilinmemekle beraber hipertonik 
solüsyonların kimyasal mediyatörler ve büyüme faktörlerinin salınımıyla oluşturduğu inflamatuar iyileşme 
kaskadnın doğal iyileşme sürecini uyardığı düşünülmektedir (1). Bununla beraber hayvanlarda ve in-vitro 
çalışmalarda dekstroz proloterapinin etki mekanizmasının sadece inflamasyon ve hiperozmolarite üzerinden 
olmayabileceğine dair veriler saptanmıştır (3). İnsanlarda yapılan çalışmalarda görülen klinik iyileşmelerin 
sadece proliferasyonla değil multifaktoriyel  olduğu kabul edilmektedir. Yapılan invitro çalışmalarda insan 
fibroblastları ve kondrositlerde ekstraselüler dekstoz maruziyeti sonrasında platelet-kaynaklı büyüme faktörü 
(PDGF), transforme edici büyüme faktörü beta (TGF-β), epidermal büyüme faktörü (EGF), fibroblast büyüme 
faktörü (FGF), insülin benzeri büyüme faktörü (IGF), bağ dokusu büyüme faktörü (CTGF) gibi büyüme 
faktörlerinin salınımında artış olduğu belirtilmiştir. Dekstroz enjeksiyonunun yapılan klinik çalışmalarda 
inflamatuar yanıtı stimüle ettiği, ligaman boyutu, tendon hipertrofisi, ekstraselüler matriks ve fibroblastik 
proliferasyon ve artiküler kartilaj üzerinde etkili olduğuna ilişkin veriler saptanmıştır. Temel amaç vücudun 
doğal iyileşme mekanizmalarının uyararak oluşturulan rejeneratif süreçler ile stabilitenin ve fonksiyonun 
iyileştirilmesi ve ağrının azaltılmasıdır (1). Dekstroz proloterapinin kronik bel ağrısı, sakroiliyak eklem 
disfonksiyonu, koksikodini, lateral epikondilit, Aşil tendinopatisi, rotator manşet hastalığı, plantar fasiitis, diz ve 
trapeziometakarpal osteoartritte kullanımına dair kanıtlar mevcuttur (3). Dekstroz proloterapi uygulamalarında 
başlıca kontraendikasyonlar; enjektanlara allerji (mısır alerjisi, lokal anestezik alerjisi), aktif enfeksiyon, aktif 
enflamasyon, malignite, akut fraktür, redükte edilmemiş subluksasyon, immün yetersizlik, protezli eklem, 
kontrolsüz diabetes mellitus ve hamilelik olarak sayılabilir (2). Kanama bozuklukları ve kumadin kullanımı gibi 
durumlarda genel lokal enjeksiyon yaklaşımlarına benzer önlemler alınmalıdır. Etki mekanizması göz önüne 
alındığında proloterapi uygulamasından 48 saat öncesinde non-steroid anti-inflamatuar ilaç kullanımı 
önerilmemektedir. Dekstroz proloterapi uygulamaları sonrasında görülen yan etkiler genellikle diğer lokal 
enjeksiyonlara benzer niteliktedir ve uygulanan solüsyona bağlı değil, iğnelemeye bağlı gelişir. Enjeksiyona 
bağlı literatürde bildirilen yan etkilerin çoğunun spinal enjeksiyonlar ile görüldüğü belirtilmiştir. En sık görülen 
yan etki proloterapinin etki mekanizmasıyla ilgili olarak da beklenen özellikle ilk iki gün ancak bir haftaya 
kadar da devam edebilen enjeksiyon yerinde ağrı ve/veya tutuklukta artma ve ekimozdur. Osteoartrit 
uygulamalarında kişilerin % 10-20’sinde ağrıda artış olduğu, parasetamole iyi cevap verdiği, nadiren narkotik 
anazejiklerin gerekli olduğu bildirilmiştir. Daha nadir riskler enfeksiyon, sinir irritasyonu, baş ağrısı, mide 
bulantısı, ishal ve minör alerjik reaksiyon, vasovagal senkop olarak belirtilmiştir (4). Sonuç olarak dekstroz 
proloterapi kronik kas iskelet sistemi hastalıklarında doğru endikasyonla doğru teknik ve güvenlik önlemleri 
alınarak uygulandığında güvenli ve maliyet etkin olan umut vadeden bir tedavi yöntemidir. 
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İLERİ NÖRALTERAPİ KURSU    SEMPATİK GANGLİYON ENJEKSİYONLARI 

Dr. Turgay Altınbilek

Serbest Hekim - İstanbul 

Nöralterapi; ağrı ve hastalıkların tedavisi için, serum fizyolıojik ve lokal anesteziklerin enjeksiyonu ile 
uygulanan bir tedavi yöntemidir. 
Etkisini otonom sinir sistemi üzerinden göstererek, bu sistemden kaynaklanan hastalıkların tanı ve 
tedavisinde uygulanır. 
NT, Ferdinand ve Walter Huneke tarafından 1926 yılında keşfedilmiş olup çalışmaları ise 1928 yılında 
lokal anesteziklerin bilinmeyen uzak etkileri adı altında yayınlanmıştır. 
NT teknikleri direkt ve indirekt teknik olarak ikiye ayrılır. Direkt teknik bozucu alan olarak adlandırılan 
cerrahi kesilerin ve diş çekimlerinin oluşturduğu skar dokularına ve otonomik gangliyonlara lokal 
anesteziklerin enjeksiyonu ile yapılır. İndirekt teknik segmental tedavi olarak adlandırılır. Hasta 
organının bulunduğu veya hastanın ağrısının bulunduğu aynı nörolojik segmentin cilt yüzeyine veya 
periostuna lokal anestezik enjekte edilerek yapılan bir tedavi yöntemidir. 
Nöralterapide segmental uygulama ve skar  enjeksiyonu çok önemlidir. Birçok tecrübeli hekim 
tarafından kullanılmaktadır. Segmental uygulama ve sakar enjeksiyonlarından sonra istenilen iyileşme 
etkisi elde edilemezse  sempatik ganglion enjeksiyonları uygulanmalıdır. 
Sempatik ganglion enjeksiyonları  teşhis ve tedavi amacıyla birçok hastalıkta uygulanmaktadır. 
Enjeksiyonlar hastalığın ve  ağrının olduğu bölgeye hakim gangliyona farklı yöntemlerle uygulanır.  
Lomber sempatik gangliyon enjeksiyonlarının istenmeyen  komplikasyonları vardır.  En önemlileri, 
hipotansiyon,  İntravenöz uygulamaya bağlı sistemik toksik reaksiyon ve organ (renal)  
yaralanmalarıdır. Gangliyon enjeksiyonları  hem zor , hem de tamamen  risksiz  olmadığından , 
özellikle tecrübesi olmayanlar için diğer nöralterapi yöntemleri  istenilen sonuçları vermediği zaman 
uygulanmalıdır. 
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NÖRAL TERAPİ’DE BOZUCU ALAN: DİŞ 

Dr. Sadiye Murat 

Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi Fiziksel Tıp Rehabilitasyon Kliniği,
İstanbul

Nöral Terapi (NT) bedende ortaya çıkan hastalık, ağrı ve fonksiyon bozukluklarının teşhis ve tedavisi 
amacıyla; skarlara, akupunktur noktalarına, tendon ve ligament insersiyolarına, periferik sinirlere, 
otonomik gangliyonlara, tetik noktalara ve diğer dokulara lokal anestezikerin (LA) enjeksiyonu ile 
yapılan bir tedavi yöntemidir 
Bozucu alan; 1940 yılında Ferdinand Huneke tarafından skar dokusuna yapılan enjeksiyonla ilk 
gözlenen ve belgelenen Huneke fenomeni veya yıldırım reaksiyonu  ile tanımlanmıştır. Vücudun 
herhangi bir yerinde önceden geçirilmiş fiziksel ve ruhsal travmalar sonrası biyolojik iyileşmenin tam 
olarak gerçekleştirilmemesi sonucu ortaya çıkan bölgeler ‘bozucu alan’ olarak tanımlanır. Bozucu 
alanlar bedenin regülasyonunda disfonksiyon yaratıp hücre düzeyinde hücrenin depolarize durumda 
kalmasına neden olur. Bedenin tümünü veya bir bölümünü etkileyebilir Sağlıklı bir beden ekonomik 
çalışmaya programlıyken bozucu alanlar fazladan enerji kullanımına neden olur, bu durum immun 
sistemi baskılar ve kronik hastalıkların oluşmasına zemin hazırlar. 
Nöralterapide bozucu alanların büyük kısmı (%70) diş çene kompleksi, tonsiller, sinusit gibi baş 
bölgesinde görülmektedir. Dişin yoğun bir bağ dokusu ve  sinirsel inervasyonu vardır. N. Trigeminus’un 
N. Vagus’la bağlantısı nedeniyle vagusun innerve ettiği tüm alanları etkiler. Sadece nörofizyolojik 
yönden değil biyokimyasal, toksikolojik ve bakteriyolojik yönden de bozucu alan oluşturur. Ağızda 
bulunan amalgam ve altın gibi farklı kimyasal özelliklere sahip metallerin tükrükle reaksiyona girmesi 
elektrokimyasal dental electrogalvanism ortaya çıkarır.
Bu elektriksel potansiyeller lokal fizyolojik bozukluklar oluşturarak, bozucu alanları yaratabilir. Dişler 
aynı zamanda bir mikrosistemdir. Diş problemlerinin akupunktur meridyenleri üzerinden, uzak organları 
ve yapıları etkileyebileceği keşfedilmiştir. Diş sağlıksız olduğunda, ilişkili meridyen üzerindeki organlar 
veya yapılar disfonksiyona daha yatkın olabilirler.
Dişteki çürükler, batık yirmi yaş dişleri, diş tedavileri sonucunda gelişenler, amalgam diş dolguları, eksik 
kanal tedavileri, taşkın dolgular, diş eti problemleri, implantlar, kalmış kökler, çene eklemi 
(temporomandibular) hastalıkları ve çene eklemi dengesini bozan uygulama ve uygun olmayan 
protezler bozucu alan nedenleridir.
Tanı: Anamnez, Muayene, Adler Langers noktalarının muayenesi, Kipler cilt kaydırma testi, Otonom 
tepki testi (Autonomic Response Testing), Diş muayenesi ve Panoromik diş filmi ile konur
Tedavi: Bozucu alan uygulaması segmental tedaviden sonra şikayetlerin geçmemesi veya retrograt 
fenomen olursa uygulanmalıdır. Doğru bir bozucu alan uygulaması sonrası hastada tüm şikayetler 
ortadan kalkabilir veya hastanın rahatlama süresi bedendeki uygulamalardan sonra 20 saat ağız- diş 
uygulamalarından sonra en az 8 saat sürer veya ikinci uygulama sonrası rahatlama süresinin birinciden 
daha uzun sürer.  Tedavide diş bozucu alan olarak düşülüyorsa intraligament veya skar dokusu varsa 
skar dokusuna enjeksiyon yapılır. Alınan yanıta göre diş hekimine yönlendirilmelidir.
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PRP (PLATELET RICH PLASMA) KURSU 

Prof. Dr. Selçuk Duman

Meram Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı , Konya

Kök hücreler özelleşmiş kendi kendini bölünerek yenileyebilen ve çoklu germ yaprağı hücrelerine 
diferansiye olabilen hücrelerdir. Bu hücreler embriyonik kök hücreler, uyarılmış pluripotent kök hücreler 
(iPSCs) ve erişkin kök hücrelerdir. 
Mezenşimal kök hücreler (MKH) yetişkin kök hücrelerdir ve bunlar insanlardan farklı kaynaklardan elde 
edilir. İnsan MKH ’leri non-hematopoetik multipotent kök hücreleridir. Kondrosit, adiposit, osteosit gibi 
mezodermal hatta bulunan hücrelere diferansiye olma kapasitesine sahip olabildiği gibi ekdodermal 
kaynaklı nöron, endodermal kaynaklı hepatosit diferansiye kapasitesine sahiptir. 
MKH ‘ler hücre yüzeyinde CD29, 44, 73, 90, 105 gibi makerler ekprese ederken CD14, 34, 45, HLA-DR 
ekpresyonunda göstermez (ekprese etmez). 
İnsan MKH ‘leri ilk defa kemik iliğinde izole edilmiş şu ana kadar çok farklı dokularda bu izolasyon 
gösterilmiştir. Bunlar yağ doku, amniyon sıvısı, endometrium, diş dokuları, göbek kordonu matriksi ve 
kanı gibi, MKH kaynağı olarak bilinmektedir. İnsan MKH ‘leri spesifik medyumlarla ciddi herhangi bir 
abnormallik taşımaksızın uzun süre kültüre edilebilir. 
Bu hücrelerin güçlü immumodulasyon, antifibrotik, nöroprotektif ve multidiferasyon kapasitesiyle 
rejeneratif özelliği birçok doku dejenerasyonunda kullanılabilme özelliği söz konusudur. Kas, kemik, 
kıkırdak hasarları başta olmak üzere nörodejeneratif hastalıklarda( Parkinson, Alzermer, Serebral Palsi 
gibi), otoimmün hastalıklarda ( Hemotoid artrit, Tip1 diyabet, MS vb.), kardiyovasküler hastalıklarda 
etkin bir şekilde kullanılmaktadır.  
MKH ile doku mühendisliği kombinasyonu dejeneratif tıpta hücresel terapinin kaynağı olarak kabul 
edilmektedir. Birçok dejeneratif hastalığın tedavisinde MKH ‘lerin tamir mekanizmasının net 
anlaşılması tedavide çok önemli bir aşamadır. Bununla birlikte bu hücrelerin hangi sıklıkla, hangi 
yoldan, hangi sayıda verileceği ile ilgili tam bir görüş birliği oluşmamıştır. MKH mekanizması ile ilgili 
bilgilerin yoğunluğu bu hücrelerin invivo transprantasyonundan sonra proliferasyon, diferansiyon, 
transdiferansiyon özelliklerinin devamlılığı konusunda önemli ipuçları sağlayacaktır.  
Bugün başarılı MKH tranplantasyonunun amacı; diferansiye ya da ilgili alana göç etme yerine gerekli 
faktörlerin (eksozom) uygun seviyelerde sekresyonu, problemli alanlarda hücreler ile ilişkisi ön plana 
çıkmıştır. 
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TROMBOSİTTEN ZENGİN PLAZMA ELDESİ VE KULLANIMI 

Prof. Dr. Murad Aktan

Kan dokumuzun önemli bir bileşeni olan ve yeni literatüre göre “pulcuk” kelimesi ile tanımlanan 

unsurunun histolojik ve laboratuvar açısından tanımlanması, klinik kullanıma hazır hale getirilmesi, 

başarı için dikkat edilmesi gereken hususlar üzerinde durulacaktır.  

PRP ile müdahele edilebilecek birçok endikasyon bulunmaktadır. Örneğin ses tellerinin bağlı olduğu 

kaslardaki akut yaralanmaların tedavisinden (1), değişik eklem içi uygulamaları (2) gibi. PRP içeriği 

bilindikten sonra tıp kullanımında nasıl kullanılabileceğinin önü açıktır. Hangi endikasyonlarda nasıl 

optimizasyonların daha faydalı olabileceği ve PRP adı altında aynı amaçlı çalışmalarda değişik 

sonuçların çıkmasının değerlendirilmesi yapılacaktır (3).  

Özellikle eklem dejenerasyonu (4) ve yüz kozmetiği ile ilgili PRP kullanımı üzerinde durulacaktır.  
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İNMEDE ALT EKSTREMİTE CİHAZLAR

Doç. Dr. Canan Tıkız

Manisa Celal Bayar Üniversitesi FTR ABD, Manisa

İnme sonrası hemiplejik hastalarda spastisitenin varlığı, sensorimotor kontrolün bozulması ve bilişsel  kayıplar 
hareket kapasitesini  önemli ölçüde etkilemektedir. Alt ekstremite ortezlerinin kullanımı ile günlük yaşam 
aktivitelerinin(GYA) ve yürümenin hızla geri kazanıldığı gösterilmiştir. Normalde etkin bir yürüme için 
ayakbileğinin 90◦ dorsifleksiyonuna ihtiyaç vardır. İnmeli hastalarda tibialis anterior, gastro-soleus ve tibialis 
posterior kas gruplarındaki spastisite ve selektif motor kayıplar nedeniyle bu açı sağlanamaz ve ayakbileğinin 
stabilitesi bozulur. Ekin  posturünü ve neden olduğu anormal yürüme paternini önlemek için hastaya özel 
planlanan değişik dizaynlarda yapılmış ayak bileği-ayak ortezleri (AFO) kullanılır. AFO ayakta durma ve 
yürüme esnasında alt ekstremiteyi destekler, spastisiteye bağlı anormal posturu düzelterek kontraktür ve 
deformite gelişimini önler.  AFO’ların  yürüme mekaniklerine etkisi;

• Basma fazında mediolateral stabiliteyi arttırır
• Topuk vuruşunu fasilite eder
• Salınım fazında  ayağın yerle olan temasını keser
• İndirek olarak basma fazında diz pozisyonunu etkileyerek genu rekurvatumu önler
Ortezin ayak bileği,diz ve kalça kinematiklerini ne yönde etkiledikleri ve hastanın hangi etkiye ihtiyacı olduğuna
karar vermek önemlidir. Spastisitenin derecesi, basma ve salınım fazındaki medio-lateral stabilite, basma
fazında diz stabilitesi, salınım fazında plantar fleksiyon derecesine bakılmalıdır. İnmeli hastalarda en sık
kullanılan AFO’lar solid AFO  ve değişik derecelerde ayak bileği hareketine izin veren  yaprak AFO(Refleks
AFO), karbon AFO, eklemli termoplastik AFO, klasik metal barlı kısa yürüme cihazı, dorsifleksiyon bandı ve
FES destekli ortezlerdir.
İnmeli hastalar için AFO'nun optimum tasarımını etkin bir şekilde seçmek için çeşitli algoritmalar
oluşturulmuştur. Örn; Orta-ciddi spastisiteside, ayak bileğinde belirgin ekin/ekinovarus, dizde hafif rekurvatum
olanlarda solid AFO tercih edilir.  Belirgin spastisite yokluğunda, izole tibialis anterior güçsüzlüğünde,
mediolateral stabilite varsa yaprak AFO tercih edilebilir. Eklemli AFO, nötralde plantar fleksiyonu stoplar ve
dorsifleksiyonu serbest bırakarak daha fonksiyonel bir yürüme sağlar.

 Yakınlarda yapılan sistematik bir değerlendirme sonucunda tüm AFO tiplerinin ilk rocker ve  salınım fazında 
ayak bileği kinematiklerini pozitif etkilerken, salınım fazındaki diz kinematikleri, üçüncü rocker ve kalça 
kinematiklerine etkisi olmadığı belirtilmiştir. Yapılan  çalışmaların çoğunda AFO’ların kısa dönemdeki 
etkinliklerinin değerlendirildiği, uzun dönem sonuçların bilinmediği ve eklemli AFO’ların yürüme üzerine daha 
etkin oldukları saptanmıştır. Ancak bu konuda daha fazla araştırma gerekliliğinden bahsedilmiştir.  Önemli bir 
konu da ortezin reçete edilme zamanıdır. Çalışmalarda akut dönemde reçete edilen ortezin yürüme hızı, adım 
genişliği ve uzunluğu, kadansı daha fazla arttırdığı bildirilmiştir.  
Daha nadir olarak kullanılan diz-ayak bileği ayak ortezi (KAFO) erken dönemde ciddi paralizi nedeniyle  diz ve 
ayak bileği eklem stabilitesi iyi olmayan ya da ciddi fleksör spastisite nedeniyle diz eklemini ekstansiyonda 
tutamayan hastalarda ve dizde fleksiyon kontraktürüne gidiş varsa rehabilitasyonun başlangıcında tercih 
edilmelidir. Afazisi ve/veya negleti olan, nörolojik ve bilişsel fonksiyon bozukluğu olan hastalarda rehabilitasyon 
salonunda ayakta durma ve yürüme eğitiminde stabilite ve yük aktarımını sağlamak amacıyla KAFO 
kullanılabilir. KAFO kullanan hastalarda nörolojik iyileşmeye paralel olarak daha sonra AFO’lara geçilebilir.    

 Ortez reçete edilen hastalara ve ailesine mutlaka eğitim verilmelidir. Hastaya uyumuna bakılmalı  ve  ilk  
uygulamada 30 dakika sonra ciltle temas yerleri kontrol edilmelidir. Cihazı takıp çıkarma, cihazla oturup kalkma, 
yürüme, merdiven inip çıkma eğitimi verilmeli, yardımcı cihaz gerekliliği belirlenmeli, ortez bakımı öğretilmeli, 
hastanın  nörolojik gelişimi takip edilerek ortezde uygun modifikasyonlar yapılmalı ve gerekirse yeni bir ortez 
reçete edilmelidir.
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Erişkinlerde engellilik değerlendirmesi, Resmi Gazete’de 20 Şubat 2019’da yayınlanan 
“Erişkinler için engellilik değerlendirmesi hakkında yönetmelik” doğrultusunda yapılmaktadır (1). Bu 
yönetmelikle birlikte, 2013 yılından bu yana yürürlükte olan “Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve 
Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik” uygulamadan kaldırılmış, bazı 
kavramlarda değişiklikler yapılmıştır (2).  

Yönetmelik; erişkin engelliliğinin değerlendirilmesinde amaç, kapsam, tanımlamalar, kurulun 
yapı ve işleyişi, başvuru şekli ve itiraz konularını açıklamıştır.  

20.02.2019 tarihli Yönetmelik EK-2 de “Günlük yaşam aktivitelerini gerçekleştirmede yeterlilik 
değerlendirilmesi için ağır özürlü ifadesi yerine tam bağımlı engelli ifadesi getirilmiştir. Sağlık 
kuruluşunda bireylerin başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek derecede engeli 
olup olmadığına dair bağımlılık/bağımsızlık durum değerlendirmesi Fonksiyonel Bağımsızlık Ölçeği 
(FIM) kullanılarak yapılması gerekmektedir.” denilmektedir.  

Bu yönetmeliği takiben yayınlanan 23642684 nolu 2019/0.6 genelgede “c) Erişkinler için 
engellilik sağlık kurulu raporu verilirken, sağlık kurulu tarafından ağır engelliliğin standart biçimde 
değerlendirilmesinin sağlanması amacıyla Fonksiyonel Bağımsızlık Ölçeği (FIM) formunun 
uygulanması zorunlu hale getirilmiştir. 2-1) FIM ölçeği Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon uzmanının 
bulunduğu hastanelerde poliklinik aşamasında FTR uzmanı tarafından tamamlanarak kurula hazır hale 
getirilir.” denilmiştir (3).  

Yayınlanan engellilik değerlendirme yönetmelikleri ve genelge; 1/7/2005 tarihli ve 5378 sayılı 
Engelliler Hakkında Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında “Bireyin engelliliğini ve engellilikten 
kaynaklanan özel ihtiyaçlarını belirleyen derecelendirmeler, sınıflandırmalar ve tanımlamalarda 
uluslararası temel yöntemler esas alınır.” hükmüne dayandırılmakta ve engelliliğin 
değerlendirilmesinde uluslararası temel yöntem kullanımını istemektedir (4). Bununla beraber, 
uluslararası temel yöntem kullanmak demek tek başına ölçeğin uluslararası olması anlamına 
gelmemektedir. FİM dahil hiçbir uluslararası ölçek poliklinik şartlarında birkaç dakikada doldurulduğu 
taktirde “uluslararası temel yöntem” niteliği taşımaz.  

FIM ölçeği rehabilitasyon sonuçlarını ölçmek amacı ile hastanede yatan hastalarda 
uygulanmak üzere geliştirilmiştir. Hastaya poliklinik şartlarında yapılacak FIM değerlendirmesi 
sonucunun doğruluğu, tamamen hasta beyanının doğruluğundan etkilenir.  FIM ölçeği hastanın ne 
yapabileceğini değil ne yapıyor olduğunu sorgular. Bu doğrultuda engelli haklarından yararlanmak için 
başvuran bir bireyin, kurulu yanlış yönlendirebilecek beyanlarda bulunması, karşılaşılmakta olan en 
önemli sorundur. Ek olarak; bir süre gözlemi takiben en az 30 dakikada doldurulabilecek bir ölçek olan 
FIM’in, poliklinik koşullarında ve standart eğitim olmadan yapılması yanlıştır. Bu yanlış; devlet, hekim 
ve hasta açısından ayrı ayrı sorunlara neden olabilecek önemdedir. 

FIM bireyin tüm fonksiyonlarını da sorgulamaz. Örneğin; görme, işitme veya zihinsel 
engelliliğinin FIM ile ölçümü yapılamaz. Oysa bu durumlar bireyi tam bağımlı kılabilir.  FİM ölçeği, 
sadece içeriğinde sorgulanan fonksiyonlardaki bağımlılık/bağımsızlık düzeyini puanlar. Yani kişinin 
genel anlamdaki “kısmi/tam bağımlılığı”nın belirlemesinde puanlama kullanılamaz. Sorgulanan 
fonksiyonların herhangi birinde tam bağımlı olan bir birey, diğer fonksiyonları yapabiliyor ise FIM ile 
toplamda yüksek puan alacaktır. Oysa herhangi bir fonksiyonun dahi tam yardım gerektirmesi halinde 
kişi için klinik karar “tam bağımlı” olabilir. Bu nedenlerle, sağlık kurullarında FIM’in toplam puanı 
üzerinden yorumlar yapılmamalı, kaybedilen fonksiyonların hastanın “başka birinin sürekli bakımına 
muhtaç olmasına neden olup olmadığı” değerlendirilmelidir. 

Ülkemizde engelli hakları, engel oranı en az %40 olan bireylere sağlanır. Her engel düzeyi için 
farklı haklar söz konusudur. Bu sosyoekonomik hakların neler olduğu ve hangi hastanın hangi haklara 
sahip olduğu konusunda hekimlerin farkındalığı önemlidir. 
Kurs konuşması genel içeriğinde; tüm yönleri ile erişkin engelli sağlık kurulu yönetmeliği, 
kısmi/tam bağımlı kararları, engelli hakları ve FTR hekiminin rolü hakkında ayrıntılı bilgiler 
sağlanacaktır. 
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Lenf sıvısı tıp tarihinde Tıbbın Babası olarak bilinen Hipokrat tarafından  “beyaz kan” ve hatta “chyle” olarak 
tanımlanmasına rağmen, Lenfatik Tıp paradoks olarak ve gereksiz bir şekilde ihmal edilmiştir (1). Kronik, 
yavaş ilerleyen ve ileri evrede engelliliğe yol açabilen doğası nedeniyle ülkemizde de az bilinen lenfödem 
konusunda bilgili ve destekleyici doktorlara ihtiyaç vardır.
Kadınlarda en sık görülen malignite olan meme ca tanı ve tedavideki ilerlemelere bağlı olarak sağkalım 
oranlarında artmayla karakterizedir. Üst ekstremitede lenfödem en sık meme kanseri tedavileri (cerrahi ve 
adjuvan kemoterapi ve radyoterapi) sonrasında yaklaşık %20 hastada meme kanserine bağlı lenfödem 
(MKBL) olarak gelişmektedir. Bu faktörler meme kanseri ve aksilla cerrahisinde sentinel nod biyopsi tekniği 
(SLNB) ve meme koruyucu cerrahi tekniklerinin yaygınlaşmasıyla azalmakla birlikte enfeksiyon, VKİ ve artmış 
el kullanımı tedaviden bağımsız risk faktörleri olarak önemini korumaktadır (2). NCCN Clinical Practice 
Guidelines in Oncology 2018 rehberine göre hastalar en sık tedavinin ilk 18 ayında lenfödem tanısı almaktadır 
ve tam aksiller diseksiyon veya aksiller/supraklavikuler lenf nodlarına radyoterapi SLNB tekniğine göre daha 
fazla lenfödem görülmesiyle ilişkilidir (3). Neoadjuvan Taxane kemoterapisi alanlarda ICG ile lenfatik 
kontraktilite hızında azalma bildirilmiştir (4). 
MKBL riski olan hastalar şunlardır:

• Aşırı kilo-obezite
• Lokal enfeksiyon
• Fazla lenf nodu çıkarılmış
• İleri evre meme ca
• Kemoterapi/radyoterapi almış
Riskli hastalarda tedavi öncesi ve sonrası aynı ekstremite veya tedavi sonrası her iki ekstremitenin çevresel
ölçümlerinin farkı kaydedilmelidir. Lenfödem belirtileri konusunda hasta eğitimi [şişkinlik hissi, dolgunluk hissi,
sertlik hissi, ağırlık hissi ve ağrı] verilerek erken tanı ve erken tedavi mümkündür (4).  Lenfödemli hastaya
özbakım idaresini öğretmek ve lenfödem terapistine yönlendirmek çok önemlidir. Lenfödemde evre 0-1
tedaviyle geri dönebilirken evre 2 ve 3 geri dönüşümsüzdür.
• Evre 0: subklinik, sadece biyoimpedans analizi ile tanı alır
• Evre 1: spontan reversibl, sabahları şişlik yoktur
• Evre 2: irreversibl, her zaman belirgin şişlik
• Evre 3: ekstremite kontürleri değişmiş, cilt lezyonları ve öyküde enfeksiyon atakları vardır
(elefantiyazis)
Lenfatik anatomi nedeniyle lenfödem sadece kolda değil üst kadranda (gövdede) de mevcuttur. APTA üst
kadran lenfödemi için bir tanı rehberi yayınlamıştır (5). Lenfödemin kronik progresif doğası nedeniyle hastalarda
dosyalama sistemleri kullanarak 3-6 aylık düzenli vizitlerde sağlıklı yaşam tarzı, diyet ve kilo kontrolü, egzersiz
programları, psikolojik destek, eskiyen bası giysilerini reçetelemek, fizik tedavi randevularını planlamak, ve
tedaviye uyumu değerlendirmek önerilmektedir.
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Kronik, progresif ve engelliliğe yol açan bir hastalık olan meme kanserine bağlı lenfödem (MKBL) 
tedavisi konservatif ve cerrahi yöntemlerden oluşmaktadır (1). Cilt hijyeni ve cilt bakımı her iki tedavide de 
kritik öneme sahiptir. Çünkü lenfödemli bölgede gelişen bir enfeksiyon atağı sağlam kalan lenfatikleri de 
hasarlayarak lenfödemin kötüleşmesine yol açar. Ayrıca cildi her türlü travmadan (termal, baro, mekanik, sinek 
ısırıkları vb) korumak son derece önemlidir; temiz ve uygun bası giysileri basınç etkisinin yanısıra cildi örterek 
bu koruma görevini yerine getirmektedir.

Kompleks dekonjestif tedavi (KDT) lenfödem tedavisinde altın standart olarak kabul edilmiş 2-fazlı bir 
tedavidir. İlk faz sağlık profesyonelleri tarafından uygulanır ve 4-bileşene (cit hijyeni & bakımı, manuel lenf 
drenaj-MLD-masajı, çok-tabakalı bandajlama, dekonjestif egzersizler ve diyafram solunumu) sahiptir. 2.faz ise 
lenfödemli koldaki volüm azalması platoya ulaşınca taburculuk sonrası hasta ve ailesi tarafından uygulanır. 
Tablo 1’de bu KDT bileşenleri verilmiştir.

Tablo 1. Faz-1 ve Faz-2 KDT

Çok tabakalı bandajlama ile ödemde %30 kadarlık bir azalma olduğu ve buna MLD eklenince şişliğin %7.1 daha 
azaldığı Cochrane SR’de bildirilmiştir (2). MLD hafif-orta lenfödemde daha etkili bulunmuştur. 1-yıllık takiplerde 
şişlik bir kez azalırsa ısmarlama giysi giyilerek şişlik azalmış olarak kalabilir. 

Evreye ve dereceye göre Faz-1 KDT Tablo 2’de verilmiştir.

Tablo 2. Evreye göre faz-1 KDT

I.89 ICD kodu ile tedaviye alınan hastalar 30 seansa kadar faz 1 KDT alabilir. KDT MLD ile başlar. Lenfödemli
cilt kurudur ve cildin asit mantosu bozulduğu için enfeksiyona yatkındır. MLD temiz ve nemli cilde manuel olarak
tırnakları kesilmiş, temiz ve nemli bir elle yavaş (bir bebeğin başını okşar gibi) ve 4-temel teknikle uygulanır
(3,4). Sonrasında uygulanan çok tabakalı bandajlamada kullanılan bandajlar kısa-gerim (short-stretch)
özelliktedir (Comprilan Beiersdorf, vb). Bu bandajlar da temiz ve yeterli gerimde olmalı,

Faz 1 Faz 2 
Cilt hijyeni & bakımı Hasta eğitimi Hasta uygulaması 
Masaj Manuel lenf drenajı Self-masaj 
Kompresyon tedavisi Çok-tabakalı bandajlama Bası giysileri/eldiven 
Egzersizler Dekonjestif egz+diyafram sol. Dekonjestif egz+diyafram sol. 
Seans sayısı 15-30 seans Her gün 
Süre 90-120dk Ömür boyu 

Tüm evreler cit bakımı, egzersiz 
Evre 0-I MLD Kompresyon giysisi 
Evre II MLD Çok-tabakalı bandajlama 
Evre III MLD Çok-tabakalı bandajlama + köpük pedleme 
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eskidikçe değiştirilmelidir. Bandajdan sonra derin lenfatik sistemi uyarmak için dekonjestif egzersizlerle 
diyafram solunumu yapılmalıdır. Hastalar aerobik egzersiz yapmaya (örneğin günde 20dk hızlı tempolu 
yürüyüş) teşvik edilmelidir. 

Lenfödemde özel bir diyet olmamakla birlikte yeterli su alımı, proteinden zengin, az tuzlu ve az 
karbonhidratlı diyet ile yüksek lif önerilmektedir.

Bası giysileri/eldivenler ve bunları kullanamayanlarda kullanılan alternatif bası giysileri lenfödem 
tedavisinde yaşam boyu kompresyon kavramında temel tedavidir. Hazır veya hazır giysi ekstremitesine uygun 
olmayanlarda evreye bakmaksızın ısmarlama giysiler raporlanır ve reçetelenir. 

KAYNAKLAR:

1. Executive Committee. The Diagnosis and Treatment of Peripheral Lymphedema:
2016 Consensus Document of the International Society of Lymphology. Lymphology.
2016;49(4):170-84.
2. Ezzo J, Manheimer E, McNeely ML, Howell DM, Weiss R, Johansson KI, Bao T, Bily L, Tuppo CM,
Williams AF, Karadibak D. Manual lymphatic drainage for lymphedema following breast cancer treatment.
Cochrane Database Syst Rev. 2015;(5):CD003475.
3. Ayhan FF. Lenfödemde Manuel Lenfatik Drenaj. Turkiye Klinikleri J PM&R-Special Topics.
2016;9(4):53-67.
4. Lenfödem.  Dalyan M, Borman P, Ayhan FF. Hipokrat Kitabevi, Ankara, 2017.
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LENFÖDEM TEDAVİSİNDE KOMPLET DEKONJESTİF TEDAVİ HARİCİ TEDAVİ 
SEÇENEKLERİ

Doç. Dr. Evrim Coşkun

İstanbul FTR EAH 

Lenfödem Tedavisinin altın standardı Komplet Dekonjestif Tedavidir (KDT). Etkinliği pek çok yapılan çalışma 
ile gösterilmiştir. Komplet Dekonjestif Tedavi’nin 4 komponenti vardır: 

• Manuel Lenf Drenajı
• Kompresyon Bandajları/Bası Giysileri
• Egzersiz
• Cilt Bakımı

KDT altın standart olmakla beraber tedavi süresinin uzun ve devamlılık gerekliliği, tedavi için hem emek hem de 
harcanan zamanın uzunluğu, maddi yükün ağır olması gibi sebeplerle alternatif tedavi yöntemleri 
araştırılmaktadır.  Ve bu tedavi yöntemleri ile ilgili yayınlar giderek artmaktadır. Fizik tedavi modaliteleri, 
tamamlayıcı tıp yöntemleri lenfödem tedavisinde araştırılmaktadır. Yine bazı medikal ilaçların yanı sıra, gıda 
takviyelerinde lenfödem tedavisi için araştırılmaktadır.

Fizik Tedavi Modaliteleri:
Fizik tedavi modaliteleri lenfödem tedavisinde doku üzerine biofizyolojik etki gösterir. 
 Bu etkileri termal, nontermal, mekanik ve elektromanyetik olarak sınıflandırılır. Lenfödemli dokuda; hipoksi, 

lenfostatik artropati, tendinopati, kronik yaralar, kas pompalama etkisinde azalma, yürüme paterni bozukluğu, 
eklem kısıtlılıkları ve ağrıları gelişebilmektedir. 
Ultrason
Lenfödem tedavisinde ki hipotez termal etkisi doku ultrafiltrasyonun artırma hipotezine dayanır.  Ayrıca termal 
ve nontermal etki ile doku ekstansibilitesi ve esnekliğinde artış sağlayarak evre 2-3 lenfödemde fibrozisi 
azaltması bekleniyor. Fakat henüz kanıtlar US’nin lenfödemli doku tedavisinde yeterli düzeyde değildir.

Lazer
Düşük yoğunluklu lazer, postmastektomi lenfödem tedavisinde 1995 yılından beri kullanılmakta ve 2005 yılında 
FDA tarafından onaylanmıştır.

Kısa Dalga Diatermi
Derin ısıtıcı etkisi ile lenfatik akım ve venöz dolaşım artışı sağladığı hipotezine göre çalışmalar yapılmış olsa da 
etkinliği netleşmemiştir. Ek çalışmalara ihtiyaç vardır.
Elektrik Stimulasyonu
Lenfödemde plazma proteinlerinin permeabilitesini artırmaya yönelik ve kas kontraksiyonu ile lenf sıvısı 
taşınmasını sağlamak amacıyla uygulanmaktadır. 

ESWT
Son yılarda özellikle ileri evre lenfödem hastalarında ki fibrotik dokunun dağılımı ve lenfanjiogenezis artırma 
etkisi hakkında çalışmalar yapılmaktadır.

Kinezyobantlama
Kinezyobantların mekanik olarak cilt ve cilt altını hareketlendirdiği etkisinden faydalanıldığı hipotezine göre 
farklı çalışmalar vardır. Çeşitli çalışmalarda kinezyobantlama ile lenfödem volümünde azalma sağlandığı ve çok 
tabakalı bandajlamaya göre hastalar tarafından daha iyi tolere edildiğine dair çalışmalar olsa da şimdilik çok 
tabakalı bandajlamanın yerini tutamamaktadır.

İntermittan Pnömotik Kompresyon Tedavisi
Pnömotik kompresyon cihazları genellikle venöz sisteme etki etmeyi amaçlarken son yıllarda lenfatik sistem 
üzerine etkisi hakkında gelişmeler olmuştur. Pnömotik kompresyon cihazlarındaki teknolojik gelişmelerle 
lenfatik sisteme daha uyumlu hale getirilmiştir. Yapılan çalışmalarda etkinliği lehine sonuçlar bildirilse de tek 
başına lenfödem tedavisinde kullanılması doğru değildir.
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Tamamlayıcı Tıp
Lenfödemin kronik bir hastalık olması ve kür elde edilememesi sebebiyle tamamlayıcı tıp alanında da 
araştırmalar yapılmaktadır. Bu alanlar biyoenerji, akupunktur, refleksoloji, reiki, terapotik dokunma, 
biyoelektromanyetik bazlı tedavileri gibi.  Yine meditasyon, yoga, thai-chi, dansda, masaj, kriyopraksi ve 
manuplasyon tamamlayıcı tıp adı altında incelenebilir.

Akupunktur
Akupunkturun lenfödemdeki etki mekanizması tam olarak bilinmemektedir. Ama teorik olarak periferik sinir 
sistemi üzerinde ki stimülasyonu ile hem sistemik hem de lokal dokuda endojen opioidler antiinflamatuar 
sitokinlerin  ve nöropeptitlerin salınımı artar. Doku oksijenizasyonunu artırır., serbest radikal üretimini azaltır, 
antiinflamatuar sitokinlerin salınımını artırır, toksin, selüler debrisin ve proteinlerin temizlenmesini akışını artırır. 
Diğer taraftan lenfödemli ekstremiteye iğne batırılmasının enfeksiyon riski sebebiyle sakıncalı olduğunu 
söyleyen çalışmalar vardır. 

Besin Takviyeleri
Kumarin: Kumarin tropikal ve tonya fasulyesinde doğal olarak bulunan maddedir. Proteolizisi stimule eder. 
Proteinler daha küçük moleküllere ayrılır ve venöz sistem tarafından temizlenir, protein volümü azaltır. Henüz 
lenfödem tedavi etkinliği konusunda yeterli çalışmalar yoktur.

Ginkor Fort (BN 165)
Ginkor Fort (BN 165)benzopironların çeşitli bileşenlerinin kombinasyonundan oluşur. Lenfatik migrasyon hızı 
arttırdığı düşünülmektedir. Etkinlik konusunda henüz yeterli çalışma yoktur.

At Kestanesi
Kronik venöz yetmezlikte kullanılmaktadır. Lenfödemde ki etki mekanizması tam olarak bilinmemekle birlikte 
muhtemel etki hyaluronidaz ve elastaz enzim aktivitelerini inhibe ettiği düşünülmektedir.

Vitamin E (Alfatokoferol)
Henüz kanıt düzeyi yüksek yeterli çalışma yoktur
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ÜST EKSTREMİTE ÖZÜRLÜLÜK RAPORUNUN DÜZENLENMESİ İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 
VE HASTA DEĞERLENDİRMESİ 

Öğr. Üyesi Dr. Meliha Kasapoğlu Aksoy
Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fiziksel Tedavi Ve Rehabilitasyon Kliniği, Bursa

Üst ekstremite özrü; hareket kısıtlığına, ampütasyonlara, üst ekstremite artroplastilerine, üst 
ekstremitenin diğer sorunlarına ve periferik sinir lezyonları bağlı oluşabilir. 

Bir parmakta amputasyon, duyu kaybı ve hareket kısıtlılığı gibi birden fazla özürlülük olduğu 
zaman, bir sonraki daha büyük üniteye (burada o ünite eldir) dönüştürülmeden önce, özürlülükler 
Balthazard yöntemiyle kombine edilmelidir. 

2. 3. 4. ve 5. parmaklarda, her parmağa ait tek eklem düzeyinde fleksiyon-ekstansiyon yönünde 
görülen kayıplara bağlı özürlülük yüzdeleri toplanır. Bir parmakta birden fazla eklemde (DİF, PİF ve MKF 
eklem) hareket kaybı varsa, özürlülük yüzdeleri Balthazard yöntemiyle kombine edilir. 

Başparmakta özürlülük yüzdesinin hesaplanmasında, hem tek eklem düzeyinde, hem de birden 
fazla eklemde hareket kaybına bağlı özürlülük yüzdeleri toplanır. Fleksiyon-ekstansiyon, adduksiyon, 
radial abduksiyon ve oppozisyon yönündeki başparmak özürlülükleri daha önce tanımlandığı gibi ölçülür 
ve kaydedilir. Başparmak hareket kısıtlılığına bağlı özürlülüğü tespit etmek için bu değerler toplanır.  

İki ya da daha fazla parmak etkilenmişse her biri ayrı ayrı hesaplanır. Her parmağa karşılık 
gelen el özürlülük yüzdesi Tablo 2.1’i kullanarak bulunur. Toplam el özrünü hesaplamak için el özürlülük 
yüzdeleri toplanır. El özürlülüğünü üst ekstremite ve kişinin özür oranı ile ilişkendirmek için tablo 2.2 ve 
tablo 2.3 kullanılarak; el özrü, üst ekstremite ve tüm vücut özür oranına çevrilir.  

El bileği, dirsek ve omuzdaki hareket kısıtlıklarına bağlı ‘üst ekstremite’ özrü olarak hesaplanır 
ve ‘tüm vücut’ özrüne dönüştürülmelidir. El bileği fonksiyonel ünitesi, üst ekstremite fonksiyonunun 
%60’ını temsil etmektedir. Fleksiyon-ekstansiyon ve radial-ulnar deviasyon özürlülük oranları toplanır.  

Dirsek fonksiyonel ünitesi, üst ekstremite fonksiyonunun, %70’ini temsil etmektedir. Fleksiyon-
ekstansiyon ve pronasyon-supinasyon özürlülük oranları toplanır. 

Omuzda hareket kısıtlılığına bağlı (fleksiyon ve ekstansiyon, abduksiyon ve adduksiyon, internal 
ve eksternal rotasyon) üst ekstremite özürlülüğü belirlenir. Üst ekstremite özürlülüğünün 
hesaplanmasında, her bir omuz hareket kaybı için verilen özürlülük toplanır. Üst ekstremite özürlülük 
hesabı için, fleksiyon ve ekstansiyon kaybına bağlı özürlülük yüzdeleri toplanır. Üst ekstremite özrü 
Tablo 2.3 kullanılarak tüm vücut özrüne dönüştürülür. 

Periferik sinir lezyonlarına bağlı üst ekstremite özürlülük oranlarının hesaplanmasında; duyu 
kaybı, ağrı, motor kayıp ve/veya kuvvet kaybı mevcutsa hangi periferik sinirle ilişkili olduğunu 
belirlenmelidir. Duyu kaybının ve ağrının ciddiyetini Tablo 2.10’a, motor kaybı 2.11’e göre 
derecelendirmeli. Etkilenen sinir yapısına göre, duyusal ve motor kaybın üst ekstremitede neden olduğu 
maksimum özürlülüğü spinal sinirler için Tablo 2.12 ‘ye, brakiyal pleksus için Tablo 2.13’e  ve periferik 
sinirler için Tablo 2.14’e göre belirlenmeli. Etkilenen her sinir yapısı için belirlenen özürlülük yüzdesini 
duyu ve/veya motor kayıp derecesi ile (3. basamak) çarparak özürlülük yüzdesini hesaplanmalıdır.  
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ASKERİ SAĞLIK KURULU RAPORLARI 

Dr. Beril Doğu

Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Kliniği, , İstanbul

Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık 
Yeteneği Yönetmeliği 31.10.2016 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile 11.11.2016 tarihli Resmi Gazete’de 
yayımlanmıştır. Bu yönetmeliğe ait bazı maddelerde 22.09.2017 tarihinde değişiklikler yapılmıştır. 

Bu yönetmeliğin amacı Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik 
Komutanlığı mensubu olan personel, öğrenciler ve bunların adaylarının Türk Silahlı Kuvvetleri, 
Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığındaki görevlere uyarlık bakımından sağlık 
yeteneklerini tespit etmek, barışta ve savaşta yapılacak sağlık işlemlerini düzenlemektir. 

Kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı 
mensubu olan personel, öğrenciler ve bunların adayları yer alır. 

Askerlik çağına giren yükümlüler, yoklamaları sonucunda askerliğe elverişli olanlar ve askerliğe 
elverişli olmayanlar olmak üzere iki gruba ayrılır. 

A) Askerliğe elverişli olanlar: Sağlık yetenekleri bakımından hiçbir hastalığı bulunmayanlar ile
hastalıkları, Hastalıklar Listesinin (A) dilimlerine girenlerdir.

B) Askerliğe elverişli olmayanlar: Hastalıkları, Hastalıklar Listesinin (B) ve (D) dilimlerine
girenlerdir. (B) dilimlerinde barışta askerliğe elverişli olmayıp savaşta ihtiyaç duyulduğu
zaman askerliğe alınabileceklerdir. (D) dilimlerinde ise barışta ve savaşta sürekli olarak
askerliğe elverişli olmayan durumlar belirtilmiştir.

Hastalıklarının tedavi ve nekahet hallerinde olması nedeniyle geçici olarak askerliğe elverişli 
olmayan yoklamaya tabi yükümlüler hakkında ‘Ertesi Yıla Bırakma’, sevke tabi olanlar hakkında 
‘Sevk Geciktirmesi’ kararı verilir ve düzenlenen rapor ilgili askerlik şubesine gönderilir. Bu işlemleri 
gerektiren hastalıklar, Hastalıklar Listesinin (C ) dilimlerinde gösterilmiştir. 

‘Ertesi Yıla Bırakma’ kararında ilgili uzman tabip ve sağlık kurulunca hastalığın tıbbi seyri göz 
önüne alınır. Ertesi yıla bırakma işleminin gerekçesi rapor içeriğinde açıkça belirtilir. 

Askerliğe elverişli oldukları tespit edilenlerden, sevkleri esnasında rahatsızlanan veya rahatsız 
olduğunu beyan eden yükümlüler hakkında, askerlik şubelerince sevk edilecekleri sağlık 
kurumlarından alacakları rapora göre geçici sağlık kurulları veya hastaneler tarafından sevk 
geciktirmesi işlemi yapılır. ’Sevk Geciktirmesi’ kararında ilgili uzman tabip ve sağlık kurulunca 
hastalığın tıbbi seyri göz önüne alınır. Sevk geciktirmesi işleminin gerekçesi rapor içeriğinde açıkça 
belirtilir. 

Ertesi yıla bırakma ve sevk geciktirmesi ilk işlem tarihinden itibaren aynı tanı ve kararlı 
hastalıklar bakımından üç yılı geçemez. Sabitleşmiş hastalıklarda üç yıllık süre beklemeden 
Hastalıklar Listesine göre kesin işlem yapılır. 

Hastalıklar listesi EK-C’de yer almaktadır. Kas ve iskelet sistemi hastalıkları 11. bölümde madde 
57-67 arasında yer almaktadır.

KAYNAK: 
Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği 

Yönetmeliği. Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi:31.10.2016 No: 2016/9431, Yayımlandığı Resmi 
Gazetenin Tarihi 11.11.2016 No: 29885, Yayımlandığı Düsturun Tertibi:5 Cildi:58, Değişiklik 
22.09.2017-2017/10844 K. 
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ENGELLİ SÜRÜCÜ RAPORLAMA USÜLLERİ 

Dr. Nilgün  Mesci

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fizik Tedavi ve 

Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul 

Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2017 verilerine göre trafik kazalarının %89,9’undan sürücülerin sorumlu 
olduğu bildirilmiştir. Sürücü kusurlarına bağlı trafik kazalarındaki artış, sürücü sağlık raporlarının 
önemini daha da artırmıştır. Son yıllarda engelli bireylerin toplumda daha fazla yer edinmelerini 
sağlama çalışmaları ile araç kullanan ve araç sahibi olan engelli bireylerin sayısında da önemli bir artış 
yaşanmaktadır. Bu nedenle engelli ehliyeti sahibi olmak büyük önem taşımaktadır. 
Sürücü ve sürücü adaylarının raporları, Sağlık Bakanlığına ve Üniversitelere bağlı sağlık tesisleri, aile 
sağlığı merkezleri ile Sağlık Bakanlığınca ruhsat verilmiş olan özel sağlık kuruluşlarında görevli tabip 
ve uzman tabipler tarafından düzenlenebilmektedir.  
İçişleri Bakanlığı tarafından Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile 
Muayenelerine Dair Yönetmelik’te yapılan, 29 Aralık 2015 tarihinde resmi gazetede yayınlanan ve 01 
Ocak 2016 tarihinde yürürlüğe giren değişiklik ile daha önce engelli ehliyeti olarak bilinen ‘H sınıfı 
ehliyet’ yerine sağlık kurumlarından alınacak raporlara göre engelli bireyin özel tertibat gerektiren 
durumunun belirtildiği A veya B sınıfı ehliyet uygulaması başlamıştır. Engelli birey, sürücü raporu 
almak için başvurduğu sağlık kurumunda öncelikle ‘sürücü beyan formu’ doldurmakta ve bu formda 
beyan etmiş olduğu bilgiler dikkate alınarak gerekli muayeneleri yapılmaktadır. Kişinin vermiş olduğu 
bilgilere göre uzman hekim muayenesi gerekiyorsa aile hekimi, sağlık raporunda ‘sürücü olabilir’ 
ibaresini boş bırakarak ‘uzman tabip muayenesi gerekir’ ibaresini işaretleyip ilgili uzman hekimlere 
hastayı yönlendirir. Sürücü beyan formunda kas-iskelet sistemi hastalıkları ile ilgili olarak eklem 
hareketlerinde kısıtlılık, ekstremite noksanlığı, kas hastalıkları, sinir sistemi hastalıkları, kas, tendon ve 
bağ lezyonlarının varlığını sorgulayan maddeler bulunmaktadır. Bu maddeler ile ilgili beyanda bulunan 
bireyler Ortopedi ve Travmatoloji ve/veya Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon uzmanına sevk edilirler. Uzman 
hekimler sürücü adayını değerlendirip gerekli tetkiklerden de geçirdikten sonra varsa sürücü kısıtlama 
kodlarını belirterek hangi sınıfa ait sürücü belgesinin verilebileceği yönünde görüş belirtirler. Sürücü 
belgesi sınıfları iki gruba ayrılmaktadır; birinci grup: M, A1, A2, A, B1, B, BE ve F sınıfları, ikinci grup: 
C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE ve G sınıflarıdır. Resmi gazetede yayınlanan 29577 sayılı son 
yönetmeliğin kas-iskelet sistemine ilişkin esaslar bölümüne göre; kişinin baş ve boynunu arkaya 
döndürmesini ve bakmasını %50’den fazla engelleyen boyun vertebra ve boyun bölgesi 
hastalıklarında, lumbal vertebra eğilme ve dönme hareketlerini %75’den fazla engelleyen durumlarda, 
her iki omuz ve/veya dirsek artrodezinde veya fonksiyonel olmayan ankilozlarında sürücü belgesi 
verilmez. Özel tertibatlı araç kullanılmasını gerektiren durumlarda ise sağlık raporuna tanı, sürücü 
belgesi alabileceği ve özel tertibatlı araç kullanabileceği belirtilerek kod ve sürücü belgesi sınıfı 
yazılmadan uzman hekimler tarafından hasta, il sağlık müdürlüğü bünyesinde oluşturulan komisyona 
sevk edilir. İl sağlık müdürlüğü görevlisinin başkanlığında sağlık raporunda belirtilen tanı ile ilgili branş 
uzmanları, valilikçe görevlendirilen bir makine mühendisi ve ihtiyaç duyulması halinde dahil edilebilen 
elektrik mühendisinden oluşan komisyon tarafından belirlenecek özel tertibat kod numarası ile hangi 
sınıf sürücü belgesi alabileceği sağlık raporunun ilgili bölümüne yazılır. Araçta bulunması gereken özel 
tertibatlara ilişkin kod numaraları ayrıca sürücü belgesi ve araç tescil belgesinin ilgili bölümlerine de 
yazılır. Verilen sürücü sağlık raporunda kişinin daha kısa sürelerde kontrol muayenesi öngörülmemişse 
rapor düzenlendiği tarihten itibaren 2 yıl süreyle geçerlidir. 
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ALT EKSTREMİTE VE GÖVDEDE ENGELLİLİK ORANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

Uzm. Dr. Hande Özdemir

Edirne Uzunköprü Devlet Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 

Alt Ekstremite ve Gövdede Engellilik Oranlarının Değerlendirilmesi 
Omurga sorunlarında engelliliği belirlemede iki ayrı değerlendirme yöntemi vardır: 

• Yaralanma Modeli veya Tanı İlişkili Değerlendirme

• Eklem Hareket Genişliği Modeli veya Fonksiyonel Model

Yaralanma Modeli veya Tanı İlişkili Değerlendirme 
Nörolojik kayıp, kırık, dislokasyon ve hareket segmenti bütünlüğünde bozulmanın değerlendirildiği bu 
yöntem travma öyküsü olan hastalarda ilk tercih edilecek değerlendirme yöntemidir. Birden fazla omurga 
bölgesi etkilenmiş ise her bir bölge ayrı ayrı değerlendirilir, daha sonra Balthazard yöntemi ile kişinin 
engel oranını hesaplanır.  
Eklem Hareket Genişliği Modeli veya Fonksiyonel Model 
Omurga sorunlarına ait engellilik belirlenirken kişide omurga yaralanması öyküsü bulunmuyorsa, 
yaralanma modeli engelliliğin belirlenmesinde yetersiz kalıyorsa veya yaralanma aynı omurga 
bölgesinde birden fazla segmenti etkiliyorsa eklem hareket genişliği modeli kullanılır. Aşamalı bir 
değerlendirme yöntemidir. İlk aşama olarak servikal, torakal veya lomber bölgeden hastanın yakınmaları 
ile ilgili temel bölge seçilir ve spesifik omurga hastalıklarına bağlı engellilik tablosundan hasta için uygun 
tanı (kırık, intervertebral disk veya diğer yumuşak doku lezyonu, spinal stenoz, segmental instabilite, 
dislokasyon vb) belirlenir. Birden fazla tanı mevcutsa en önemli tek tanı alınır. 
 İkinci aşamada seçilen temel bölgede hareket kısıtlılığı bulunup bulunmadığı değerlendirilerek omurga 
hareket kısıtlılığı ile ilgili tablolardan uygun engellilik yüzdesi saptanır. Aynı bölgede birden fazla yönde 
hareket kısıtlılığı var ise elde edilen engellilik oranları aritmetik olarak toplanır.  
Üçüncü aşamada değerlendirilen omurga bölgesindeki soruna bağlı duyu veya motor kayıp mevcutsa 
duyusal veya motor engellilik yüzdesi ayrı ayrı belirlenir. Hem duyusal hem motor engellilik mevcutsa 
elde edilen değerler Balthazard yöntemi ile toplanarak tek ekstremiteye ait engellilik yüzdesi belirlenir. 
Her iki ekstremitede de nörolojik kayıp var ise, belirlenen engellilik oranları Balthazard yöntemiyle 
birleştirilerek tek bir değer elde edilir. Eğer birden fazla omurga bölgesinde kayıp var ise, her bir bölge 
için bu aşamalar uygulanır ve elde edilen son değerler Balthazard yöntemiyle birleştirilir. 

ALT EKSTREMİTEYE AİT SORUNLARDA ENGELLİLİK ORANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 
Alt ekstremite ayaklar, topuk, ayak bilekleri, bacaklar, dizler, kalça eklemleri ve pelvis olmak üzere altı 
bölümde incelenir. Alt ekstremitenin değerlendirilmesinde anatomik, tanısal ve fonksiyonel yöntemler 
kullanılır. Genellikle spesifik bozukluklar için tek bir değerlendirme yöntemi kullanılırken bazı durumlarda 
iki veya üç yöntemin kombinasyonu gerekebilmektedir. Kombinasyon yapılacaksa hangi değerlendirme 
yöntemlerinin kombine edilebileceğinin belirtildiği kombinasyon kılavuzu kullanılmalıdır. 
Engellilik oranı hesaplanırken alt ekstremitede spesifik bölge bozukluğunun yüzdesi 0,7 ile çarpılarak 
alt ekstremite bozukluğu yüzdesi, alt ekstremite bozukluğunun yüzdesi 0,5 ile çarpılarak bireyin engellilik 
oranı elde edilir. 
Aynı alt ekstremitenin farklı yerlerinde veya her iki alt ekstremitede bozukluk mevcutsa engellilik oranları 
ayrı ayrı belirlenir, daha sonra Balthazard yöntemi ile kişinin engellilik oranı belirlenir. Bir ekstremitenin 
aynı bölgesinde farklı bozukluklar mevcutsa önce Balthazard yöntemi ile ekstremite engellilik oranı 
belirlenir daha sonra diğer ekstremite engellilik yüzdesi ile birleştirilerek kişinin engellilik oranı belirlenir. 
Alt Ekstremite Engelliliğinin Belirlenmesinde Kullanılan Değerlendirme Yöntemleri 
Alt ekstremite uzunluk farklılıkları, yürüyüş bozukluğu, kas atrofisi, manuel kas testleri, eklem hareket 
açıklığı, eklem ankilozu, amputasyonlar, tanıya dayalı değerlendirmeler (pelvis ve femur kırığı, kalça 
artroplastisi, diz ve tibia kırıkları, diz artroplastisi, ayak bileği ve topuk kırıkları, ön ve orta ayak 
deformiteleri), doku kaybı, periferik sinir zedelenmesi ve vasküler hastalıklara bağlı engellilik 
değerlendirmelerini içerir. 
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LENFATİK ANATOMİ VE FİZYOLOJİ, MANUEL LENFATİK DRENAJA GİRİŞ 

Dr. Başak Mansız Kaplan

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, Onkolojik Rehabilitasyon 

ve Lenfödem Ünitesi 

Lenfatik sistem lenf damar ağı ve lenfatik organlardan oluşur. Lenfatik damarlar interstisyel alanda 
kapillerle başlar. Saç, tırnak, kıkırdak ve retina hariç tüm dokularda bulunur.  
Lenf Damarları: 

1. Başlangıç Lenfatikleri/Lenf Kapillerleri
İnterstisyel alandan başlar. Lenf kapillerlerinin bazal membranları ve valfleri yoktur. Birbiri
üzerine binen endotelyal hücrelerden oluşur. Bu hücreler tek yönlü valf gibi davranır, anchoring
filamanlara interstisyel alana bağlıdırlar. İntertisyel alanda sıvı artışı, basınç artışına neden olur
ve bu anchoring filamanlar gerilir. Bu gerilme ile endotelyal hücreler açılır. Yüksek basınçlı
interstisyumdan daha alçak basınçlı lenf kapillerlerine sıvı geçer.  Kapillerde sıvı artışı basınç
artışına neden olur ve sıvı prekollektörlere ilerler.

2. Prekollektörler-Kollektörler Lenfanjion
Kollektörlerde 2 valf arasındaki segmente lenfanjion denir. Lenf sisteminde kalp gibi merkezi bir
pompa yoktur. Lenfanjion ünitesi küçük bir kalp gibi çalışır. Lenf akışını sağlar. Kendi elektriksel
aktivitesi vardır ve sempatik sistem ile innerve olur. Bünyesindeki düz kas lifleri ile dakikada 6-
10 kez kasılır ve lenf sıvısının ileri akışını sağlar.

3. Trunkuslar, Duktuslar
Derin lenfatikler trunkus olarak isimlendirilir birleşerek duktusları oluştururlar: Duktus Torasikus,
sağ lenfatik duktus.

4. Watersheds (şelaleler) ve Anastomozlar
Normal şartlarda şelalelere ve anastomozlara ihtiyaç duyulmaz ancak lenfatik sistemde bir
aksama olduğu zaman harekete geçerek konjesyone alandan lenfin transportunu sağlar.
Gövdenin lenfatik şelaleleri: median-sagittal, transvers, klavikula, skapular spina, gluteal
Anastomozlar: aksillo-aksiler, interinguinal, aksilloinguinal, interkostal

Lenfatik organlar 
Primer lenfatik organlar: kemik iliği, timus. 
Sekonder lenfatik organlar: lenf nodları, dalak, diffüz lenfatik doku, tonsiller. 
Lenfatik sistemin fonksiyonu: 

• Proteinlerin kardiyovasküler sisteme döndürmek

• İnterstisyumdaki fazla sıvıyı uzaklaştırmak

• İntestinal lenf damarları ile yağ transportunu sağlamak

• İmmunolojik fonksiyonlarda rol almak

Lenfatik sistem yeterliliği ve yetersizliği 
Lenfatik transport kapasitesi mevcut lenfatik yükü karşılıyorsa lenfatik sistem normal çalışıyordur, 
lenfödem yoktur. Lenf hacim/zamanı (LTV) birim zamanda lenfatik sistemden taşınan lenf miktarıdır. 
Transport kapasitesi maksimum LTV’dir. İntertisyel alanda sıvı artışı olursa lenf damarları LTV’yi arttırır. 
Yüksek debili yetersizlikte lenfatik yük artmıştır ve transport kapasitesini aşmıştır. Bunun sonucunda 
düşük proteinli ödem gelişir. Düşük debili yetersizlikte transport kapasitesi organik veya fonksiyonel 
nedenlerle (örn: lenf nodlarının çıkarılması) fizyolojik lenf yükünün altına düşer ve lenfödem meydana 
gelir. Kombine lenfatik yetersizlik ise bu iki durumun birleşimidir. 
Manuel Lenfatik Drenaj (MLD) 
Kompleks dekonjestif terapinin bir parçası olan MLD özelleşmiş bir masaj tekniğidir.  MLD kural olarak 
santral lenfatiklerden başlar: klavikulanın hemen üzerinde venöz açılar, göbek deliği izdüşümü sisterna 
şili. Şelaleler ise sadece subkutan dokuda yer alır ve lenf akışının yönü buralarda farklıdır. MLD için bu 
şelaleler önemli bir kavramdır. Gövde vertikal hat ile sağ-sol, horizontal olarak göbek deliğinden itibaren 
üst ve alt parçaya ayrılır. Böylece 4 kadrana ayrılmış olur. MLD sırasında lenf bloke lenf nodlarına değil 
sağlam lenf nodlarına ve sağlam kadranlara yönlendirilir. Ekstremitelere MLD yaparken hem volar hem 
dorsal bölgedeki lenfarik alanlar önce proksimal sonra distal sırasına göre çalıştırılır. 
MLD etki mekanızması 
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• Reabzorbsiyon

• Lenf üretimini arttırmak

• Lenfanjiyomotorisiteyi arttırmak

• Lenf akışının tersine dönmesi

• Venöz dönüşü arttırmak

• Sakinleştirici etki

• Analjezik etki
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FTR’NİN BUGÜNÜ 

Prof. Dr. Aydan Oral 

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul 

Rehabilitasyonun dünya nüfusunun yaşlanması, bulaşıcı olmayan hastalıkların prevalansında artış 
görülmesi ve dünya nüfusunun büyük bir oranının işlevsellikte problemler ve engellilik deneyimi 
yaşayacağı tahmini gibi nedenlerle 21. yüzyılın en önemli sağlık stratejisi olacağı öngörülmektedir (1). 
Günümüzde dünyada sağlık politikalarını yönlendiren Birleşmiş Milletler ve Dünya Sağlık Örgütü gibi 
kurumlar rehabilitasyonun önemini vurgulayan ve güçlenmesini savunan önemli raporlar 
yayınlamışlardır (2). Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon (FTR)’un bugününde Nisan 2018’de yayınlanan 
Avrupa’da FTR’nin Beyaz Kitabı’nda (3. Edisyon) FTR kapsamlı olarak tanımlanmış, temel prensipleri 
vurgulanmış ve tüm yönleriyle detaylandırılmıştır (3). Stratejisi rehabilitasyon olan FTR birey ve 
fonksiyona yönelik bir tıpta uzmanlık alanı olup, organ/hastalık veya tedavi/yaş perspektifli tıp 
branşlarından farklılık gösterir. FTR hekimleri tıbbi sorumluluklarına ek olarak fonksiyonel 
değerlendirme yükümlülüğü taşırlar. FTR hekimleri doğrudan tedavi sağlarlar ve multiprofesyonel 
rehabilitasyon ekiplerini yönetirler. FTR çok çeşitli tedavi araçlarını içeren multimodal bir yaklaşıma 
sahiptir. FTR tam katılımı sağlamak amacıyla, bozuklukları ve aktivite sınırlanmalarını azaltmaya 
odaklanarak bireylerin sağlık durumlarını tedavi eder. FTR diğer branşlara ve bakım ortamlarına 
yönelik transversal bir role sahiptir. Beyaz Kitap’ta FTR “disabilitiye yol açan sağlık durumları olan her 
yaştaki bireylerin ve onların ko-morbiditelerinin önlenmesi, medikal tanısı, tedavisi ve rehabilitasyon 
yönetiminden sorumlu olan, fiziksel ve bilişsel fonksiyonlarını (davranış da dahil), katılımlarını (yaşam 
kalitesi de dahil) kolaylaştırmak amacıyla özellikle bozuklukları ve aktivite sınırlılıkları, bireysel ve 
çevresel faktörler üzerine eğilen primer tıpta uzmanlık alanı” olarak tanımlanmaktadır (3).  
Ülkemizde FTR tıpta uzmanlık alanı bir branşın omurgası olan bilimsel içeriği/eğitimi ve bilimsel 
yayınlar açısından sürekli gelişimine devam etmektedir. Ülkemiz aktif olarak çalışan FTR uzman sayısı 
açısından Avrupa’da İtalya’dan sonra ikinci sırada yer almaktadır (4). FTR alanındaki uzmanlık 
öğrencileri Tıpta Uzmanlık Kurulu Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Sistemi çerçevesinde FTR 
adına görev alan meslektaşlarımızca hazırlanan FTR Uzmanlık Eğitimi Çekirdek Müfredatı (5) 
doğrultusunda kapsamlı bir eğitim almaktadırlar. Ülkemizde FTR alanında faaliyet gösteren dernekler, 
branşımızın kapsamı içindeki özel ilgi alanlarındaki dernekler ve onların çalışma gurupları ve 
düzenlenen bilimsel aktiviteler (kongreler, sempozyumlar, kurslar) sürekli eğitim ve profesyonel gelişimi 
desteklemekte, dergilerle alanımızdaki bilgi yayılarak giderek zenginleşmekte, uluslararası iş 
birlikleriyle farklı görüşlerin katkılarına açık olmaktadır. FTR hekimlerince gerçekleştirilen yayınlar 
önemli ölçüde artış göstermektedir (6).  
Ülkemizde primer bir tıp branşı olarak 75 yıla yakın bir geçmişi olan FTR geçmişteki sağlam temellere 
dayanarak konusunda iyi yetişmiş uzmanlarıyla artan bir ivme ile ilerlemesini sürdürmektedir ve bilgi 
tabanı ve rehabilitasyon uygulamalarını desteklemek için gereken bilimsel aktivitelerle akademik 
temeller üzerinde yükselmektedir. 
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Teknoloji geliştikçe dünya değişiyor, dünya üzerindeki neredeyse tüm akademik alanlar teknoloji 
sayesinde evrim geçiriyor. Robotların, yapay zekâ sistemlerinin, sensörlerin ve nano teknolojinin hızla 
ilerlediği günümüz dünyasında adeta geleceği yaşıyoruz. Tüm bu gelişmeler sayesinde tıp alanında da 
önemli tedavi yöntemlerinin önü açılmış oluyor. Rehabilitasyon alanında yapay zeka yöntemleri ile doğru 
ve sayısal yapay değerlendirme yapılabilmesi bu sistemlerin avantajlarındandır. Bunun yanı sıra bu 
sistemlerin günlük yaşam aktivitelerinde bağımsızlığı sağlaması, tanımlanan hareketlerin doğru olarak 
yapılabilmesi, yoğun ve güvenli egzersiz olanağı sağlaması, tekrarlı egzersiz ile plastisite için uygun 
koşulları sağlaması ve feed-back ile kişinin motivasyonunu arttırması nedeniyle rehabilitasyon alanında 
kullanımı yaygınlaşmaktadır. Fakat sistemlerin kişiye özel sensörlere ihtiyaç duyması nedeniyle 
maliyetlerinin yüksek olması sistemlerin yaygın olarak kullanımında karşılaşılan en önemli sorun olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Pek çok alanda kullanılan yapay zeka programlarının birçok işlevi yapabilmesi 
ve gerçekte zeki olarak problemleri çözebilmesi ile insana olan ihtiyaç azalmaktadır. Ancak şunu 
belirtmekte yarar var ki, yapay zeka hangi problemleri çözerse çözsün insanın sahip olduğu psikolojik 
öğelere sahip olamayacak, karar vermede uzmanlardan daha dikkatli iken sağduyu ve farklı alan 
bilgilerini kullanamayacaktır. Ömür boyu öğrenme yetisi olmayacaktır. Dolayısıyla insan bulunduğu 
sistemlerin her noktasında baskın karakterini koruyarak kontrolörlük gücünü ve yetkisini sürdürecektir. 
Yapay zeka dışında rejeneratif tıp uygulamaları söz konusu olduğunda, hücresel tedaviler (kök hücre) 
ve doku mühendisliği uygulamaları ön plana çıkmaktadır. Tele-rehebilitasyon sağlığın uzaktan takibi ve 
bireylere sosyal bakım sağlanması olarak tanımlanabilir. Tanı, tedavi, rehabilitasyon ve uzaktan eğitim 
ile bireylerin daha fazla bakım, daha iyi refah ve bağımsız yaşamasının sağlanması için en umut verici 
yaklaşımlardan biridir. Giyilebilir cihazlar ve sensörler, kronik hastalıkların ve yaşlı nüfusun sürekli 
izlenmesine yardımcı olabilecek araçlardandır. Hayati parametrelerin, fiziksel aktivite monitörlerinin ve 
düşme detektörlerinin internet veya bir veri bulutu üzerinden sürekli olarak izlenmesi, acil durumların 
önlenmesine yardımcı olabilir. Bir diğer alan 3D yazıcı ile biyo uyumlu malzemeler kullanılarak kişiye 
özel implant, protez ve cihazların üretilmesi sağlık alanında ön plana çıkmakta olup bu uygulamalar 
hayata geçmeye başlamıştır. 
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Osteoartrit (OA) tüm dünyadaki en yaygın eklem hastalığı olup kronik ağrı, sakatlık ve 
sosyoekonomik yükün önde gelen nedenlerinden biridir. Yetişkin kadınların %18'i, erkeklerin ise %10'u 
OA'dan etkilenmektedir. Yaşlanan ve giderek obez hale gelen populasyonda OA prevalansı da giderek 
artış göstermektedir1,2.  

OA, artiküler kıkırdakta progresif bozulma ve subkondral kemiğin, sinovyumun, periartiküler 
dokular dahil tüm eklem yapılarının reaktif değişikliklerini içeren ağrılı dejeneratif bir süreçtir, lokal 
inflamasyon mevcut olabilir ancak eklem disfonksiyonunun primer kaynağı değildir2.  

OA tanısı klinik ve/veya radyolojik kriterlere göre koyulabilir. ACR’nin el OA için klinik, kalça OA 
için klinik ve radyolojik, diz OA için hem klinik, hem de klinik ve radyolojik sınıflama kriterleri, EULAR’ın 
ise diz ve el OA için klinik tanı önerileri bulunmaktadır2.  

OA tanısında semptomları veya radyolojiyi kullanmanın olumsuz yanı, hastalık semptomatik 
olduğunda olayın artık ilerlemiş/irreversibl olmasıdır. OA tedavisinde artık hedef hastalığın önlenmesi 
ve erken OA’nın tedavi edilebilmesidir. Güncel tedavi yaklaşımı “hastalığın modifiye edilmesi” 
olduğundan OA’nın daha erken evrelerde tanınması gerekmektedir1,3,4. 

Radyografik ve klinik tanımlamalar arasındaki uyumun net olmaması, farklı eklem bölgelerinde 
OA sıklık ve risk faktörlerinin değişken olması, patolojik özellikleri tanımlamak için MRI ve biyokimyasal 
belirteçler gibi yeni ve daha hassas ölçümler konusunda gelişmeler olması epidemiyolojik incelemeler 
için OA tanımlarında gelişme olmasını sağlamıştır3-5.  

OA artık preklinik, preradyografik ve radyografik evreler içeren bir hastalık süreci şeklinde 
yeniden sınıflandırılmıştır. Bu sınıflandırma özellikle hastalığın önlenmesi stratejilerinin geliştirilmesine 
olanak sağlaması açısından önemlidir4. 

PREKLİNİK VE ERKEN OSTEOARTRİT 

Preklinik OA ve erken OA için tanı kriterleri konusunda henüz tam bir fikir birliği yoktur1,4. 
Preklinik OA; hastalık klinik olarak tanınabilir hale gelmeden önce meydana gelen en erken 

evredir. MRI veya US gibi hassas görüntüleme yöntemleriyle saptanan yapısal değişikliklerden önce 
serolojik anormalliklerle karakterize en erken hastalık fenotipi olarak tanımlanmıştır4.  

Erken OA; radyografide OA bulgularının hafif veya hiç bulunmadığı durumlarda ağrı ile birlikte 
fizik muayenede eklem çizgisi hassasiyeti ve krepitasyon gibi klinik belirtilerin olmasıdır. Daha yakın 
zamanda, erken OA hastalığın preradyografik, hatta daha erken evrelerine karşılık olarak 
kullanılmıştır3,4. Bu nedenle erken OA için semptomatik veya asemptomatik prezentasyonu olan dört 
senaryo düşünülebilir. Radyografinin negatif olduğu, ancak fizik muayenede OA belirtileri bulunan 
semptomatik erken OA senaryosuna ek olarak, preradyografik erken OA'nın semptomatik preklinik, 
semptomatik preradyografik ve asemptomatik preradyografik olmak üzere üç teorik prezentasyonu daha 
bulunmaktadır4..  

Preklinik OA'nın varlığına dair en güçlü kanıt, major bir eklem yaralanmasından sonra gözlenen 
biomarker değişiklikleri ve patolojik evreler dizisidir. Longitudinal çalışmalara dayanarak, yaralanma 
anında başlayan intraartiküler patojenik süreçler, 10-20 yıl sonra radyografik OA ve çok daha erken 
olmak üzere preradyografik OA (MRI'ya dayalı)  ile sonuçlanır. Şiddetli eklem yaralanmasının ardından 
yapılan longitudinal çalışmalar, protein ve mikroRNA biomarker anormallikleri ile karakterize uzun süreli 
preklinik bir moleküler fazın varlığını ortaya koymuştur. Bununla birlikte, Uluslararası Erken Diz OA 
Çalışma Grubu (IEKO) tarafından, henüz hiçbir biomarker (CTX II, COMP vb) bu amaç için yeterli 
görülmediğinden, erken diz OA taslak sınıflandırma kriterlerine dahil edilmemiştir4.  

Erken OA kriterlerinin radyografik OA gelişimi için pozitif prediktif değerlerinin belirlendiği 
validasyon çalışmaları devam etmektedir4. 
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Sonuç olarak, yeni sınıflandırma kriterleri ile OA’nın erken tanısı ve erken müdahale edilmesi 
durumunda hastalığın modifiye edilmesi olasılığı artıracak ve böylece tıbbi maliyetler, morbidite ve 
sakatlık azalacaktır. 
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ROMATOİD ARTRİT; PATOGENEZDE YENİLİKLER 

Prof. Dr. Ayşen Akıncı 

Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Ankara 

Romatoid Artrit (RA); artiküler sinovyal membranın inflamasyonu ve hiperplazisi ile karakterize, 
periferal eklemleri etkileyen kronik, inflamatuar, sistemik ve otoimmün bir hastalıktır. Etyolojisi tam 
olarak bilinmemektedir. Genetik, epigenetik ve çevresel faktörler birbirleriyle etkileşerek RA gelişimine 
zemin hazırlar. Altıncı kromozomda MHC bölümünün içinde bulunduğu HLA lokusundaki 
polimorfizmler, RA’ya dair genetik yatkınlığın en büyük kaynağıdır. HLA lokusu, genel RA genetik 
yatkınlığın %30 ─ %50‘sini oluşturmaktadır. RA’nın heterojen bir hastalık olması da kısmen genetik 
faktörlerle açıklanabilir. Farklı gen kombinasyonları farklı kişilerde farklı sonuçlar doğurabilir. Bu 
anlamda gen kombinasyonları hastalığın şiddeti ve tedavi cevabını etkileyebilmektedir.  
Romatoid artritin patogenezinde hem humoral hem de hücresel immün sistem rol oynamaktadır. 
Bugün için bilinen; romatoid artrit patogenezinde olayın patojen T ve B hücrelerinin sitrüline proteinleri 
tanımasıyla başladığı ve onlara karşı T hücre ve antikor yanıtının geliştiğidir. Sekonder lenfoid organlar 
veya kemik iliğinde gelişen bu ACPA (Anti-Citrullinated Protein Antibody: anti-CCP ve rheumatoid 
faktör RF) yanıtı, T ve B hücreleri tarafından tanınır ve eklemlerde inflamatuar yanıt gerçekleşir. Bu 
modifiye öz proteinler eklemlerde bulunuyorlarsa, T hücreleri ve antikorlar eklemlere saldırır. TH17 ve 
TH1 hücreleri sitokin salgılamaya başlayarak lökositleri eklemlere çeker; sinoviyal hücreleri kollajen ve 
diğer enzimleri üretmeye teşvik eder. Bu da progresif olarak kıkırdak ve kemik tahribatıyla sonuçlanır. 
Eklemlerdeki kronik immün yanıt, sinoviyumdaki üçüncül lenfoid organların formasyonuna ve lokal 
inflamatuar reaksiyonun yayılmasına sebep olur. Dolaşımda ACPA’lar ve RF gibi diğer antikorlar ve 
sitokin/kemokinler klinik başlanıçtan 10 yıl öncesine kadar tesbit edilebilir. Ancak son yıllarda dikkati 
çeken nokta; sadece ACPA varlığının sinovit için yeterli olmadığıdır. Synovium içine inflamatuar hücre 
akımı ve artmış vasküler geçirgenlik ile karakterize klinik sinovit başlangıcı için muhtemelen ek bir 
tetikleyici gereklidir. RA’nın uzun dönem komplikasyonlarından inflamataur medyatörler, sitokinler, 
immün kompleksler ve bozuk lipid metabolizması sorumludur.  
Son yayınlarda, hastalığın patogenezinde baş rolü oynayan dendritik hücrelerin ve Th-17’nin yanında 
başka hücrelerin de önemli olduğu vurgulanmaktadır. Antijen sunumunda fibroblast-benzeri 
sinovyositlerin rolünün de önemli olduğuna dair kanıtlar görülmektedir.  
İntrasellüler sinyal transdüksiyon yolakları da RA patogenezinde ve inflamasyonda rol oynamaktadır. 
Bunlar arasında Janus kinaz yolağı, RA’da önemli yeri olan anahtar birçok sitokin tarafından 
kullanılmakta ve buna yönelik tedaviler RA’da etkili görülmektedir.  
Son yıllarda barsak mikrobiatasının RA etyopatogenezi üzerinde yoğun yayınlar görülmektedir. Oral 
mikrobiomun bazı üyeleri, ACPA’ların oluşumuna neden olan kompleks mekanizmalarda rol 
almaktadır. Porfiromonas gingivalisin sitruline proteinlerin yapımında aracı rolü oynadığı ve 
proinflamatuar olayları etkileyerek sitrulinasyona etki edebileceği düşünülmektedir. Barsaktaki bu 
disbiozis, Th1, Th17 hücreleri ve proinflamatuar sitokin salınımına neden olabilmektedir. Bu noktada 
otoreaktif B hücreleri aktive olmakta ve RA gelişimini başlatmaktadır.  
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ROMATİZMAL HASTALIKLARDA GC KULLANIMI: DOĞRULAR YANLIŞLAR 

Prof. Dr. Gülcan Gürer

Adnan Menderes Üniveresitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tedavi ve Rehabilitasyon -  Romatoloji - Aydın 

Glukokortikodler (GK’ler) sahip oldukları anti-inflamatuvar, immunsupresif , anti-allerjik  etkileri 
nedeniyle en sık kullanılan anti-romatizmal ilaçlardandır. Günlük kortizol salgılanma oranı 10 mg/
gündür.Normal uyku düzenini sürdüren kimselerde sabaha doğru ön beyin yapılarından gelen 
stimuluslar aracılığı ile aks devreye girmeye başlar, ACTH düzeyi artar. Sabahın erken saatlerinde pik 
yapar. Bunu kortizol düzeyindeki artma izler. Günlük salgılanmanın %70’i gece yarısı ile sabahın 9 u 
arasında gerçekleşir. Kortizonun sentetik analoğu prednizondur. Biyolojik olarak aktifleşmesi için 
hidroksillenir ve prednizolon (Deltacortil) oluşur. Bu molekülün 6-alfa metilasyonu ile metilprednizolon 
(Prednol) , 9-alfa floronasyonu ile triamsinolone (Kenacort-A) veya her ikisinin olmasında ise 
deksametazon (Dekort) oluşur.  Steroidlerin atılımı karaciğer yoluyladır. Biotransformasyon yoluyla 
konjuge edilerek inaktif metabolitlere dönüşür ve daha sonra idrarla atılır. Aktif olan çok az bir kısımın 
atılımı ise doğrudan renal yoldan olmaktadır. 
Hücre zarında bulunan fosfolipaz A2 enzimini inhibe ederek prostaglandin, lökotrien ve platelet 
activating factor sentezini  baskılarlar. Anti-inflamatuvar etkilerinde bu özelliklerinin önemli  rolü vardır.  
Kanda lenfosit, monosit ve eozinofil sayısını azaltırken, nötrofil  lökositlerin sayısını artırırlar. 
İnflamasyon gelişiminde çok önemli role sahip olan IL-1, TNF-α, IL-2 ve IL-6 gibi bir çok sitokinin 
yapımını baskılarlar. Bu etkileri nedeniyle güçlü ve hızlı antiinflamatuvar, anti-allerjik ve immün  
süpresif etki gösterirler. Membran stabilite edici etki gösterirler. Bu etkileri özellikle  toksik akciğer 
ödemi ve bazı şok durumlarında yararlı olur. Bronşların beta-mimetiklere olan duyarlılığını artırırlar. Bu  
etkileri özellikle bronşiyal astım tedavisinde çok önemlidir. Beyin ödemini ve likör yapımını azaltırlar. 
Güçlü anti-emetik etki gösterirler. Santral sinir sistemine olan etkileri ile psikomotor stimülasyon 
yaparlar. Anneye verilen kortikosteroidler değişik enzimlerin oluşumunu  uyararak bebekte akciğer 
matürasyonunu hızlandırırlar. Glukokortikoid tedavide verilecek doz ve sure için belirlenmiş kesin 
kriterler yoktur. Bunda kullanma endikasyonu yanında hastalığın şiddeti, hastanın yaşı, vücut ağırlığı 
ve eşlik eden hastalıklar gibi diğer faktörler de göz önune alınarak karar verilmelidir. Yüksek doz 
glukokortikoid başlandıktan sonra dozu azaltmaya başlamak için de belirlenmiş kesin bir sure 
yoktur.Bu karar da hastanın klinik cevabına, sedim ve CRP gibi akut faz parametrelerine ve yan 
etkilere göre verilmelidir.Klinik bulguları hızla duzelen hastalarda doz azaltmasına erken başlanabilir ve 
doz, hızlı bir şekilde azaltılabilir. Klinik cevap alınmasına karşın glukokortikoide yüksek dozda devam 
edilmesi, çeşitli yan etkilerin ortaya çıkmasına ve hastanın hızlı bir şekilde Cushingoid olmasına neden 
olabilir. 
Glukokortikoid tedavide yetersiz veya fazla doz kullanımından kaçınılmalıdır. Glukokortikoid tedavinin 
yan etkileri, akut donemde verilen dozdan çok, tedavinin suresi ile ilişkilidir. Bu nedenle hayatı tehdit 
eden vaskülit, lupus nefriti ve SSS tutulumu gibi durumlarda daha hızlı cevap almak için başlangıçta 
3-5 gün sureyle pulse metilprednisolon (MP) tedavisi verilebilir. Kısa sureli MP tedavisi, yüksek etkinlik 
göstermesinin yanında yan etki profili acısından da oldukça güvenilirdir. Örneğin 3 gün sureyle günde 
1 gram pulse MP tedavisi önemli bir yan etkiye neden olmazken, bu dozun 100 gunde 30 mg/gun 
şeklinde verilmesi bircok yan etkiye ve sekonder Cushing sendromuna yol acabilir. Genellikle düşük 
doz steroid tedavisinin yeterli olduğu RA, polimiyaljiya romatika veya allerji gibi durumlarda gereksiz 
yüksek doz tedaviden sakınılmalıdır. 
KS’ler, adrenal yetmezlik için yerine koyma tedavisi dışında, sabahları erken saatte günde tek doz 
olarak verilmelidir.  Kortikosteroidlerin bölünmüş dozlar halinde verilmesi, ACTH’nın  baskılanmasına 
ve dolayısı ile yan etki riskinin artmasına neden olur. Çünkü KS yan etkilerinin önemli bir kısmı ACTH 
süpresyonuna  bağlıdır.  
Bütün hastaları diyabet, hipertansiyon, kilo  alımı, infeksiyonlar, osteoporotik kırıklar,  osteonekroz, 
miyopati, göz problemleri, cilt  problemleri ve nöropsikiyatrik problem gibi  yan etkilere karşı yakından 
izlenmelidir. 
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İNME SONRASI NÖRONAL PLASTİSİTEYİ DESTEKLEYEN YAKLAŞIMLAR 
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İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı 

Yaşam süresinin artışı ile inme geçirenlerin sayısı ve inme sonrası gelişen özürlülük dünyada klinik ve 
sosyoekonomik anlamda önemli bir sağlık sorunu oluşturmaktadır.  Fonksiyonel manyetik rezonans 
görüntüleme, positron emisyon tomografi, transkranyal manyetik stimulasyon ve ansefalografi 
tekniklerinin kullanıldığı çalışmalarla inme sonrası plastisite ve iyileşme mekanizmaları daha iyi 
anlaşılmakta bu bilgiler ışığında hasar sonrası merkez sinir sisteminin yapısal ve fonksiyonel 
restorasyonunu, nöral tamiri destekleyen tedavi yaklaşımlarının etkileri ortaya konmaktadır.  
İnmeden hemen sonra plastik reorganizasyon başlar; motor korteks ve inen yolakların hasarı sonrası 
perilezyonal alanlarda, ipsilezyonal ve kontralezyonal kortekslerde, canlılığı süren nöral yapılarda 
yapısal ve fonksiyonel reorganizasyon, fizyolojik ve morfolojik beyin plastisitesi gelişir. Beyin 
iskemisinin akut döneminde dar bir zaman aralığında, sınırlı sayıda hastaya erken girişimler 
uygulanabilir.  Akut dönemde uygulanan reperfüzyon tedavileri, inme ünitelerinde homeostazın 
sürdürülmesine yönelik protokoller serebral hasar oluşumunu azaltmayı amaçlar; bazı ilaçlar da nöral 
yapının korunmasını destekleyebilir.  
Beyin plastisitesi ve tamir mekanizmaları konusundaki bilgiler arttıkça akut fazdan sonra devam eden 
iyileşmeyi, plastisiteyi destekleyen temel ve klinik bilimler alanlarındaki araştırmalar yoğunlaşmaktadır. 
Nöral yapı tamiri inme sonrası aktive olan endojen doğal bir mekanizmadır, ilk günlerde, haftalarda en 
üst düzeydedir. Spontan olarak gelişen nörogenezis, gliogenezis, oligodendrogenezis, sinaptogenezis 
veya anjiogenezis inme sonrası beyin plastisitesini oluşturan süreçlerdir. Bu dönemde terapötik 
yaklaşımlar spontan iyileşme sürecini desteklemeye yönelik, enflamasyonun modifiye edilmesi, 
diaşizinin yönlendirilmesi, geç nöronal ölümün azaltılması amacıyla uygulanan bazıları deneysel 
çalışmalar düzeyünde, bazıları günümüzde klinik uygulamalara girmiş olan büyüme hormonları, 
monoklonal antikorlar, farmakolojik tedaviler, hücre temelli tedaviler, nörorehabilitasyon uygulamaları 
ve beyin stimulasyonudur. 
Nöroprotektif etkili bazı ilaçlar (citicoline, cerebrolysine) iskemik inmenin akut fazında trofik faktörleri 
stimule ederek nöral tamiri destekleyebilir, protein yapıdaki trofik faktörler (‘basic fibroblast growth 
factor’, ‘eritropoetin’ gibi) deneysel çalışmalarda sinyalleyici yolaklardaki etkileriyle progenitor hücre 
proliferasyonunu stimule ederek nörogenez, anjiogenez ve sinaptogenezi destekleyebilmektedirler, 
aynı zamanda antienflamatuvar ve antieksitatuvar etkilidirler. 
Hücre temelli tedaviler, özellikle insan umbilikal kord kan hücreleri ve mezenkimal stromal hücreler 
iskemik inme geçiren hastalar için umut verici uygulamalardır. Kök hücre tedavilerinin emniyet ve 
etkinlikleri, tedaviye başlamanın optimal süresi ve dozu ile ilgili çalışmalar sürerken tedavinin nörolojik 
fonksiyonlar ve yaşam kalitesine olumlu etkisini ortaya koyan çalışmalar da literatürde yer almaktadır. 
İskemi sonrası bozulmuş fonksiyonların kompansasyonu için lezyon kontralateralindeki (sağlam) 
hemisferde somatosensoryel reorganizasyon beyin görüntüleme çalışmaları ile ortaya konmuştur, bu 
mekanizma inmeli kişilerde fonksiyonel iyileşmenin desteklenmesi için önemlidir.  Periferik veya santral 
sinir sistemini stimule eden terapötik yaklaşımlar veya manyetik uygulamalar inme sonrası 
rehabilitasyon sırasında nöroplastisiteyi destekleyebilir. Elektriksel uyarılarla inmeden etkilenen 
ipsilezyonal M1 bölgesindeki eksitabilite artışı sinaptik aktivite, gen ekspresyonu, nörotransmitter, 
reseptör ve nörotropin düzeylerindeki artışa veya nöronal dallanmaya bağlı olabilir. Kortikal beyin 
stimulasyonu inmeli hastalarda motor yeniden öğrenme ile birlikte üst ekstremite motor iyileşmesine 
etkili yeni bir tekniktir. İpsilezyonal M1 bölgesinin fasilitatör stimulasyonu M1-suplamenter motor alanın 
fonksiyonel bağlantısını arttırırken kontralezyonal M1 bölgenin inhibitör stimulasyonu kontralezyonal 
fonksiyonel konnektiviteyi azaltır ve motor kontrolun geliştirilmesine katkı sağlar. Çeşitli çalışmalar 
etkilenen ekstremitede motor yanıt ve duysal geribildirim arasında bağlantı sağlanmasının motor 
iyileşmeyi etkileyen nöroplastik değişikliklere yol açtığını göstermiştir; rehabilitasyon uygulamaları 
motor ve duysal yolaklar boyunca tekrarlayan senkronize presinaptik ve postsinaptik nöral aktivite 
oluşturarak sinaptik remodelingi fasilite eder, nöral reorganizasyon ve motor iyileşme gerçekleşir.  
Terapötik uygulamaların ve fonksiyonel aktivitenin eğitiminin plastisiteyi desteklemesi için kritik bir 
zaman aralığı söz konusudur; hastaların kliniği ve inmenin özelliğine göre düzenlenmiş rehabilitasyon 
programlarının içeriği kadar zamanlaması ve dozu da iyileşmenin desteklenmesi açısından önem taşır. 
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Ağrı sınıflandırması anatomik, patolojik ve mekanistik olarak üç ayrı kategoride yapılabilir. Anatomik 
olarak spinal ağrı jeneratörleri intervertebral disk, faset eklemler, vertebral sonplak, sinir kökü, 
sakroiliak eklem, kas ve ligamanlar  olarak sayılabilir. Patolojik olarak ise travma, enfeksiyon, 
enflamasyon veya dejenerasyon gibi durumlar sayılabilirse de bunların hiçbirisi ağrı oluşumunun 
temelinde yatan patolojik mekanizmayı tanımlamaz. Kronik Spinal ağrı mekanizmasının 
sınıflandırılması genel olarak nosiseptif, nöropatik, enflamatuar ve santral ağrı olmak üzere 4 ana 
grupta yapılır. Nosiseptif ağrı tipik olarak mekanik uyaranlarla oluşan ağrılı durumlarda olduğu gibi ağrı 
nosiseptörlerinin yoğun aktivasyonu sonucudur. Nöropatik ağrı ise sinir sisteminin yapısal ve 
fonksiyonel hasarı sonucu ortaya çıkar. Enflamatuar ağrı ise septik veya non-septik enflamasyon 
varlığında oluşur. Bu üç mekanizma da spinal dejeneratif patolojiler sonucu ortaya çıkabilir. Santral 
disfonksiyonel ağrı tanımı ise, zararlı uyaranın olmadığı, tesbit edilemediği, yada saptanabilen patoloji 
ile orantısız olarak santral faktörlerce artırılmış ağrı yanıtının olduğu durumdur. Kronik spinal ağrılarda 
santral ağrı komponentinin katkısı büyük oranda olabilir, ancak güvenilir belirteçlerinin sınırlı olması 
tanısını güçleştirmektedir. 
Mekanistik sınıflandırma ise, hedef organ, primer duysal nöron, spinal kord ve beyindeki hücresel 
moleküler mekanizmalara odaklanır, klinik kullanımları azdır. Klinik pratikte ağrı tedavisinde doğru yol 
alabilmek için altta yatan mekanizmaları doğru tanımlamak önemlidir. Bu noktada tanı araçları yetersiz 
kalabilmekte çoğu zaman ampirik bir yaklaşımla tedavi yoluna gidilmektedir. Akut ağrı sendromlarında 
tedavi algoritmaları daha kesin tanımlanabilirken; (Örneğin. ameliyat sonrası ağrı için sinir blokları ve 
opioidlerin kısa süreli kullanımı veya akut bel ağrısı için non steroid antienflamatuar (NSAID)’lerin, kas 
gevşeticilerin kullanımı gibi) 
kronik ağrının  karışık  mekanizmaları nedeni ile ayrıca rehberlik edecek çok az veri olduğundan 
tedavide kesin algoritmalar yoktur. Ağrı süresi ve yoğunluğu arttıkça da, omurilik / periferik sinir 
stimülasyonu implantları ve intratekal pompalar dahil olmak üzere daha invaziv tedaviler gerekebilir. 
Her ne kadar sinir sistemindeki patofizyolojik değişiklikler bu tür tedavilerle hedeflense de, çoğu 
durumda etkinlikleri belirsizliğini korumaktadır.  
Spinal ağrılarda konservatif tedavi basamakları, medikal tedaviler, egzersiz uygulamaları, fiziksel tıp 
yöntemleri, manüplatif tedaviler , bilişsel davranışsal tedaviler gibi yöntemleri içerir. Servikal, torakal, 
lomber spinal bölgeler için, patolojik duruma spesifik ayrı tedavi algoloritmaları mevcuttur. Örneğin  
radiküler bel ağrısı için, egzersiz, traksiyon ve spinal manüplasyon gibi farmakolojik olmayan 
müdahalelerin yararı vardır, ancak nispeten zayıf kanıt seviyelerine sahiptir. NSAID'ler ılımlı bir fayda 
sağlar, ancak diazepam ve sistemik steroidler gibi diğer farmakolojik müdahalelerin faydalı olduğuna 
dair kanıt yoktur. 
Radiküler olmayan akut veya subakut bel ağrıları için, asetaminofenin yararsız olduğu, NSAID'ler, ve 
kas gevşeticiler için faydalı olduğuna dair ılımlı kanıt vardır. Masaj uygulamalarının kanıt düzeyi 
yetersizdir. 
Radiküler olmayan kronik bel ağrısında, özellikle McKenzie yöntemini kullanan Fiziksel tıp yöntemleri 
için orta düzeyde kanıt vardır. Tai chi, Yoga, psikolojik teknikler (biofeedback gibi), Spinal manüplasyon 
ve multidisipliner rehabilitasyonun hepsi zayıf kanıt seviyesine sahiptir.  
Kronik bel ağrısının farmakolojik tedavisinde, NSAID'ler ve duloksetine faydalı iken, opioidler sadece 
kısa süreli faydalar göstermektedir. Ağrı tedavisine multimodal bir yaklaşımın parçası olarak, bilişsel 
davranışçı terapi ve psikolojik tedaviler gibi müdahaleler de faydalı görünmektedir. 
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LOMBER BÖLGEDE GİRİŞİMSEL UYGULAMALAR

Prof. Dr. Hakan Gündüz
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Bel ağrısı, hastanın ağrı hekimine başvurusunun en sık sebeplerindendir. Bu hastalarda girişimsel işlemler, 
hastada konservatif tedavi yöntemlerine yanıt alınamaması, ağrı kaynağının tespit edilmesi, cerrahi 
planlamasına katkı sağlanması ve hastanın çok fazla olan ağrısının azaltılması amaçlarıyla uygulanabilir. Bu 
yöntemler doğru endikasyon, doğru yöntem ve deneyimli uygulayıcı tarafından uygulandığında başarı oranları 
yüksektir.
Lomber bölgede ağrıyla ilişkili başlıca yapılar kas, ligaman, kemik, faset eklem, disk ve sinir köküdür. Ağrı 
kaynağının tespit edilmesi her zaman kolay olmayabilir. Örneğin klasik dermatomal patern hastaların %90’ında 
geçerlidir. Buna karşın bazı hastalarda sklerotomal innervasyonla da kendini gösterebilir ki bu gibi durumlar 
tanı konması aşamasında akılda bulundurulmalıdır. Enjeksiyona cevap hastanın cerrahi sonrası prognozunu 
belirleyebilir ve cerrahi planlamasına önemli katkı sağlayabilir. Retrospektif bir çalışmada 71 radiküler ağrılı 
hastada, epidural steroid enjeksiyonuyla ağrısı %80’den fazla azalan hastaların cerrahiden yarar görme 
olasılığı %95 iken, ağrısı enjeksiyonla bu kadar azalmayan hastaların yarar görme olasılıkları %50 olarak 
bildirilmiştir. 
Lomber bölgede uygulanan başlıca girişimsel işlemler arasında epidural steroid uygulamaları, faset eklem 
enjeksiyonu, medial dal bloğu ve ablasyonu, sakroiliak eklem enjeksiyonu, dorsal kök gangliyonu pulse 
radyofrekans uygulamaları sayılabilir.
Epidural steroid uygulamasında etkilenen sinir köklerine en yakın bölgeye ulaşmak hedeflenmektedir. Akut 
veya kronik disk hernisi, spinal stenoz, postlaminektomi sendromu, radiküler ağrı oluşturan kompresyon kırığı 
ve radiküler ağrı oluşturan faset veya sinir kökü kaynaklı kist varlığında uygulanabilir. Lokal veya sistemik 
enfeksiyon, koagulasyon bozukluğu veya antikoagulan kullanımı, allerjik reaksiyon, ileri santral dar kanal, 
gebelerde, kontrolsüz diyabet ve konjestif kalp yetmezliği durumlarında ise kontrendikedir. Epidural steroid 
enjeksiyonlarından en fazla fayda gören hastalar, disk herniasyonu, spinal kanal stenozu, nöral foraminal 
stenoz, dejeneratif spondilolistezis ve Modic I dejeneratif disk hastalığına bağlı ağrısı olanlardır. Aynı sinir kökü 
2-3 kere farklı lokalizasyonlarda kompresyona uğrayan, spondilolitik spondilolistezis ve instabilitesi olan 
hastalar ise daha az yarar görmektedir. Genellikle vazovagal reaksiyon, enjeksiyon yerinde ağrıda artma gibi 
minör komplikasyonları olabilen bu işlemlerin potansiyel olarak enfeksiyon, paralizi, sinir yaralanması, epidural 
hematom gibi potansiyel ciddi komplikasyon riski bulunduğu bilinmelidir. Kaudal, transforaminal ve interlaminar 
olmak üç farklı yöntemle uygulanabilmektedir.
Faset eklem kaynaklı ağrı prevalansı %15-45’dir. Bu hastalarda özellikle ekstansiyon ile artan aksiyel bel ağrısı 
çoğunlukla uyluğa kasığa yayılmakta ve değişik ağrı paternler iç içe geçebilmektedir. Tanısında farklı 
zamanlarda en az iki kez, iki farklı lokal anestezik ile yapılan medial dal bloğu sonrası ağrıda %80-50 azalma 
olması ile konulmaktadır. Faset intrartiküler enjeksiyonlar tanısal ve terapötik olarak uygulanabilir.
Sakroiliak eklem ağrısı için %16 ile %30 arasında değişen oranlar bildirilmektedir. Ağrı genellikle gluteal 
bölgede hissedilir; kasık, abdomen ve diz üzeri bacak bölgelerine yayılabilir. Sakroiliak eklem steroid 
enjeksiyonunun kanıt düzeyi sistematik analizlerde yüksek saptanmasa da kliniklerde sıkça uygulanmaktadır. 
Diagnostik olarak lokal anesteziklerin enjeksiyonu daha güçlü kanıt düzeyine sahiptir.
Sonuç olarak bel ağrılı hastalarda bazı uygulamalar için yeterli kanıt bulunmasa da, hastalar bu tedavi 
seçeneklerini deneme şansına sahip olmalıdır. Dirençli ağrısı olan hastalarda da seçenek olarak
1.önerilmektedir.Patel  VB, Wasserman R, Imanı F. Interventional Doğru endikasyonla ve yeterli eğitim alanlarca 
uygulandığında yararları, risklerine ağır therapies for chronic low back pain: A focused review (Efbasmaktadır. 
ficacy and Outcomes).
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FİBROMİYALJİ PATOGENEZİ VE TANI KRİTERLERİ

Prof. Dr. Ayşegül Ketenci
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Fibromiyalji, ağrının işlenmesinde patoloji ile beraber seyreden bir santral sensitizasyon sendromu olup, 
ABD’de %3,1, Avrupa’da %2,5, Asya’da %1,7 sıklığında görülmektedir. Epidemiyolojik çalışmalarda 
kadın/erkek oranı: 3/1, klinikte ise 8-10/1 olarak tanımlanmaktadır.

Patogenezinde; genetik eğilim, tetikleyici inflamatuvar, infeksiyöz nedenler, fiziksel ve ruhsal travmalar, 
geçirilmiş enfeksiyonlar gibi nedenler suçlanmaktadır. Reaktif oksijen ürünleri (ROS) ve oksidatif stres’e bağlı 
mitokondriyal disfonksiyon, anormal oksijen basıncı, kan akımında azalma ve sonuçta lokal hipoksi, bu 
etyolojilere bağlı hücre apopitozu, ATP sentezinde azalma, kasta laktat konsantrasyonunda artış çalışmalarda 
fibromiyaljide görülen yorgunluğu açıklamak için öne sürülen mekanizmalardandır. Serumda ve serebrospinal 
sıvıda IL-8’de artma patogenezde  inflamatuvar mekanizmaların rol oynadığına dair bilgilerimize katkıda 
bulunmuştur. Patogenezde önerilen bir diğer mekanizma periferik nöropati olduğu yönündedir. Bu yolakla ilgili 
de çalışmalar mevcuttur.

Fibromiyalji sendromunun tanı ve klasifikasyon kriterleri de 2018 yılının sonunda yenilenmiştir. Amerikan Ağrı 
Cemiyeti tarafından önerilen yeni kriterlerde vücut dokuz bölgeye ayrılmış ve bu dokuz bölgenin en az altısında 
ağrı olması gerektiği birinci kural olarak tanımlanmıştır. Bu kurala ek olarak orta veya şiddetli düzeyde 
yorgunluk veya uyku bozukluğu olması gerektiği ve bu iki kriterin en az üç aydır devam etmesi gerektiği 
bildirilmiştir. 

Bu sunu da patogenez ve tanı, ayırıcı tanı ile ilgili yeni bilgiler gözden geçirilecek ve tartışılacaktır.
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Dalı. 

Kristal artropatiler, monosodyum ürat (MSÜ), kalsiyum pirofosfat dihidrat (CPPD),  temel kalsiyum  fosfat  
kristalleri (hidroksiapatit, trikalsiyum fosfat, oktakalsiyum fosfat) ve kalsiyum oksalat gibi kristallerin 
eklemlerde ve eklem çevresi yapılarda birikip akut inflamasyon ya da kronik kıkırdak hasarı gelişimine 
neden olmasıyla karakterize bir grup romatizmal hastalıktır.  En sık ve en iyi bilinen kristal artropatiler 
MSÜ kristal birikimiyle oluşan gut, CPPD kristal birikimiyle oluşan psödoguttur.  

GUT:  MSÜ kristallerinin sinovyal sıvıda ve diğer dokularda birikmesiyle karakterize inflamatuvar 
metabolik bir hastalıktır. Gut hastalığı; hiperürisemi, akut artrit atakları, tofüs, böbrek tutulumu ve ürik 
asit taşlarını içeren geniş bir tabloyu oluşturur. Genellikle erkeklerde görülen bir hastalıktır. Menapoz 
sonrası kadınlarda da görülebilir. Prevalansı Amerika da %3,9, Avrupa da % 1,4 bulunmuştur. 
Epidemiyolojik çalışmalara göre normal serum ürik seviyesinin üst sınırını erkeklerde 7 mg/dL, 
kadınlarda ise 6 mg/dL olarak kabul edilebilir.  Kadınlarda menopoz dönemine kadar özellikle östrojenin 
ürikozürik etkisi ile daha düşük olan ürik asit seviyesi, menopoz sonrasında erkeklerdeki seviyeye 
yaklaşır. Gut hastalığının klasik olarak 3 evresi vardır; (1) asemptomatik hiperürisemi, (2) akut 
tekrarlayıcı gut ve (3) kronik gut.  
(1) Asemptomatik Hiperürisemi; Serum ürik asit düzeyinin yüksek olduğu ancak artrit veya
nefrolitiazisle giden gut kliniğinin  olmadığı dönemi  ifade eder. Serum ürat düzeyleri 7 mg/dl'nin üzerinde
olduğu zaman hiperürisemiden söz edilmektedir. Bu düzeyin üzerinde ürat çözünebilirlik
konsantrasyonunu aşar ve eklem boşluğunda çöküp akut gut atağına neden olabilir. Serum ürik asit
düzeyi 7-8 mg/dl arasında olanlarda gut gelişme riski %2, 9-10 mg/dl arasında olanlarda %20, 10mg/dl
ve üzerinde olanlarda ise %30 dur.
(2) Akut Gut;  Genellikle asemptomatik hiperürisemi döneminden yıllar sonra gelişir. İlk gut artrit atağı
erkeklerde genellikle 40-60 yaşlar arasında, kadınlarda ise 60 yaş sonrası başlar. Ancak ataklar, enzim
eksikliği, herediter böbrek hastalığı, siklosporin  kullanımı  gibi  durumlarda  30  yaş  öncesi de
başlayabilir.  İlk ataklar % 85-90 oranında monoartiküler başlar ve çoğunlukla ayak başparmağını (1.
metatarsofalangeal eklem) tutar, sonra ayak bileği, topuk, diz, el bilek ve parmakları tutabilir. Tipik atak
belirgin ağrı, kızarıklık, ısı artışı, şişlik kliniklerini içeren ciddi inflamatuvar bir ağrıdır. Atak genellikle
gece geç saatlerde veya sabaha doğru oluşur. Atak birkaç gün ya da hafta içinde tam olarak geriler. En
sık etkilenen eklem 1. metatarsofalangeal eklemdir ve tutulumu "podagra" olarak adlandırılır.  Akut gut
artritinde inflamasyon bulguları ilişkili eklemin sınırlarını aşarak selülit ile karışabilir. Kesin tanı; eklem
aspirasyon materyalinde hücre içi iğne şeklinde ürat kristallerinin gösterilmesi ile konur.
İnterval  gut  (İnterkritik  gut):  Gut  artrit  atakları arasında kalan dönemi kapsar. Bazı hastalar ikinci
artrit atağını geçirmese de, çoğu hasta 6 ay-2 yıl arasında yeni bir atak geçirirler.
(3) Kronik Gut:  Kronik gut MSÜ kristal depolanmasına bağlı ürat artropatisi ve tofüs ile karakterize bir
kliniktir. Genellikle tekrarlayan ataklar sonrasında uzun bir dönem yaklaşık 5-10 yıl içinde gelişir. Tofüs
formasyonu  hiperürisemi  şiddeti  ve  süresi  ile orantılıdır. Ayrıca böbrek tutulumu ve diüretik kullanımı
da bu durumu hızlandırmaktadır. Ürat düşürücü ajanların tedavide kullanılması ile tofüslü gut insidansı
azalmıştır.
Tedavi: akut gut atağının en hızlı şekilde atlatılması, nükslerin önlenmesi, MSÜ kristallerinin eklem,
böbrek ve diğer dokularda birikimini önlemek ve birikmişse geriye döndürülmesini  sağlamak,  hastalığa
eşlik  eden hipertansiyon, hipertrigliseridemi ve obezitenin tedavisi amaçlanmaktadır.
Akut gut artritinde; mevcut tedavi seçenekleri kolşisin, steroid olmayan antiinflamatuvar ilaçlar (SOAİİ)
ve kortikosteroidlerdir. Kolşisin önceleri akut atakta yüksek doz (6 saat içinde 4.8 mg) kullanılmaktaydı.
Günümüzde uluslararası gut tedavi rehberleri akut atakta düşük doz kolşisin kullanmayı önermektedir
(Avrupa:1,5-2 mg/gün, Amerika:1,8mg/gün). Hasta kolşisin ve SOAİİ ile tedaviye yanıt vermiyorsa, renal
yetmezliği varsa kortikosteroidler tedavide alternatif olarak kullanılabilir. Oral tedavide 2-4 gün boyunca
30-40 mg prednizolon ya da eşdeğeri başlanır, kısa süre içerisinde azaltılarak kesilir. Klasik tedavi
ilaçlarına yanıt vermeyen bazı gut hastalarında  Anti IL-1 tedavileri kullanılabilir. Anakinra, kanakinumab
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ve rilonasept geleneksel tedavilere dirençli ya da intoleran akut/subakut gut tedvisinde kullanılan IL-1 
inhibitörleridir. 
Kronik gut tedavisinde amaç tekrarlayan atakları önlemek, serum ürik asit düzeyini düşürerek MSÜ 
kristal saturasyonunu önlemek ve eklemlerde ve yumuşak dokuda depolanan kristallerin çözülmesini 
sağlamak, tofüs, eklem hasarı ve renal hastalık gibi komplikasyonları azaltmaktır. Serum ürat sevilerini 
düşürmek için kullanılan 3 grup ilaç vardır; (1) ürikostatik ajanlar(ksantin oksidaz inhibitörleri), 
(2)ürikozürik ilaçlar ve (3)ürikolitik ilaçlar.
(1) Ksantin Oksidaz inhibitörleri (Allopürinol, Febuksostat): Allopürünol bir pürin analoğudur ve
ksantin oksidaz enzimini inhibe ederek ksantinin ürik aside dönüşümünü engeller. Genenllikle 300
mg/gün dozunda kullanılır. Febuksostat ksantin oksidazın yeni gelişen pürin olmayan inhibitörüdür. 80-
120 mg/gün dozlarında önerilmektedir.
(2) Ürikozürik ajanlar: ürik asidin renal klirensini artıran ilaçlardır. Ürik asit düşürmek amacıyla
kullanılan ürikozürik ajanlar; Probenisid, benzbromaron ve sülfinpirazondur. Günlük 600mg'ın üzerinde
ürik asit atılımı olan ve ürik asit taşı hikayesi olanlarda kullanılmamalıdır.
(3) Ürokolitik ajanlar: Bu grupta Rasburikaz ve Polietilen glikol ürikaz (Peglotikaz) yer  alır. Rasburikaz
rekombinan Aspergillus flavus ürikazıdır. İnsanlarda bulunmayan ürikaz enzimi ürik asidi oldukça
çözünür olan allantoine okside eder.Serum ürat düzeylerini düşürme ve hızlı bir şekilde tofüsün
erimesini sağlama kapasitesine sahiptir. Rasburikaz genellikle tümör lizis sendromunu önlemek
amacıyla kullanılır. Oldukça immünojeniktir ve anaflaksi gibi ciddi yan etkileri olabilir. Peglotikazın,
Rasburikaza göre immünojenitesi daha az ve yarılanma ömrü daha uzundur.
PSÖDOGUT: Eklemlerde  kalsiyum  pirofosfat  dihidrat  (CPPD) kristallerinin birikimi ile oluşan tabloya
psödogut  denir.  CPPD  birikimi  ile  oluşan  tablolar; asemptomatik  radyografik  kalsinozisden,  akut
artrit formuna ve destrüktif artropatiye kadar değişik klinik tabloları içerir. Gut hastalığının aksine kristal
oluşumunu önleyen bir tedavi mevcut değildir. Tedavide amaç akut ya da kronik inflamatuvar reaksiyonu
kontrol altına almak ve gelecek atakları önlemektir. Akut atak tedavisinde istirahat, soğuk uygulama,
sinovyal sıvı aspirasyonu, kolşisin, SOAİİ, sistemik yada intraartiküler steroid tedavisi kullanılabilir.
Kolşisin 0,5-1 mg/gün dozunda kullanılır. Kronik hastaların tedavisinde bu tedavilere ek olarak 200-400
mg/gün  dozunda kullanılan hidroksiklorokinin faydalı olduğu ifade eden yayınlar mevcuttur.
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FMF (AİLESEL AKDENİZ ATEŞİ) 

Prof.Dr. Erkan Kozanoğlu

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi FTR Anabilim Dalı-Adana 

Ailesel Akdeniz Ateşi (Familial Mediterranean Fever-FMF), sadece herediter periyodik ateş 
sendromlarından en eski ve en sık görülen bir hastalık olması nedeniyle değil, aynı zamanda 
patofizyolojisini daha iyi anlamamızı sağlayan yeni inflamatuvar bir yolak olan otoinflamasyon 
kavramına bir kapı açması nedeniyle ilginç bir hastalık olarak tanımlanmaktadır. FMF, rekürren 
inflamatuvar febril atakların yanı sıra karın, göğüs veya eklem ağrıları, miyalji ve erizipel benzeri cilt 
bulguları ile karakterize otoinflamatuvar bir hastalıktır. FMF, Non-Eskenazi Yahudiler, Ermeniler, Araplar 
ve Türkler’de daha fazla görülmekle birlikte tüm dünyadan olgular bildirilmiştir. Türkiye’de yapılan saha 
araştırmalarında FMF genel prevalansı 1/1000 olarak saptanmış ve hastaların çoğunlukla orta ve doğu 
Anadolu ile Karadeniz bölgesi kökenli oldukları bildirilmiştir. 

Otozomal resesif geçişli olmasına rağmen heterozigotların önemli bir kısmında da fenotipik 
özellikler tanımlanmıştır. FMF, oluşumunda rol oynayan MEFV geninin tanımlandığı ilk otoinflamatuvar 
hastalıktır. Bu gen, 16.kromozomun kısa kolunda (16p13.3) yer almakta ve inflamasyonun 
düzenlenmesinde önemli rolü olan ve çoğunlukla nötrofiller, monositler, dendritik hücreler ve 
fibroblastlar tarafından eksprese edilen pyrin/marenostrin adlı proteini sentezlemektedir. Pyrin’in ASC 
(inflamazom adaptör protein) ile etkileşime girerek bir multiprotein kompleksi olan inflamazomun 
oluşmasına ve bunun da kaspaz-1 aktivasyonu ile IL-1β aktivasyonuna yol açması patogenezde 
suçlanmaktadır. Hastaların çoğunda, MEFV geninin en uzun ekzonu olan 10. ekzonda mutasyon 
bulunmaktadır. Günümüze değin, hastalıkta görülen fenotipik varyasyondan sorumlu 310 MEFV 
mutasyonu bildirilmiştir. M694V, V726A, M680I, M694I (ekzon 10) ile E148Q (ekzon 2) en sık görülen 
mutasyonlar olup görülme sıklıkları etnik kökene bağlı olarak değişmektedir. E148Q, toplumda en sık 
görülen varyant olmakla birlikte patojenik etkisi kesin değildir ve benign polimorfizm olarak kabul 
edilmektedir. Öte yandan genetik testler %70-80 oranında belirleyicidir. Genotip-fenotip ilişkisi giderek 
daha iyi anlaşılsa da, FMF tanısında klinik bulgular daha önemlidir. 

Hastaların % 90’ında FMF atakları 20 yaşından önce başlamaktadır. Ortalama başlangıç yaşı 
3-9 arasıdır. Nadir olmakla birlikte, 40 yaş üzerinde başlangıç bildiren bazı olgu sunumları da mevcuttur. 
Tipik klinik bulgular; peritonit, plörit veya akut sinovitin eşlik ettiği 1-3 gün süren ve spontan olarak 
düzelen rekürren febril ataklardır. Ataklar düzensiz bir şekilde haftalık veya birkaç aylık aralıklarla 
oluşmaktadır. Eritematöz raş sık rastlanan özelliklerden biridir. Hastaların % 90-93’ünde görülen 
abdominal ataklardan sonra ikinci sıklıkta % 25-30 civarında monoartrit atakları bildirilmektedir. 
Genellikle ayak bileği, diz, kalça gibi büyük eklemlerde septik artrite benzeyen şiş, kızarık ve sıcak 
eklemler gözlenmekte, bulanık veya pürülan görünümde nötrofil hakimiyetli sinovyal sıvı 
saptanmaktadır. Uzamış artrit (> 1 ay) nadir olup eklem hasarı sadece erişkinlerde bildirilmiştir. FMF 
tanısında kullanılan Arthritis ve Rheumatism 1997 kriterleri, İsrail Tel-Hashomer FMF Ulusal Merkezi 
klinik deneyimi sonucunda yeniden düzenlenmiştir. Buna göre; serözit ile birlikte rekürren febril ataklar, 
AA amiloidoz varlığı ve kolşisine iyi yanıt majör kriterler olarak, serözit bulguları olmaksızın rekürren 
febril ataklar, erizipel-benzeri eritem ve birinci derece akrabada FMF varlığı ise minör kriterler olarak 
belirlenmiştir. Kesin FMF tanısı için iki majör veya bir majör ile iki minör kriter varlığı gerekmekte, sadece 
bir majör ve bir minör kriter varlığı ise muhtemel FMF olarak kabul edilmektedir. Kolşisine iyi yanıt önce 
minör kriter iken daha sonra majör kriterler arasında yer almıştır. Tel-Hashomer majör kriterlerinin 
çocuklarda bazı kısıtlılıkları olduğu belirtilmiş ve pediatrik kriterler geliştirilmiştir.

2016 yılında yayınlanan EULAR rehberinde, FMF için erken tanının önemi, kolşisin tedavisi, 
kompliyans, alternatif tedaviler vurgulanmıştır. FMF yönetiminde, günlük oral kolşisin 1972’de ilk 
kullanımından beri en etkili tedavi seçeneğidir. Kolşisinin, atak sıklığı ve şiddetini düşürmenin yanı sıra 
amiloidoz gelişimini önlediği, durdurduğu hatta geriye döndürebildiği bu nedenle erişkin ve pediatrik 
hastalarda tanı konar konmaz kolşisinin başlanması ve ömür boyu kullanılması gerektiği bildirilmiştir. 
Sürekli profilaktik kolşisin kullanımı hastaların % 60-65’inde FMF ataklarını önlemekte, % 30-35’inde de 
kısmi remisyon sağlamaktadır. 5 yaş altı çocuklarda 0.5 mg/gün, 5-10 yaş arasında 0.5-1 mg/gün, 10 
yaş üstü çocuk ve erişkinlerde 1-1.5 mg/gün kolşisin dozu önerilmektedir. Atak sıklığında artış ve ataklar 
arasında akut faz yanıtında yükselme olduğunda çocuklarda 2 mg/gün, erişkinlerde 3 mg/gün dozuna 
kadar arttırılabilmektedir. Bulantı, abdominal rahatsızlık hissi ve diyare en sık oluşan kolşisin yan 
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etkileridir. Karaciğer toksisitesi, miyopati, lökopeni, trombositopeni ve nadiren aplastik anemi açısından 
da dikkatli olunmalıdır. Gebelik ve emzirme dönemlerinde kolşisinin kesilmesine gerek yoktur. Bazı 
uzmanlar tarafından, maksimum tolere edilebilen profilaktik kolşisin dozuna rağmen, bir yılda altıdan 
fazla tipik FMF atağı veya 4-6 ay içinde üç tipik FMF atağı varlığı, EULAR önerilerine göre ise ayda 
birden fazla atak olması kolşisin direnci olarak tanımlanmaktadır. Ataksız dönemde CRP ve SAA 
yüksekliği bulunması, subklinik inflamasyon bulgusu göstergesi olup bu durum kolşisine yetersiz yanıt 
ve amiloidoz riskinin devam etmesi şeklinde yorumlanmalıdır. Günümüzde, randomize kontrollü 
çalışmalarda etkinliği gösterilmiş üç anti IL-1 ajan mevcuttur. Bunlardan rekombinan, nonglikolize, 
homolog insan IL-1 reseptör antagonisti olan anakinra ile yapılan bir randomize kontrollü çalışmada, 
kolşisine dirençli 24 FMF olgusunda anlamlı düzeyde daha az atak, hayat kalitesinde düzelme ve iyi bir 
güvenlik profili sağlanmıştır. Yeni olgu serilerinde de, anakinra ile hastaların üçte ikisinde atak sıklığının 
anlamlı düzeyde azaldığı bildirilmektedir. İnsan IL-1β reseptör füzyon proteini olan rilonacept ile yapılan 
bir randomize kontrollü çalışmada da, 12 hastanın 9’unda atak sıklığında % 50’den fazla azalma ve 
hayat kalitesinde artış bildirilmiştir. İnsan monoklonal anti IL-1β antikoru olan canakinumab, FMF 
tedavisinde FDA tarafından onaylanan ilk ilaçtır. İki faz II, bir faz III klinik çalışması ile birkaç olgu serisi 
mevcuttur. Bir merkezden 32 hasta olmak üzere toplam 80 hastanın izlendiği bir çalışmada, atak 
sıklığında anlamlı azalma (% 71 hasta ataksız) bildirilmiştir. Çok merkezli bir yeni çalışmada da, 
canakinumab ile tedavi edilen 21 hastadan % 65’inde tam remisyon sağlanmıştır. IL-1 blokajının yanı 
sıra, kronik artrit ve/veya sakroiliit bulunan FMF hastalarında, DMARD’lar veya anti-TNF ilaçlar faydalı 
olabilmektedir. Uzamış febril miyalji sendromu; en az 5 gün süren şiddetli miyalji, ateş M694V 
mutasyonu, inflamatuvar belirteçlerde artış ile karakterize ancak CPK seviyelerinin genellikle normal 
olduğu FMF’te nadir görülen bir tablodur. Nonsteroidal antiinflamatuvar ilaçlar ile kortikosteroidler bu 
durumda ek olarak kullanılmaktadır. Son zamanlarda yapılan bazı çalışmalarda, FMF patogenezinde 
serotoninin rolü olduğu ve serotonin transport mekanizmalarındaki bozuklukların hastalardaki kolşisin 
direncinde etkili olabileceği üzerinde durulmaktadır. Kolşisin direnci olan hastalarda SSRI grubu ilaçların 
etkili olduğunu gösteren bir çalışma mevcuttur. FMF’te yerleşik amiloidozun etkili bir tedavisi 
bulunmamaktadır. Amiloidoz gelişiminden sonra, eğer kreatinin düzeyi 1.5 mg/dl’nin altında ve ilaç dozu 
1.5-2 mg/gün ise düzenli kolşisin alımına devam önerilmektedir. Ancak, nefrotik kökenli proteinüri ve 
renal fonksiyonda azalma olduğunda kolşisinden beklenen yarar kısıtlıdır. Renal transplantasyondan 
sonra da kolşisin kullanımı devam etmelidir. FMF amiloidozunda immünsupresif ajanlarla yapılmış 
kontrollü çalışma bulunmamaktadır. Azatioprin ile bazı olumlu sonuçlar bildirilmiştir. FMF amiloidozunda 
ilk kullanılan biyolojik ajanlar TNF inhibitörleridir. Ayrıca, hemodiyaliz ve transplant yapılmış olanlar da 
dahil olmak üzere, FMF amiloidozlu hastalarda anti IL-1 tedaviler ile yapılan olgu serileri mevcuttur. 
Hemodiyaliz seanslarından sonra anakinra enjeksiyonları yapılabileceği belirtilmektedir. Canakinumab 
ile birlikte kolşisin tedavisi alan ve böbrek transplantasyonu yapılmış üç olgu sunumu mevcuttur. İnsan 
monoklonal IL-6 inhibitörü olan tocilizumab kullanılan FMF amiloidozlu iki olgu serisinde proteinüri ve 
akut faz reaktanlarında anlamlı düşme bildirilmiştir. Yakın zamanda, amiloid fibril formasyon inhibitörü 
eprodisat disodyum ile yapılan çalışmalarda, bu ilacın AA amiloidozdaki böbrek fonksiyon kaybını 
yavaşlattığı ancak proteinüri ile son dönem böbrek hastalığı ve ölüm riskini azaltmadığı bildirilmiştir.  

FMF hastalarının dörtte birinin heterozigot mutasyona sahip olması genetik heterojeniteyi 
düşündürmektedir. Ayrıca, MEFV varyantlarına ek olarak çevresel faktörler ve diğer modifiye edici 
genlerin FMF fenotipindeki rolü üzerinde durulmaktadır. Homozigot M694V başta olmak üzere ekzon 10 
mutasyonları şiddetli hastalık ile ilişkili olduğundan, maksimum kolşisin dozu ile tedavi edilmeli ve 
hastalar yakından izlenmelidir. Özellikle anti IL-1 ilaçlar ve diğer tedaviler ile ilgili çalışmalar giderek 
artmakta, önümüzdeki yıllarda bunlarla ilgili kanıtların daha netleşeceği düşünülmektedir. 
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BEHÇET SENDROMU 

Prof. Dr. Zafer Günendi 

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Ankara

Behçet sendromu, her çapta arter ve venleri tutarak birçok organı etkileyen sistemik bir vaskülittir. Tüm 
dünyada görülebilmekle birlikte özellikle Uzak doğu, Orta doğu ve Akdeniz ülkeleri’nde insidansı 
yüksektir. Etyopatogenez tam bilinmemekle birlikte genetik ve çevresel faktörlerin rol oynadığı 
düşünülmektedir. En güçlü ve tutarlı genetik ilişki HLA-B5/B51 bölgesinde bulunmuştur. Günümüze 
kadar henüz tutarlı bir çevresel risk faktörü bulunamamıştır. Behçet sendromu’nun klinik spektrumu 
oldukça geniştir. Çeşitli çalışmalarda kullanılan faktör ve küme analizlerine göre 4 ana fenotip 
belirlenmiştir. Fenotip 1; deri ve mukoza tutulumunun baskın olduğu alt grup, fenotip 2; eklem 
tutulumunun baskın olduğu alt gruptur ve bu alt grupta akne ve entesopati sıklığının arttığı çalışmalarda 
gösterilmiştir. Ancak artmış sakroiliak eklem tutulumu ve HLA-B27 pozitifliği ile ilişkisi yoktur. Fenotip 3; 
başlıca vasküler tutulumlar ile giden alt grup, fenotip 4 ise oküler tutulumun baskın olduğu alt gruptur. 
Behçet sendromunun klinik alt gruplarının tanımlanması patogenezde birden fazla mekanizmanın rol 
oynayabileceğini düşündürmektedir. Genç erkeklerde hastalık daha şiddetli seyreder. Klinik atak ve 
remisyonlarla karakterizedir. Yaş ilerledikçe alevlenmeler azalır. Ana mortalite nedenleri pulmoner ve 
periferik arter anevrizma rüptürü, parankimal santral sinir sistemi tutulumudur. Spesifik bir tanısal test 
olmadığı için tanı tamamen klinik ile koyulur. Özgüllüğü yüksek bir test olan paterji reaksiyonu, minör 
travmaya karşı spesifik olmayan bir hiperreaktivitedir. Fakat duyarlılığı düşüktür ve pozitiflik sıklığı 
bölgesel değişiklik göstermektedir.  HLA-B5/B51 pozitifliğinin saptanması da arada kalınan vakalarda 
tanı açısından yardımcı olabilir. 
 Behçet sendromunun tedavisindeki amaç inflamatuar atakları baskılamak, tekrarları önlemek ve 
böylece organ hasarını minimumda tutmaktır. Tedavi, tutulumun tipi ve ciddiyetine göre değişmektedir. 
Mukokutanöz tutulumda topikal tedaviler ve kolşisin çoğunlukla yeterli olurken, dirençli vakalarda 
azatiopürin, TNF inhibitörleri, IFN α ve apremilast verilebilir. Talidomidin ciddi oral ve genital ülser 
tedavisinde etkinliği gösterilmesine rağmen nöropati gibi önemli yan etkiler bu etken maddenin 
kullanımını sınırlamaktadır. Kolşisin, artrit ve artralji tedavisinde etkilidir. Azatiopürin, IFN α ve TNF 
inhibitörleri uzun süren, sık tekrarlayan artrit ataklarında gerekli olabilir. Posterior üveitte ilk sıra tedavi 
yüksek doz kortikosteroid ve azatiopürin, siklosporin A gibi immünsüpresiflerin kullanımıdır. Dirençli 
olgularda, açık uçlu gözlemsel ve retrospektif çalışmalara göre IFN α ve monoklonal TNF antikorları 
etkilidir. Venöz tromboz inflamasyon zemininde geliştiği için tedavide antikoagulan ajanlardan ziyade 
azatiopürin gibi immünsüpresif ajanlar önerilir. Pulmoner arteriyel anevrizma ya da tromboz durumunda 
siklofosfamid ve yüksek doz steroid verilmelidir. Dirençli vakalarda kontrolsüz çalışmalara göre 
İnfliksimab yararlı olabilir. Major kanama riski yüksek ise embolizasyon gerekebilir. Periferik arteriyel 
anevrizmalarda, anevrizma küçük, asemptomatik ve rüptür riski düşük ise yüksek doz kortikosteroid ve 
siklofosfamid medikal tedavisi yeterli olabilir. Fakat büyük, semptomatik, rüptür riski yüksek 
anevrizmalarda cerrahi ya da stentleme gerekir. Cerrahi ya da stentleme yapılacaksa postoperatif 
komplikasyon ya da rekürrens riskini azaltmak için immünsüpresif tedavi de beraberinde verilmelidir. 
Parankimal santral sinir sistemi tutulumunda kortikosteroid ve azatiopürün önerilir, ciddi vakalar ise 
siklofosfamid ya da monoklonal TNF antikorları ile tedavi edilmelidir. Siklosporin santral sinir sistemi 
tutulum riskini arttırdığı için bu tutulumun tedavisinde kontrendikedir. Hafif gastrointestinal sistem 
tutulumu tedavisinde 5-aminosalisilik asit ve sülfasalazin yeterli olabilir. Orta-ciddi hastalıkta 
kortikosteroidler verilir. Eğer hasta steroid tedavisine dirençli ya da bağımlıysa tedaviye 
immünmodülatörler eklenmelidir. Tekrarlayan ataklar cerrahi rezeksiyon gerektirebilir. İmmünsüpresifler 
postoperatif komplikasyon ve rekürrens riskini azaltabilir.  
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İNME ve KONUŞMA BOZUKLUKLARI 
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Ege Üniv.Tıp Fak, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon AD, Bornova, İzmir

İnme tüm dünyada en sık mortalite nedenleri arasında yer almaktadır. Hayatta kalan hastaların sosyal 
izolasyonlarına ve depresyonlarına yol açan, yaşam kalitelerinde önemli ölçüde azalmaya neden olan 
problemlerin başında konuşma bozuklukları gelmektedir. Yapılan araştırmalara göre inme sonrası hastaların 
yaklaşık üçte birinde konuşma fonksiyonlarında bir şekilde bozulma olduğu, % 20’sinden fazlasında afazi ve % 
10-18’inde kalıcı iletişim hasarı geliştiği bildirilmektedir.

İnme sonrasında konuşma bozukluklarının gelişmesinin birkaç nedeni olabilir. Bunların başında infarktın 
kendisinin direkt olarak nöronal sistemde fonksiyon ve aktivasyon kaybına sebep olması gelmektedir. Lisan 
ağında bir kesinti geliştiğinden dolayı lezyona uzak bölgelerde de fonksiyon kaybı gelişmekte, bu durum da 
konuşma fonksiyonlarının bozulmasına sebep olmaktadır. Bunun yanında infarktla birlikte ortaya çıkan 
hipoperfüzyon da serebral otoregülasyonun bozulmasına neden olduğundan bunun sonucu olarak da nöronal 
sistemde disfonksiyon gelişebilmektedir.

İnme sonrası gelişen konuşma bozukluklarının en çok bilineni afazidir. Afazi anlama, tekrarlama, isimlendirme, 
okuma ve yazmadan oluşan lisan fonksiyonlarının kaybı olarak tanımlanabilir. Yapılan araştırmalara göre 
inmeyle birlikte afazi gelişme sıklığı % 24-36 arasında değişmektedir. 
Afazi tiplerinin belirlenmesinde hastanın spontan konuşmasının değerlendirilmesi, ardından dil fonksiyonlarının 
tek tek ele alınması gerekmektedir. 

Spontan konuşma, şekilsel hataları belirleme dışında konuşmanın tutuk mu yoksa akıcı mı olduğunu 
belirlemede de önemlidir. Dilin bir diğer işlevi tekrarlama fonksiyonudur. Afazi tiplerini belirlemede oldukça 
önemli bir yere sahip olan tekrarlama fonksiyonu silviyan fissürün gerçekleştirdiği bir görevdir. İsimlendirme 
fonksiyonu dilin önemli işlevlerinden biridir ve neredeyse tüm afazi tiplerinde bozulmaktadır. İsimlendirme 
fonksiyonunun sağlam kaldığı afazi tipi ise transkortikal afazilerdir. Afazik bir hastayı değerlendirirken ilk 
bakılan dil yeteneklerinden biri lisan fonksiyonları içinde yer alan kavrama, anlayış ya da idrak şeklinde 
de ifade edilebilen “comprehension” fonksiyonudur (15). Bu fonksiyon görüleni anlama, okunanı anlama ya da 
söyleneni anlama olarak değerlendirilebilir. Son araştırmalarda anlamadan sorumlu bölgeler olarak 
posterior orta temporal girus, anterior superior temporal girus, superior temporal sulkus, angular 
girus, Brodman’ın 47.alanındaki orta frontal korteks ve inferior frontal girus gösterilmektedir. Dilin yazma 
fonksiyonu başka bir deyişle yazılı dil bu güne kadar diğer fonksiyonlar kadar üzerinde durulmamış olan, 
ancak oldukça önemli ve kompleks bir süreçtir. Okuma fonksiyon kaybı ya da bozukluğu aleksi olarak 
adlandırılmaktadır. Yazma fonksiyonunda olduğu gibi burada da benzer bir durum söz konusudur. Beyindeki 
lezyon yerine göre tek başına okuma kaybı olabildiği gibi, afazi tipine göre farklı aleksi tipleri de görülmektedir.

Afazide ilaç tedavileri olmasına karşın asıl tedavi yöntemi rehabilitasyondur. Amaç, bireyin edindiği ve 
kaybettiği dili tedavi ve eğitimle tekrar yapılandırmaya ve düzenlemeye çalışmaktır. Bunun için 
geliştirilmiş birçok rehabilitasyon tekniği bulunmaktadır. Afazide rehabilitasyonun etkin bir tedavi 
olduğunu gösteren birçok randomize kontrollü çalışma mevcuttur. Ayrıca araştırmalarda, önceki 
bilinenlerin aksine sadece akut ve subakut fazdaki hastalarda değil, kronik afaziklerde de rehabilitasyon 
sayesinde fonksiyonel plastisitenin artırılabildiği, en azından bu hastalarda rehabilitasyon öncesi kullanılan 
kompensatuvar stratejilerin değiştiği ve farklı alanların iyileşmeye katkıda bulunabildiği rapor edilmektedir. 
Bununla birlikte iyileşme üzerine lezyon yeri, büyüklüğü ve önceki geçirilmiş serebrovasküler olaylar gibi 
tıbbi nedenlerden başka hastanın yaşı, sosyokültürel ve eğitim düzeyi gibi bazı demografik özellikleri de 
etkilidir. 
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İnmede ortaya çıkan diğer konuşma bozuklukları dizartri ve lisan apraksisidir. Dizartri, respirasyon, fonasyon, 
rezonans ve oral artikülasyonun da etkilenebildiği konuşmadan sorumlu kaslarda güçsüzlük ve/ve ya 
koordinasyon problemi ile karakterize bir konuşma bozukluğudur. Bu hastalarda konuşmanın ses perdesi, ses 
yüksekliği, ifadesi, hızı ve stresi, respirasyon (inspirasyon ve ekspirasyon) ile vokal kalite ve nasalite 
değerlendirilmelidir. Bunun için çok kapsamlı laboratuarlara ihtiyaç olabilir. Her ne kadar dizartrik hastaların 
tedavileri birçok yerde konuşma terapistlerince ele alınsa da yukarıda anlatıldığı gibi dizartrik bir hastayı gerek 
değerlendirme gerekse tedavisinin planlanması aşamaları bu konuda uzmanlaşmış odiyologlar, fizik tedavi ve 
rehabilitasyon uzmanları ve konuşma terapistleri işbirliği ile gerçekleştirilmelidir. 

Lisan apraksisi, fonetik ve prosodik olarak normal bir konuşma için gerekli olan sensorimotor komutları 
planlama ve programlama kapasitesinde bozulma olarak tanımlanabilir (Darley and Aronson, 1975). 
Konuşmada zamanlama, sıralama, koordinasyon, başlatma ve vokal kordda şekil verme hatalarına yol açan 
motor konuşma bozukluğu olarak da geçmektedir (Kent and Rosenbek, 1983). Premotor korteks ve 
suplementer motor alan lezyonlarında ortaya çıkabilir. Aynı sesleri tekrarlamada, anlamlı olmayan sesleri 
söylemede, tekrarlamada, başlatmada artikülasyon ve tonlama hatası olur. Özellikle kelime uzunluğu arttıkça 
hata sayısı artar, kelime içi ve kelimeler arası uzama olur. 

Bu hastaların tedavisi hastanın yalnızca lisanıyla değil aynı zamanda sosyal ilişkilerinin düzeltilmesini de 
kapsamalıdır. Prognoz bireye özgü olmalı, gelişim yada başarısızlık sinyallerine göre tedavi gözden geçirilmeli, 
sosyal, dilsel ve nörolojik gereksinimlere dayalı yaratıcı bir süreç olmalıdır. Tedavinin ne zaman sonlanacağı 
tartışmalı olup maksimum fiziksel, psikolojik, sosyal, mesleki ve iletişimsel işlevlere ulaşıldığı zaman 
sonlandırılabilir. 
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İnme, yalnızca motor işlevlere etkisi nedeniyle değil, aynı zamanda bilişsel işlevler de yarattığı 
bozukluk nedeniyle dünya çapında önde gelen bir morbidite nedenidir (1) 

İnme sonrası bilişsel bozulma sıklığı ülkelere, ırklara ve tanı kriterleri arasındaki farklara bağlı 
olarak % 20 ile% 80 arasında değişiklik göstermektedir. İnme sonrası bilişsel bozukluk görülme riski 
yaş, eğitim ve meslek durumu gibi demografik faktörler ve vasküler faktörlerle ilişkilidir. Mekanizmalar 
detaylı olarak bilinmemekle birlikte inmeden sorumlu lezyonun yarattığı fokal sorun, çevre dokudaki 
muhtemel hipoperfüzyon,  eşlik eden vasküler ve dejeneratif patolojilerle ilişkili daha geniş kapsamlı 
sorunları içerir (1,2). 

İnme sonrası görülen bilişsel bozuklukta etkilenen temel alanlar dikkat, bellek, algı, yürütücü 
işlevler, dil ve praksi dir. (3) 

En yaygın görülen bilişsel bozukluklar afazi ve hemispasiyal ihmal dir. Afazi, inmeli hastaların  
% 15- 33'ünde tipik olarak sol hemisfer lezyonundan sonra,  hemispasiyal ihmal benzer oranlar da sağ 
hemisfer lezyonu olan hastalarda görülmektedir. Motor zayıflık veya koordinasyon bozukluğu olmadan 
motor planlama sorunu olarak ortaya çıkan ideomotor apraksi genellikle sol hemisfer de inme sonrası 
meydana gelen bilişsel bir bozulmadır. Akut dönemde, kortikal hipoperfüzyona bağlı gelişen 
hemispasiyal ihmal ve afazi de perfüzyonun geri kazanılması sırasında iyileşme görülebilir. 
Hippokampüsü etkileyen inmelerde geçici global amnezi görülebilir(1).  

Subkortikal alan olan serebellumun inmeye bağlı etkilenmesi sonucu görsel-uzamsal 
yeteneklerde, sözlü çalışma hafızası, yürütücü işlevler ve soyutlama dahil olmak üzere çoklu bilişsel 
alanlarda defisit gösterilmiştir. Bazal ganglionlara bağlı inmeli 12 hastadan oluşan bir grupta, etkilenen 
tüm alanlarda (bellek, dikkat, görsel-uzamsal ve dil) anlamlı bireysel anormallikler saptanmıştır.  
Talamus bilişsel açıdan önemli bir bölgedir, uzun süreli bellek, yürütücü işlev ve dikkat ile ilişkili 
bulunmuştur. Talamusdaki küçük ama stratejik olarak önemli lezyonlar ciddi bilişsel bozulmalara neden 
olabilir  (4). 

İnme sonrası görülen global bilişsel bozukluklar; bellek, konsantrasyon bozukluğu, azalan 
psikomotor hız ve dikkat, düşük yürütücü işlevsellik ve genel yorgunluktur. Bilişi değerlendirirken farklı 
fizyoloji ve ruh hallerinin etkilerini tanımak önemlidir (4,5).  

Bilişsel bozukluklar, bir kişinin görev talimatlarını anlama, kendini yönetme, etkinliklerini 
planlama, başlatma ve sorunu çözme becerisini azaltabilir. İnme sonrası gelişen bilişsel bozukluğun 
etkisinin azaltılması en önemli hedeftir. Bilişsel sorunlar hasta ve bakıcılarının yaşam kalitesi üzerinde 
doğrudan bir etkiye sahip olmasının yanı sıra mortaliteyi de artırır. Biliş, diğer nörolojik alanlarda 
iyileşme için de önemlidir. Başvuru öncesi daha iyi bilişsel düzeye sahip olan hastalar, daha iyi 
fonksiyone l sonuçlar gösterirler (4).  
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Kronik ağrı tedavisinde girişimsel yöntemler 19. Yüzyılın başlarında Tuffer’in sarkom tanılı bir hastaya 
spinal kokain uygulaması yapmasıyla başlamıştır. Periferik sinir sisteminde kontrollü lezyonlar 
oluşturmak için radyofrekans (RF) termokoaqülasyon yöntemi 1950’lerden bu yana kullanılmaktadır. 
Modern RF jeneratörlerinde pulse ve konvansiyonel RF olmak üzere iki çeşit RF uygulaması yer alır. 
Konvansiyonel RF uygulamasında elektrodun uçunda ısı oluşturarak sinir dokusunda kontrollü lezyon 
ile sinir hasarı oluşturma prensibine dayanır. 
Pulse RF uygulamasında ise radyofrekans çıkışı kısa süreli, aralıklıdır. Böylelikle sinir dokusu 
etrafındaki ısı konvansionel RF uygulamalarındaki gibi yükselmemektedir.  Elektrodun etrafında oluşan 
elektriksel alan dorsal kök ganglionu (DRG) veya akson uçuna yerleştirildiği zaman nöron membranı ve 
organellerde belirgin bir transmembran potansiyeli üretmektedir. Bu oluşan elektriksel alan hücrenin alt 
yapısında ve fonksiyonlarında değişikliklere ve sinirin yeniden nöromodülasyonuna neden olabilir. 
Tavşanlarda DRG ye Pulse RF uygulandığında,  elektron mikroskobu ile bakıldığında nöronlarda 
subselüller lezyonlar tespit edilmiş ve bu yapısal değişikliklerin afferent ağrı uyaranlarının etkisini 
azalttığı düşündürmektedir. Pulse RF teki pulse rate klasik stimülasyona benzer bir etki yarattığından A 
delta ve C liflerinden afferdent nosisepsion sinyallerini baskılayabilmektedir. 
Ağrı tedavisinde spinal kord stimülasyonu ilk kez 1967 yılında Shealy ve arkadaşları tarafından 
uygulanmıştır.  Elektriksel stimülasyon spinal kordun iletkenliğini etkiler. Etki mekanizması olarak 5 ayrı 
teori ileri sürülmektedir. 

1- Kapı kontrol teorisi: A beta efferent liflerin segmental veya antidromik aktivasyonu
2- Spinotalamik traktusa iletimin engellenmesi
3- Supraspinal ağrı inhibisyonu
4- Sempatik efferent nöronlara etkisiyle santral inhibitör mekanizmaların aktivasyonu
5- Nörotransmitter modülasyonu

Tıbbi endikasyonları çok çeşitli olmasına rağmen radiküler bacak ağrısı olan hastalar, kronik anjina 
pektoris ve periferik vasküler hastalığa bağlı iskemik ağrılı hastalarda daha iyi klinik sonuçlar 
alınmaktadır. 
Spinal kord stimulatörleri, Pil teknolojisinin ilerlemesi ve farklı akım modülasyonlarının keşfiyle son 
zamanda daha yaygın şekilde ağrı kliniklerinde uygulanan tedavi yöntemleri arasında kendisine yer 
bulmuştur. 
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NÖROPATIK AĞRIDA TANI VE TERAPÖTIK GELİŞMELER 

Prof. Dr. Işın Ünal Çevik

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, Ağrı Ünitesi, Ankara 

Somatosensoriyel sistemin, periferdeki en ince distal sinir sonlanmalarından başlayıp, periferik sinir, 
arka kök ganglionu, spinal kord, beyin sapı, talamus ve kortekse kadar herhangi bir düzeydeki, lezyon 
ya da hastalık nedeniyle etkilenmesi sonucu nöropatik ağrı gelişebilir. Akut ağrıdan en önemli farkı, 
fizyolojik ve doku bütünlüğünü koruyucu bir mekanizma olmak yerine, patolojik bir süreç, yaşam 
kalitesinde bozulma, engellilik ve iş-güç kaybıyla karakterize kronik bir hastalık olmasıdır. Nöropatik ağrı, 
lezyonun anatomik lokalizasyonuna göre (periferik nöropatik ağrı ya da santral nöropatik ağrı) 
sınıflandırılabileceği gibi, etyolojiye göre de sınıflandırılabilmektedir (ağrılı diabetik nöropati, 
postherpetik nevralji, post-travmatik nevralji gibi). Etyolojileri farklı nöropatik ağrılar, benzer semptom ya 
da muayene bulgularına sebep olabilirken, aynı etyoloji farklı semptom ya da muayene bulgularına da 
sebep olabilir. Örneğin ağrılı diyabetik nöropatisi olan bir hasta, ayaklarında spontan sürekli ağrıdan 
şikayet ederken muayenede hipoestezi ile karakterize olabilir. Yine benzer bir hastada ise spontan 
sürekli ağrı yanında allodini ve hiperaljezi saptanabilir. Bu da muhtemelen aynı etyolojiye rağmen 
hastalarda pek çok farklı patofizyolojik mekanizmaların gelişebileceğini düşündürür. Ayrıca aynı hastada 
zaman içinde birden fazla mekanizmalar da devreye girebilir. Örnek olarak ağrılı diyabetik nöropatisi 
olan bir hasta başlangıçta spontan ve sürekli ağrı yanında ağır dinamik mekanik allodinisi varken, zaman 
içinde kalıcı spontan ağrısı olabilir. Bu oturumda nöropatik ağrı ile ilişkili patofizyolojik mekanizmalar, 
nöropatik ağrı sebepleri, semptomatolojileri, klinik özellikleri, muayenede dikkat edilmesi gereken 
özellikler, komorbiditeleri, nöropatik ağrı tarama ölçekleri, destekleyici tanısal test ve yöntemler ve 
güncel ve multidisipliner tedavi yöntemlerinden bahsedilecektir.   
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DÜNDEN BUGÜNE OSTEOPOROZ

Prof. Dr. Şansın Tüzün

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi FTR AD, İstanbul

Osteoporozun tanısı kemik mineral yoğunluğu ölçümlerini temel almaktadır. Ancak bireysel hasta 
modellerinde ve tedaviye karar vermede klinik risk faktörlerinin değerlendirilmesi giderek önem 
kazanmaktadır.  Osteoporozda  klinik risk faktörlerini değerlendirmek için çesitli sorgulama formları 
kullanılmakla birlikte, 2008’de Dünya Sağlık Örgütü tarafından geliştirilen FRAX aracı çeşitli kılavuzlar 
tarafından  önerilen ve kişilerin 10 yıllık kalça ya da major bir osteoporotik kırık geçirme olasılığını gösteren bir 
algoritmadır. FRAX aracı ile  görece kırık riskinden mutlak  kırık riskine  geçilmiş, risk faktörlerinin etkisi çesitli 
çalışmalarla verifiye edildikten sonra matematiksel değerlerine ulaşılmıştır. Ancak FRAX sistemine her ülkenin 
güncellenmis epidemiyolijik verilerinin yüklenmesi  çok önemlidir. Çünkü hesaplamalar kişinin kendi sahip 
olduğu risk faktörleri ve kemik mineral yoğunluğu değerleriyle beraber,  o ülkedeki  kalça kırığı görülme sıklığı 
dikkate alınarak yapılmaktadır. Türkiye için bu epidemiyolojik veri MEDOS çalışmasından elde edilmişti, 
ancak 20 yıl önceki epidemiyolojik verilere dayanan hesaplamalar günümüz durumunu yansıtmıyordu.  
İlginçtir ki 65 yaşında ve femur boynu T skoru -3 olan bir Türk kadının 10 yıllık kalça kırığı geçirme olasılığı %
1.2 iken aynı değerlere sahip İsveçli bir kadında bu oran %11’e çıkmaktadır. Bu durum bize FRAX 
uygulamalarında ülkelerdeki kalça kırığı görülme sıklığının ne kadar önemli olduğunu göstermektedir.  
Dolayısıyla Türkiye Osteoporoz Derneği tarafındanTürkiye’deki 2009 yılına ait kalça kırığı görülme sıklığını 
irdeleyen FRAKTÜRK  calışması bu verilerin güncellenmesi için yakın bir zamanda tamamlanmıstır.  
Türkiye’nin yeni epidemiyolojik Çalışması’na ait verilerin sisteme yüklenmesi konusundaki çalışmalar 
sonlanmak üzeredir. Gerçekten de  MEDOS’a göre FRAKTÜRK’te kalça kırıklarının son 20 yılda 5 kat artış 
gösterdiği saptanmıştır. 50 yaş üzeri kadınlarda yaşam boyu kalça kırığı geçirme olasılığı 7 kat artmıştır. 
Gelişmekte olan bir ülke olan Türkiye’de  kentleşme ile birlikte yaşlı nüfus da giderek artmaktadır.  Gelecekte 
kalça kırıkları giderek artan bir problem olmaya devam edecektir. 
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OSTEOPOROZDA GÜNCEL VE GELECEK MEDİKAL TEDAVİLER

Prof. Dr. Yeşim Kirazlı

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi FTR Anabilim Dalı, İzmir

Osteoporoz tedavisinde kullanılan ajanlar genellikle iyi tolere edilir ve oldukça etkindirler. Bisfosfonatlar ve 
RANKL inhibitörü denosumab gibi antirezorbtifler en sık kullanılan osteoporoz ilaçlarıdır. Bu ajanlar 
postmenopozal osteoporozlu kadınlarda kemik mineral yoğunluğunu arttırırlar ve vertebral kırık (%40-70), 
vertebra dışı kırık (%25-40) ve kalça kırık (%40-53) riskini azaltırlar.  Şiddetli osteoporozu ve yüksek kırık riski 
olan hastalarda, tek başına bisfosfonatlar kırıklara karşı uzun vadeli koruma sağlayamayabilirler. Bu hastalar 
için, ardışık tedavi, kemik yapıcı bir ajanla (teriparatid) tedaviye başlanması ve bunu antirezorbtiflerin izlemesi 
daha iyi bir uzun vadeli kırık engellenmesi sağlayabilir ve osteoporoz tedavisinin geleceği için altın standart 
olmalıdır. Abaloparatid PTHrP sentetik analoğu olup, iskelet üzerinde teriparatide benzer etkileri vardır. 
Abaloparatidle 18 aylık bir süreçte yapılan tedavi ile vertebral ve non-vertebral kırık riski plasebo ile 
karşılaştırıldığında sırasıyla %86 ve %43 oranında azalmıştır. Hiperkalsemi abaloparatid grubunda 
teriparatide göre daha düşük oranda gözlenmiştir. Abaloparatid ABD ‘de onay almıştır; ancak Avrupa’da 
ruhsat verilmesi non-vertebral kırıkları azaltmadaki etkinlik konusundaki endişeler ve kalp hızındaki artış ve 
palpitasyon nedeniyle reddedilmiştir. Romosozumab da yeni ilaçlar içinde yer almaktadır. Sklerostini bağlayan 
bir antikor olup, kemik rezorbsiyonunu inhibe eder ve belirgin ama geçici olarak kemik formasyonunu aktive 
eder. Böylece KMY’de çok büyük artışlar olur. Çalışma sonuçları romosozumabla 12 ay tedavi ve sonrasında 
denosumab veya alendronatla tedaviye devam etmenin tek başına denosumab veya tek başına alendronatla 
tedavi etmekten çok daha etkin olduğunu göstermiştir. Alendronatla karşılaştırıldığında romosozumab 
grubunda kardiyovasküler yan etkilerde artış gözlenmiştir ancak plasebo ile karşılatırma durumunda bu risk 
artışı gözlenmemiştir. Romosozumab önceleri sadece Japonya’da onay almışken, geçtiğimiz günlerde 
ABD’de de onay almıştır. 
Bir hasta için ilaç seçimi tamamen hastayı tedavi edecek klinisyene bağlıdır ve hastanın genel sağlık durumu, 
tedaviye uyumu, tedavi ajanı tercihi , tedavi ajanlarının risk/ yararları düşünülerek ve  ülkelerin sağlık sistemi 
ve özel koşulları gözönünde bulundurularak,  osteoporoz tanı ve tedavi kılavuzlarının önerileri doğrultusunda 
karar verilir. 
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OSTEOPOROZ TEDAVİSİNDEKİ İNCELİKLER 

Prof. Dr. Dilşad Sindel

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul 

(İlaç Tatili, Kombinasyon, Ardışık Tedaviler) 

Osteoporozun medikal tedavisinde hastaya uygun ilacın başlanmasının yanısıra, tedavinin optimal süresi, ne 
zaman sonlandırılacağı, ne süreyle ilaç tatili verileceği, hangi durumlarda kombine veya ardışık tedavilerin 
programlanacağı tedavinin başarısını artırmada önemlidir.  

İlaç Tatili 
Postmenopozal osteoporozun tedavisinde bifosfonatlar ve denosumab yaygın olarak kullanılmaktadır. Omurga 
ve omurga dışı kırıkların azaltılmasında kanıtlanmış etkinliklerine rağmen, optimal kullanım süreleri 
belirlenmemiştir. Çene osteonekrozu ve atipik femur kırığı gibi advers etkilerin ortaya çıkması, belirli bir tedavi 
süresinden sonra bifosfonat veya denosumab kesilmesi ("ilaç tatili") sorununu gündeme getirmiştir.
Kanıta dayalı güncel tedavi kılavuzlarının önerilerine göre; geçirilmiş frajilite kırığı olmayan orta riskli hastalar, 
kırık riski ve tedaviye yanıt için en az senede bir kez değerlendirilir. Artan veya stabil kemik mineral yoğunluğu 
(KMY) mevcut ve kırık yoksa oral bisfosfonatlar için 5 yıllık, intravenöz zoledronik asit için 3 yıllık bisfosfonat 
tedavisinden sonra ilaç tatili verilebilir. Bifosfonatlar kesildikten sonra optimal tatil süresi kesin olarak 
bilinmemekle birlikte, kullanılan ilacın kemiğe bağlanma afinitesine göre karar verilmesi önerilmektedir. 
Zoledronik asit ile 3 yıl, alendronat ile 2-3 yıl, risedronat ve ibandronat ile 1-2 yıl etkinin devam ettiği ileri 
sürülmektedir. İlaç tatili verildiği süre içerisinde; kırık oluşursa, KMY en az anlamlı değişikliğin üstünde 
azalırsa, kemik döngü belirleyicileri tedavi öncesi değerlere yükselirse veya hasta ilk tedavi kriterlerini 
karşılarsa tedaviye tekrar başlanır. Kemik kaybında ilerleme veya tekrarlayan kırıklar olursa; kompliyans, 
sekonder osteoporoz nedenleri ve suboptimal yanıta yol açan faktörler değerlendirilir. Eğer oral bir ajan 
kullanılıyorsa enjektabl bir antirezorptife, eğer enjektabl bir antirezorptif ajan kullanılıyorsa veya çok yüksek 
kırık riski varsa teriparatide geçilir.
Geçirilmiş frajilite kırığı, ileri yaş, düşkün olma hali, glukokortikoid kullanımı, çok düşük T-skorları ve düşme 
riskinde artış gibi yüksek kırık riski belirleyicileri olan hastalarda, kırık riski ve tedaviye yanıt için en az senede 
bir kez değerlendirilme önerilir. Zoledronik asit başlanan hastalarda hasta stabilse, 6 yıl tedaviden sonra ilaç 
tatili verilir. Kemik kaybında ilerleme veya tekrarlayan kırıklar olursa, teriparatide geçilebilir. Denosumab 
başlanan yüksek riskli hastalarda 10 yıla kadar tedaviye devam edilir. Kemik kaybında ilerleme veya 
tekrarlayan kırıklar olursa, teriparatid eklenebilir. 4-5 yıl denosumab tedavisi ile hasta stabilse, 12-24 ay 
bifosfonat tedavisini takiben ilaç tatili verilebilir. Teriparatid başlanan hastalarda 2 yıla kadar tedaviye devam 
edilir, teriparatid tedavisini takiben kemik yoğunluğu ve kırık etkinliği kaybını önlemek için ilaç tatili vermeden 
oral veya enjektabl antirezorptif ajanlarla tedaviye devam edilmelidir.

Kombinasyon Tedavisi
İki antirezorptif ilacın birlikte kullanımı KMY’yi artırmasına rağmen, kırık önlemesine ilişkin ek yarar 
sağlamaması, maliyet artışı, kemik döngüsünü aşırı baskılamaya yönelik yan etki potansiyeli nedeniyle 
önerilmez. Ancak menopoz semptomlarının tedavisinde östrojen veriliyorsa veya meme kanseri riskini 
azaltmak için raloksifen uygulanıyorsa, kırık riski yüksek hastalarda ek bir ajan olarak bisfosfonat veya 
denosumab düşünülebilir. 

Anabolik ve bifosfonat dışı antirezorptif ajanlarla kombinasyon tedavisinin araştırıldığı bir meta-analizde; 
1980-2017 arası Medline, EMBASE ve Cochrane Kütüphanesi taranmış, 10 randomize kontrollü çalışmada 
1042 hasta değerlendirilerek, kombinasyon tedavisinin KMY'yi iyileştirmede ve kırık riskini azaltmada 
monoterapiden daha üstün olmakla birlikte, kombinasyon tedavisi stratejisinin kırık önleyici etkinliği, maliyet 
etkinliği ve güvenilirliğini belirlemek için daha yüksek metodolojik kalitedeki çalışmalara gereksinim olduğu 
vurgulanmıştır.  
Anabolik ve antirezorptif tedavinin kombine kullanımını destekleyecek kırık verileri bulunmamasına rağmen, 
denosumab ve teriparatid kombinasyonu, daha iyi bir KMY yanıtı sağlayarak yüksek kırık riski olan hastalarda 
umut vaat etmektedir.  
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Ardışık Tedaviler
Günümüzde kırık riskini azaltmak için genellikle ilk seçenek antirezorptif ilaçlar olmakta, anabolik ajanlar 
genellikle şiddetli osteoporozu olan hastalarda önerilmektedir. Tedaviye antirezorptif ilaçlarla başlanıldığında, 
kemik kütlesi ve mikromimari yapıdaki kayıp yavaşlatılabilir, iyi sonuçla kemik kütlesi artabilir ancak 
mikromimarı yapıdaki kayıp tamamen geri kazanılamaz. Oysaki anabolik ajanlar ilk seçenek olarak tercih 
edildiğinde kemik kütlesinde maksimum kazanç elde etmek ve mikromimari yapıyı korumak mümkün 
gözükmektedir. Anabolik tedavi durdurulduğunda ve kesildiğinde kemik kaybı hızlı olabilir. Bu nedenle, anabolik 
bir ajan kullanımından sonra antirezorptif bir ajanın kullanılması kuvvetle önerilmektedir. Teriparatid (2 yıl) 
sonrası Alendronat, Raloksifen veya Denosumab, Abaloparatid (18 ay) sonrası Alendronat, Romosozumab (12 
ay) sonrası Alendronat veya Denosumab ile devam edilebilir. 
Bifosfonat tedavisinden yeterli yanıt alınamayan, yüksek kırık riski olan hastalarda anabolik tedavi ile devam 
edilebilir, ancak denosumab sonrası PTH analoglarının kullanılması kemik döngüsünü artırarak kemik kaybına 
yol açabilir. 
Sonuç olarak, tedavide seçilecek her ilaç için güvenirlilik ve etkinlik verileri gözönünde bulundurularak, tedavi 
süresine, ilaç tatiline, kombine veya ardışık tedavi uygulamasına hastayı takip eden hekim karar vermelidir. 
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AVRUPA’DA FTR UZMANININ EL KİTABI – YENİLENEN BEYAZ KİTAP (WHITE BOOK) 

Dr. Ayşe Küçükdeveci

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümleri, Ankara

Avrupa’da Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon (FTR) uzmanlık alanının görev, yetki, sorumluluk ve uygulama 
alanlarını tanımlayan ve FTR uzman hekimlerinin refarans kitabı olan “The White Book on Physical and 
Rehabilitation Medicine in Europe” yani Türkçe karşılığıyla “Avrupa’da FTR’nin Beyaz Kitabı” güncellenmiş ve 
2018 yılında üçüncü baskı olarak yeniden yayınlanmıştır. Birinci baskısı 1989’da, ikinci baskısı ise 2006’da 
yayınlanmış olan Beyaz Kitap’ın bu son baskısı Avrupa Tıp Uzmanları Birliği Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon 
Bölüm ve Yeterlik Kurulu (Union of European Medical Specialists-UEMS, Physical and Rehabilitation 
Medicine Section and Board), Avrupa Tıbbi Rehabilitasyon Akademisi (European Academy of Rehabilitation 
Medicine) ve Avrupa Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği (European Society of Physical and 
Rehabilitation Medicine) tarafından ortaklaşa hazırlanmıştır. İkinci basımdan bu yana geçen on yıl içinde 
Birleşmiş Milletler, Dünya Sağlık Örgütü, Dünya Bankası gibi çeşitli kuruluşların da önderliğinde 
dünyada özürlülerin hakları ve gereksinimleri, rehabilitasyonun önemi, gerekliliği ve yaygınlaştırılmasıyla 
ilgili çeşitli çalışmalar başlatılmış ve bu bağlamda Beyaz Kitap’ın günümüz koşullarına uyacak şekilde 
güncellenmesi gündeme gelmiştir. Yenilenen Beyaz Kitap’ın çeşitli amaçları vardır: Avrupa’da FTR alanında 
birleştirici bir çerçeve sağlamak,  ülke ve kıta düzeyinde karar verici organları bilgilendirmek, FTR 
hekimlerine (asistan ve uzman) eğitim materyalı sunmak ve tıp dünyasını, diğer rehabilitasyon 
profesyonellerini ve toplumu bilgilendirmek. Bu yeni baskının hazırlanmasında 35 ülkeden 117 yazar 
görev almış olup, UEMS FTR Türkiye delegeleri Prof. Dr. Aydan Oral ve Prof. Dr. Ayşe Küçükdeveci de 
yazarlar arasında yer almışlardır. Yenilenen Beyaz Kitap11 bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm FTR 
ile ilgili tanımlar ve kavramları içermektedir.  Buna göre, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon branşı, tüm yaş 
gruplarında özürlülük/engellilik oluşturan sağlık durumu ve buna eşlik eden hastalıkların önlenmesi, tıbbi 
tanısı, tedavi edilmesi ve rehabilitasyonundan sorumlu ana tıp branşı (uzmanlık dalı) olup; özellikle bireylerin 
fiziksel ve bilişsel işlevselliklerini  (davranış dahil) ve sosyal katılımlarını (yaşam kalitesi dahil) arttırmaya 
yönelik olarak bozuklukları ve aktivite kısıtlanmasını azaltmayı, bireysel ve çevresel faktörleri modifiye 
etmeyi hedefler. İkinci bölümde bireyler ve toplum için neden rehabilitasyonun gerekli olduğu açıklanmakta, 
üçüncü bölümde ana tıp branşı olarak FTR’nin temellerinden, dördüncü bölümde ise tarihçesinden 
bahsedilmektedir. Beşinci bölüm Avrupa’daki FTR dernek ve kuruluşları ile bunların aktivitelerini içermektedir. 
Altıncı bölümde FTR hekimlerinin bilgi ve becerileri, yedinci bölümde FTR’nin yetkinlik alanları, sekizinci 
bölümde FTR’nin sağlık hizmetleri sistemi ve toplumdaki rolü gözden geçirilmektedir. Dokuzuncu bölüm 
Avrupa’da FTR hekimlerinin eğitiminden, onuncu bölüm FTR alanında bilim ve araştırmadan, sonuncu bölüm 
ise Avrupa’da FTR’nin gelecekteki zorluk ve perspektiflerinden bahsetmektedir.
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Cochrane Rehabilitasyon 26 Aralık 2016’da Cochrane ve rehabilitasyon dünyası arasında bir köprü 
oluşturmak ve kanıtları bir araya getirme işlemini ve alanımızdaki bilgileri güçlendirmeyi hedefleyerek 
yeni bir Cochrane alanı olarak kurulmuştur (rehabilitation.cochrane.org). Cochrane Rehabilitasyon’un 
amacı tüm rehabilitasyon profesyonellerinin kanıta dayalı klinik uygulamalar gerçekleştirmeleridir. 
Cochrane “bilginin aktarımı/pratiğe uygulanması” (Knowledge translation) stratejisi (1) Cochrane 
Rehabilitasyon aktivitelerinin odağında yer alır. Cochrane Rehabilitasyon Cochrane’in sunduğu kanıtları 
sistematik olarak belirleyerek ve rehabilitasyon paydaşlarına, politikacılar ve hastalara yayarak ve 
Cochrane kanıtlarının nitelik, nicelik ve ilgisini rehabilitasyon perspektifinden yorumlayarak Cochrane ve 
rehabilitasyon paydaşları arasında bir köprü görevi üstlenmiştir (2).  
Bilginin aktarımı (Knowledge Translation) Kanada Sağlık Araştırmaları Enstitüsü tarafından bireylerin 
sağlığının geliştirilmesi, etkin sağlık hizmetleri ve ürünler sağlanması ve sağlık bakım sisteminin 
güçlendirilmesi amacıyla sentez, yayma, karşılıklı paylaşım ve etik olarak güvenilir uygulama 
aşamalarını içeren dinamik bir işlem olarak tanımlanmaktadır. Bu işlem araştırmacılar ve bilgiyi 
kullananlar arasındaki kompleks bir etkileşim sistemi içerisinde yer alır. Araştırma ve bulguların 
özelliklerine ve aynı zamanda bilgiyi kullanacak olanların ihtiyaçlarına yönelik olarak yoğunluk, 
karmaşıklık ve yükümlülük açısından değişkenlik gösterir (3). “Bilgiden harekete” (Knowledge to Action) 
işleminin merkezinde bilginin sorgulanması, sentezi ve ürünler aşamalarıyla bilginin üretimi yer alırken, 
harekete geçme bölümünde ise bilginin seçimi, bilginin yerel şartlara adaptasyonu, bilginin 
kullanımındaki engelleri belirleme, girişimlerin seçimi, bireye uyarlanması ve uygulanması, bilgi 
kullanımının izlenmesi, sürdürülmesi ve sonuçların değerlendirilmesi kavramları yer alır (4). 
Bu kavramlarla uyumlu olarak, Cochrane “Knowledge Translation” stratejisinde altı içerik yer almaktadır: 
1.Kullanıcıların gereksinimlerine yönelik derlemeleri oluşturma,  2.  Kullanıcıların Cochrane derleme ve 
diğer ürünlere ulaşımını ve onlara göre hareket edebilmelerini sağlamak, 3. Kullanıcıların Cochrane 
derlemelerine ulaşım ve kullanım kapasitelerini geliştirmek, 4. Kullanıcıların kanıta dayalı karar 
vermelerini desteklemek, 5. Kanıta dayalı karar vermenin savunuculuğunu yapmak ve 6.  “Knowledge 
Translation” için sürdürülebilir bir altyapı oluşturmak (1). 
Cochrane Rehabilitasyon odağında yer alan “Knowledge Translation” için birçok araç kullanmaktadır. 
Bunlar arasında Cochrane Rehabilitasyon Cochrane Köşeleri, “blogshots”, ve e-kitap yer almaktadır. 
Cochrane Köşeleri dergilerde Cochrane derleme özetlerinin rehabilitasyon perspektifinden sunulduğu 
özetlerdir (2).  “Blogshots” Cochrane kanıtlarının çok kolay ulaşılabilir ve anlaşılabilir bir şekilde çok kısa 
bir özet olarak infografik bir sunumudur (5). E-kitap ise rehabilitasyon ile ilgili tüm Cochrane 
derlemelerinin sunduğu kanıtları farklı paydaş kitlelere (klinisyenler, tıp ve diğer sağlık alanları 
öğrencileri, karar vericiler, rehabilitasyon bakımı yöneticileri, hastalar ve bakım verenler) kısa özet olarak 
sunar. Amacı Cochrane kanıtlarının klinik pratikte, tıp eğitiminde, sağlık sistemi politikalarında ve 
toplumda uygulanmasını arttırmaktır (6) 
Cochrane Rehabilitasyon direktör, koordinatör, komiteleri, danışma kurulu ve çok sayıda ülkeden 
katkıda bulunanlarla çalışmalarını yürütmektedir. 
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OMUZUN KİNEZYOLOJİSİ VE BİYOMEKANİĞİ 
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Omuz eklemi üst ekstremiteyi gövdeye bağlayan ve günlük yaşam aktivitelerini gerçekleştirebilmeleri 
için kolumuza ve elimize geniş bir hareket açıklığı imkanı sağlayan vücuttaki en hareketli eklemdir. Bu 
mobilite sayesinde üst ekstremitede adduksiyon, abduksiyon, fleksiyon, ekstansiyon, iç rotasyon, dış 
rotasyon, horizontal fleksiyon, horizontal ekstansiyon ve sirkumdiksiyon gibi mükemmel hareketler 
gerçekleştirilebilir.  
Omuz hareketlerinin gerçekleşmesinde dört eklemin birlikte ve koordine bir şekilde çalışması gerekir: 
glenohumeral eklem, skapulotorasik eklem, akromioklavikuler eklem ve sternoklavikuler eklem. 
Sternoklavikuler eklem (SKE); klavikula ile manubrium sterni ve 1. kosta arasında yer alan ve üst 
ekstremiteyi gövdeye bağlayan eklemdir. Sinovyal bir eklem olup, fibrokartilajenöz bir disk içerir. 
Klavikula kaslar için yapışma noktasını oluştururken, aynı zamanda altında yer alan hayati yapıları korur 
ve omuz stabilizasyonuna katkıda bulunur. Akromioklavikuler eklem (AKE); akromion ile klavikula 
laterali arasında yer alan küçük, sinovyal bir eklemdir. Sıklıkla SKE’dekine benzer fibrokartliajenöz bir 
disk içerir. Skapulanın klavikula üzerindeki hareketlerinin çoğu bu eklemde gerçekleşir, dolayısıyla 
yüksek aksiyal yüklenmelere maruz kalır. Humerus başının üzerinde yer alan AKE baş üzeri hareketler 
için kemik sınırlayıcı olarak iş görür. Skapulotorasik eklem (STE); nörovaskuler, muskuler ve bursal 
yapılar içeren fizyolojik bir eklemdir. Skapula, serratus anterior ve subskapularis kaslarının üzerinde 
bulunan ve 17 kas için yapışma noktasını oluşturan büyük, düz ve üçgen şeklinde bir kemiktir ve 
kendisine yapışan kaslar için büyük bir kaldıraç görevi görür. Kolun tam fleksiyon ve abduksiyonu için 
skapulanın yukarı rotasyonu ve skapular harekete izin vermesi için de klavikulanın elevasyonu ve 
rotasyonu gerekir. Skapula hareketi olmadan kol ancak 120°’eye kadar abduksiyona gelir. Skapulanın 
yukarı rotasyonu ve humerus başının dış rotasyonu ile 180°’lik abduksiyon tamamlanır. Glenohumeral 
eklem (GHE); humerus başı ile skapulanın glenoid fossası arasında yer alan sinovyal, küre-yuva tipi bir 
eklemdir. Vücuttaki en hareketli eklemdir. Geniş hareket açıklığı nedeniyle travmalara ve stabilite 
sorunlarına sık maruz kalır. Humerusun yalnızca %25-30’’u glenoid ile temas halindedir. Eklem yüzeyi 
fibrokartilaj bir yapı olan glenoid labrum tarafından 5-9 mm derinleştirilir ve temas alanı %75’e kadar 
çıkarılır.  
Bu eklemlerin hareketleri sırasında statik ve dinamik etkenler stabiliteyi sağlamaya katkıda bulunurlar. 
Statik stabilizörleri glenoid, humerus başı, proksimal humerus, intraartiküler basınç, artikuler yüzey, 
glenoid labrum, eklem kapsülü ve bağlar oluşturur. Omuz ekleminin dinamik stabilizasyonu ise rotator 
manşon kasları (supraspinatus, infraspinatus, teres minör, subskapularis) ve biceps, deltoid, pektoralis 
majör, pektoralis minör, latissimus dorsi ve serratus anterior gibi omuz kuşağında yer alan diğer kaslar 
tarafından sağlanır. Rotator manşon kasları humerus başının glenoid kavitede tutulmasını sağlamanın 
yanı sıra, deltoid kası ile kuvvet çifti olarak çalışarak kolun elevasyonuna izin verir. Rotator interval, 
supraspinatus ve subskapularis kası arasında yer alan, eklem kapsülü tarafından örtülen ve 
korakohumeral ligaman tarafından kuvvetlendirilen aralıktır.  
Omuz kompleksinde yer alan humerus, skapula ve klavikula, bunların arasındaki eklemler ve 
hareketlerini sağlayan kaslar arasındaki koordinasyonun bozulması ağrı ve fonksiyon kayıplarıyla 
sonuçlanır. Mobilite ile stabilite arasında mükemmel bir denge gerektiren omuz kompleksinin 
fonksiyonlarını ve disfonksiyonlarını anlayabilmek için, bu komplekste yer alan her bir yapının 
fonksiyonunun yanı sıra, aralarındaki koordine ilişkileri ve etki eden kuvvetleri de bilmek gerekir.  
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NON-RADYOGRAFİK AKSİYEL SPONDİLOARTRİT
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Spondilartritler (SpA), klinik tablolarına göre ağırlıklı olarak periferik SpA veya ağırlıklı olarak aksiyel SpA olarak 
ayrılmaktadırlar. SpA’lı hastaları erken dönemde tanıyabilmek için ASAS’ın (Assessment of SpondyloArthritis 
international Society) 2009‘da geliştirilen ve onaylanan AxSpA sınıflandırma kriterleri, sakroiliitin radyografik 
kanıtı bulunan radyografik AxSpA hastalarını ve sakroiliitin radyografik kanıtlarının bulunmadığı non-radyografik 
AxSpA (nr-AxSpA) hastalarını kapsar (1). 

45 yaşından önce başlayan kronik bel ağrısı olan ancak Ankilozan spondilit için modifiye edilmiş New York 
kriterlerinin kesin radyografik sakroiliit belirtileri bulunmayan, bununla birlikte AxSpA için ASAS kriterlerinin 
görüntüleme kolunun (manyetik rezonans görüntülemede (MR) sakroiliak eklemlerde aktif inflamasyon 
varlığının yanında en az bir SpA özelliği olması) veya klinik kolunun (HLA-B27 pozitifliği ile birlikte en az 2 başka 
SpA özelliği olması) koşullarını karşılayanlar nr-axSpA’ya sahip hastalar olarak sınıflandırılabilmektedirler (2).

Nr-axSpA için spesifik popülasyon verileri bulunmamakla birlikte çoğu kohort, Ankilozan spondilit (AS)'li 
hastaların nr-AxSpA'sı olan hastalara oranının 1: 1 oranında olduğunu göstermektedir. Cinsiyet, nr-AxSpA'da 
AS ile karşılaştırıldığında temel demografik farklılık olarak bulunmuştur. AS’deki 2: 1 oranındaki erkek 
baskınlığının aksine, nr-AxSpA'da 2: 1 oranında kadın baskınlığı olduğu saptanmıştır. HLA-B27'nin 
prevalansının ise  nr-AxSpA ve AS hastalarında benzer olduğu gözlenmiştir. 

Ekstra-artiküler bulgular, nr-AxSpA'da daha düşük prevalansa sahip olan anterior üveit dışında, nr-axSpA'da ve 
AS'de eşit bir prevalansa sahip gibi görünmektedir. Nr-AxSpA'da psoriazis prevalansı % 10.9, inflamatuar 
barsak hastalığı % 6.4 ve üveit % 15.9 oranında saptanmıştır. Bu veriler, periferik ve ekstra-artiküler hastalık 
belirtilerinin prevalansının AS ve nr-AxSpA hastaları arasında benzer olduğunu, dolayısıyla bunun tek bir 
hastalık spektrumunu temsil ettiğini düşündürmektedir (3).

Nr-AxSpA'lı hastalar, radyografik axSpA'sı olan hastalara göre belirgin olarak daha az inflamasyon (ör, daha 
düşük C-reaktif protein seviyeleri ve MR'da daha az spinal inflamasyon/daha az yaygın enflamatuar lezyonlar), 
daha az yapısal hasar ve spinal mobilitede daha az bozulma kanıtlarına sahip olsalar da hastalık aktivitesi 
(BASDAI), ağrı ve fonksiyonel bozukluk (BASFI) ve sağlıkla ilişkili yaşam kalitesi HR-QoL açısından benzer 
hastalık özelliklerine sahip oldukları gözlenmiştir (4). 

Nr-AxSpA'nın doğal süreci farklı gelişim şekilleri gösterebilir. Nr-AxSpA'lı birçok hastanın, hastalık 
başlangıcından sonraki yıllarda radyografik AxSpA’ya veya AS'ye ilerlediği gösterilmiştir. Bu radyografik 
ilerlemenin, ortalama 2 yıllık takip süresinde hastaların yaklaşık % 10'unda ve CRP düzeyleri yüksekliği veya 
MRI'da aktif inflamasyonu olanlarda ise 2 yılda % 20'ye varan oranlarda olduğu bildirilmiştir. Bazal radyografik 
hasar, artmış akut faz reaktan düzeyleri, sigara içme ve erkek cinsiyet Nr-AxSpA'lı hastalarda gelecekteki 
radyografik hasarın prediktörleri olabilir. Öte yandan, nr-AxSpA'lı bazı hastalarda ise  hastalıktan yıllarca 
sonrasında ve hatta muhtemelen yaşam boyunca herhangi bir radyografik hasar belirtisi görülmemektedir. 
Nr-AxSpA'lı bazı hastalarda ise  remisyon olabilmektedir (5). 

Steroid olmayan anti-inflamatuar ilaçlar, fizik tedavi uygulamaları ve düzenli egzersiz, nr-axSpA için temel birinci 
basamak tedavilerdir. Birinci basamak tedavilerine iyi yanıt vermeyen aktif nr-AxSpA hastalarının tedavisinde 
ise TNF inhibitörleri ve IL-17 inhibitörü diğer tedavi seçenekleridir. Nr-AxSpA’lı hastaların erken tanınması ve 
etkin tedavisi, hastalık progresyonunun durdurularak, kronik hasarın önlenmesi açısından ‘fırsat penceresi’ 
yaratmakta olduğundan radyografik olarak sakroiiliti olmayan ancak SpA için yüksek klinik şüphe bulunan 
hastalar MR’da aktif inflamasyon ve  SpA özelliklerinin varlığı açısından değerlendirilmelidir.
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Romatoid artrit (RA) genetik risk faktörlerinin varlığıyla başlayan, asemptomatik otoimmünite ile 
devam eden ve sonuçta klinik olarak aşikar hale gelen hastalıkla sonuçlanan pek çok fazdan sonra 
ortaya çıkmaktadır. Semptomların ortaya çıkmasından önceki (preklinik RA) fazların aydınlatılması, 
prediktif modellerin geliştirilmesi ve önleyici tedavi stratejilerinin üretilmesi açısından önem taşır. Klinik 
olarak ortaya çıkan artrit hastalığın başlangıcı değil, yerleşik hale gelmiş patolojik sürecin sonucudur. 

EULAR RA fazlarının standardize edilebilmesi için isimlendirme önerileri oluşturmuştur (1). RA 
gelişiminde 6 faz üzerinde fikir birliğine varılmıştır. Bu kategoriler; RA için genetik ve çevresel risk 
faktörleri (Faz Ave B), RA ile ilişkili sistemik otoimmünite ( Faz C), klinik artrit olmadan ortaya çıkan 
semptomlar (Faz D), farklılaşmamış artrit ve RA  ( Faz E, F). Her hastanın tüm fazlardan geçen bir süreç 
izlemesi gerekmediği de unutulmamalıdır. Ayrıca, RA riski taşıyan bireylerden (Faz A ve B deki hiçbir 
zaman patolojik sürecin başlamadığı bireyler) pek çoğu klinik artrit ya da RA geliştirmeyeceğinden, 
preklinik- RA terminolojisinin sadece retrospektif olarak kullanılması daha doğrudur. 

Disregülasyonun başladığı dönem olan Faz C, RA gelişimi için patolojik sürecin başladığı 
dönemdir. Güncel çalışmalar, sistemik otoimmünitenin akciğerler, oral mukoza ve barsak gibi mukozal 
yüzeylerde başladığını vurgulamaktadır. Diğer bir önemli grup da klinik artrit yokluğunda semptomların 
ve görüntüleme yöntemleri ile gösterilebilen anormalliklerin saptandığı bireylerdir. Bu grubun Faz E ve 
F arasında olduğu düşünülmektedir. 

Genom çalışmalarında normal popülasyonda da bulunan RA ile ilişkili 100’ün üzerinde lokus 
saptanmıştır (2). Sadece HLA–SE (ortak epitop) varlığı RA için 3 kat risk oluşturmaktadır (3). Pek çok 
çevresel faktör arasında sigara kullanımı belirgin bir şekilde öne çıkmaktadır. 2 HLA-SE taşıyanlarda 
ACPA pozitif RA geliştirme riski 21 kat artmaktadır ( 4). Otoantikorların klinik, radyolojik ve histolojik 
bulgulardan yıllarca önce ortaya çıkması, orijinlerinin eklemlerden uzakta olabileceğini, mukozal 
yüzeylerde başlayan otoimmünitenin sistemik otoimmüniteyi tetikleyebileceğini düşündürmektedir. Pek 
çok çalışmada, RF ve ACPA pozitifliğinin klinik olarak RA başlamadan yıllarca önce saptandığı 
gösterilmiştir. Faklı sitrüllenmiş peptidlere karşı oluşan antikorların sayısı giderek artarak hastalık kliniği 
oluşturmaktadır. Bu ACPA artışına paralel olarak serum sitokin ve kemokin miktarındaki artış RA ilişkili 
enflamasyonun da preklinik olarak başladığını desteklemektedir. Preklinik RA için kullanılabilecek yeni 
biyo-belirteçlerin geliştirilmesi için çalışmalar devam etmektedir. 

Otoantikorların ve diğer biyo-belirteçlerin artrit gelişimindeki prediktif değeri göz önünde 
bulundurulduğunda, artrit gelişimini önleyici tedavi yaklaşımları geliştirilmeye çalışılmaktadır. Amaç,  
klinik, serolojik ve radyolojik bulguları birleştirerek RA için kar zarar oranı yüksek potansiyel yöntemler 
üretmektir. 

Sonuç olarak immün disregülasyon ve enflamasyonun preklinik olarak RA da mevcut oluğu ile 
ilgili şüphe yoktur. Yüksek riskli bireylerde amaç, klinik RA’ ya doğal gidişatın önlenmesidir. Bu bireylerde 
RA gelişimini önlemek amacıyla iki yöntem öne çıkmaktadır. Birincisi, Sigara kullanımı ya da yüksek 
vücut kütle indeksi gibi değiştirilebilir faktörlerin düzenlenmesidir. Ayrıca periodontit ve ağız ve barsak 
florasındaki disbiyozun tedavisi hastalık riskini etkileyebilir. İkinci olarak; RA terapötik yaklaşımlarına 
doğru ilerlenmesi düşünülebilir. Sistemik immün disregülasyonun preklinik RA hastalarında da mevcut 
olması nedeniyle, immünmodülatuar yaklaşımların yüksek riskli bireylerde de etikili olabileceği 
düşünülebilir. Fakat hali hazırda riskli grupta tedaviye başlanabileceği ile ilgili hiçbir tedavi önerisi 
bulunmamaktadır. Yüksek riskli bireyleri kapsayan prospektif kohortlar, preklinik hastalığın çeşitli fazları 
ile ilgili çok değerli veriler sağlayacaktır. 
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Yaşlanma, ilerleyici fizyolojik değişikliklerin, akut ve kronik hastalıkların prevalansında artışın 
eşlik ettiği bir yaşam parçasıdır. Yaşlanma ile birlikte organ-sistemlerde, vücut kompozisyonunda, 
biyokimyasal parametrelerde meydana gelen değişiklikler kişide giderek fonksiyonel rezervin 
azalmasına neden olur. Özellikle karaciğer, böbrek fonksiyonlarının azalması tedavi planında göz 
önünde bulundurulmalıdır.  

Ayrıca yaş ile birlikte osteoartrit , kristal artropati bulgularının gözlenmesi romatolojik hastalarda 
artrit ayırıcı tanısında ve tedavisinde önem kazanır.  

Yaşlanma;  diyabet,  hipertansiyon ve kardiyovasküler hastalık  sıklığında artma ile de ilişkilidir. 
Tedavi planında hem kullanılan ilacın etkisi hemde kullanmakta olduğu ilaçlarla etkileşimi açısından 
kardiyovasküler komorbid durumlar göz önünde bulundurulmalıdır. İleri yaş hastalarda polifarmasi 
yaygın olduğu için tedavide dikkate alınması gereken bir diğer nokta da ilaç etkileşme  olasılığıdır.

Yaşlı hastaların kas iskelet sorunları altta yatan malignite zemininde gelişebilir. Paraneoplastik 
artrit veya artralji olasılığı ileri yaş hastalarda akılda tutulmalıdır. Malignite varlığının araştırılması 
gerekmektedir. 

Yaşlanma ile bilişsel işlevlerde büyük değişiklikler görülür. Yaşlanma ile merkezi bilgi işleme 
hızında azalma akıcı zekada azalma, demans ve Alzheimer hastalığının gelişimi özellikle ilacı 
kullanmayı unutma-tekrar kullanma ya da yanlış kullanmaya neden olabilir. İlaç tercihinde bu durum göz 
önünde bulundurulmalıdır. 

Yaşlılığın fizyolojisinin bilinmesi, yaşlı hastaların değerlendirilmesi ve bakımı önem 
kazanmaktadır.  Uygun terapötik yaklaşım için hastanın bireysel özellikleri dikkate alınmalı, tedavide 
yarar/risk oranı değerlendirilmeli, hasta ve yakınları iyi bilgilendirilmeli ve tedavi yakından izlenmelidir. 
Yaşlı hastalarda romatolojik hastaların seyri ve tedavisi konusunda dikkatli olunması gereken durumlar 
olgular eşliğinde sunulacaktır.  
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İnme geçirenlerde motor kayıp başta olmak üzere pek çok problem olur. Erken ve iyi bir rehabilitasyonla 
beyin fonksiyonlarının korunması ve iyileşmesi sağlanabilir. Günümüzde inme rehabilitasyonunda 
egzersizlerin yanı sıra robotik eğitim, sanal gerçeklik, beyin bilgisayar ara yüzleri, hibrid yardımlı 
ekstremite  ve transkraniyal manyetik stimülasyon gibi teknolojik yaklaşımlar da kullanılmaktadır.  
Robotik eğitim: Robotlar daha yoğun, daha uzun ve daha fazla hareket tekrarı sağlar. Böylece kuvvet 
ve fonksiyonel kazanıma yardım eder.  Robotlarla yapılan rehabilitasyonun dozu, kalitesi ve yoğunluğu 
terapistlerle yapılandan daha fazladır. Tekrarlayan sıkıcı egzersizler yerine oyunlarla birlikte daha 
eğlenceli ve motivasyonu artıran egzersiz imkanı verir. Rehabilitasyon seyrinde daha kantitatif ölçüm 
sağlar. Üst ve alt ekstremiteler için tasarlanmış robotlar vardır. İnmede üst ekstremite robotik 
tedavilerinin değerlendirildiği bir derlemede kas kuvveti ve motor kontrolde anlamlı fakat az derecede 
iyileşme, spastisitede anlamlı fakat az derecede azalma bildirilmiştir (1). Aynı çalışmada günlük yaşam 
aktiviteleri (GYA) üzerine anlamlı bir etki olmadığı, yan etki görülmediği ileri sürülmüştür. Bundan başka 
omuz/dirsek robotlarının kas kuvveti ve kontrolünde iyileşme sağladığı, dirsek/el robotlarının sadece kas 
kontrolünde iyileşme sağladığı bildirilmiştir. Bir Cochrane derlemesinde erişkin inme hastalarında 
konvansiyonel yöntemlerle kombine uygulanan elektromekanik yardımlı yürüme eğitiminin bağımsız 
ambulasyonun kazanılmasında yararlı olduğu rapor edilmiştir (2). Ayrıca bir kişide yürümede bağımlılığı 
önlemek için tedavi edilmesi gereken hasta sayısının 7 olduğu bildirilmiştir. Tedaviden en çok 
yararlananların inmeden sonra ilk 3 ay içinde olanlar ve yürüyemeyenler olduğu, cihaz tipinin rolünün 
hala belli olmadığı, yürüme eğitiminin süresi ve seans sıklığı için geniş faz 3 çalışmaların gerekli olduğu 
bildirilmiştir (2). 
Sanal gerçeklik: Simüle edilmiş, gerçek zaman ortamındaki interaktif video oyunları ve diğer bilgisayar 
temelli tedavilerdir. Sanal gerçeklik ve interaktif video oyunlarının primer ölçüt olan üst ekstremite 
fonksiyonlarındaki düzelme açısından konvansiyonel tedaviye üstünlüğü bulunmamıştır. Sanal 
gerçeklik, konvansiyonel tedavilerle uygulandığında üst ekstremite fonksiyonları ve GYA açısından 
daha yararlı olabilir. Yürüme hızı, denge, katılım ve yaşam kalitesi etkileri açısından kanıtlar yetersizdir 
(3). 
Beyin bilgisayar ara yüzleri  (BBA): Beyinle bilgisayar arasındaki direk bağlantıdır. Kullanıcılara adale 
kuvvetinden bağımsız komünikasyon ve kontrol yetenekleri sağlar. Harekete başlangıç, kafatası veya 
beyindeki elektrodlarla kaydedilir ve ekzoskeleton, tekerlekli sandalye veya protez gibi biyorobotik 
cihazların kontrolü sağlanır. Veri transfer hızı düşük ve kullanıcı adaptasyonu az olduğu için 
biyorobotiklerle ilgili sıkıntı vardır. 
Hibrid yardımlı ekstremite (HYE): HYE giyilebilir tipte bir ekzoskeleton robottur. Bu robotla hastalar 
ekstremitelerini daha rahat hareket ettirebilirler. Kişi harekete teşebbüs ettiğinde beyinden adalelere 
sinyaller gönderilir. Bu sırada cildin yüzeyinde zayıf biyosinyaller belirlenebilir. HYE kullanıcının 
cildindeki bir sensörle bu sinyalleri yakalar. Bu sinyallerle güç ünitesi kullanıcının kas hareketini 
sağlayarak, eklem hareketini kontrol eder. İstemli bir kontrol sistemidir. Önemli bir yan etkisi yoktur. 
Ancak hemorajik inmelerde ve fonksiyonel skorları düşük olanlarda ortostatik hipotansiyon görülebilir. 
HYE, hemiplejide santral patern oluşturucuları güçlendirerek yürüme koordinasyonunu düzeltebilir  (4). 
Transkraniyal manyetik stimülasyon  (TMS): TMS, manyetik alan yoluyla beyindeki sinir hücrelerini 
uyaran non-invaziv bir yöntemdir. Repetitif TMS’nin ekstremitelerin motor iyileşmesinde ve GYA 
açısından yararlı etkileri vardır (5). Erken ve saf subkortikal inme hastaları için daha iyi olabileceği 
düşünülmektedir. Uygulamalara bağlı hafif rahatsızlıklar görülebilmektedir.  
Sonuç olarak, inmede teknolojik yaklaşımlar yüksek doz rehabilitasyon imkanı sağlar. Geleneksel 
tedavilere üstünlükleri gösterilmemiştir. İnmede bu cihazların araştırılması için iyi tasarlanmış kontrollü 
çalışmalar gereklidir. 
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Kanser ağrılı hastalarda farmakolojik tedavilerin ilk seçenek olarak kullanılması doğru olmakla birlikte 
günümüzde son kılavuzlara göre uygun girişimsel işlemler, farmakoterapiye yardımcı veya alternatif 
olarak tedavinin başlangıcından sonuna kadar tüm süreç boyunca uygulanmalıdır. Bazı girişimsel 
tekniklerin özellikle erken evrelerde, hatta mümkünse opioid tedavisi ilk düşünülürken yapılmasını 
hayatın son günlerine bırakılmamasını belirtilmektedir. Girişimsel tedavilerin erken uygulanması düşük 
yan etki ile beraber, daha etkin analjezi sağlamaktadır.  
Teknik seçiminde, hastanın tahmini yaşam süresi, hastanın ve yakınlarının beklentisi, en düşük yan 
etkiye sahip uygulamaların ve nörolojik defisitlere sebep olmayacak girişimlerin ilk olarak tercih edilmesi, 
ablatif veya nörodestrüktif işlemlerin mümkünse daha sonraya bırakılması ve mümkünse tekli tedavi 
tekniklerinin ( nörolitik bloklar, radyofrekans termokoagülasyon uygulamaları,  kordotomi, vertebroplasti, 
vb.) sürekli tedavilere (infüzyon tedavileri) tercih edilmesi doğru uygulamalardır. Ancak çoğu işlemlerde 
olduğu gibi en önemli etken hekim deneyimidir. Hekim en iyi bildiği ve deneyimi olduğu uygulamalardan 
tedaviye başlamalıdır. 
Kanserli hastalar mevcut çoklu sorunları nedeniyle, uygulama öncesi işlemlerin kontrendikasyonları 
açısından ayrıntılı olarak değerlendirilmelidir. Kontrendikasyonlar, lokal veya sistemik enfeksiyon, 
kanama-pıhtılaşma bozuklukları, antiagregan kullanımı, anatomiyi ciddi değiştiren durumların varlığı, 
hastanın işlemi istememesi ve hasta onamının alınamamasıdır. 
Kanser ağrısının tedavisinde yapılan işlemlerin büyük bir çoğunluğu göreceli olarak güvenli ve 
komplikasyonu düşüktür. Ancak perioperatif izlem boyunca hastaların çoklu sorunları da göz önünde 
bulundurularak tüm monitörizasyon ve güvenlik koşulların sağlanmalıdır. Uygulamalar mutlaka 
görüntüleme eşliğinde ve ameliyathane şartlarında uygulanmalıdır. Resusitasyon imkanları hazır 
bulunmalıdır. 
 Kanser ağrı tedavisinde başarılı olmak için, hastanın hekime ağrısının olduğunu tam ve doğru olarak 
bildirmesi, doktorun bu ağrıyı ayrıntılı olarak değerlendirerek, bir tedavi planı oluşturup hastaya 
anlatması gerekir. Analjezikler,  analjezik kullanım ilkelerindeki temel prensiplere uygun kullanılmalı ve 
tedavi süreci boyunca yapılan girişimsel işlemlerin sonucuna göre doz ayarlaması yapılmalıdır. 
Uygulanan işlemin etkinliğine göre bazı hastalarda analjezik ihtiyacı kalmayabilir. Bununla birlikte 
hastaların yüksek doz opioid kullanımına bağlı solunum depresyonu (ağrının solunum stimülasyonu 
etkisi ortadan kalkar) gibi ciddi yan etkiler gözlenebilir. Yine analjezik ihtiyacı kalmayan hastalarda ani 
opioid kesilmesi ciddi yoksunluk semptomlarına yol açabilir. Bu nedenlerle girişimsel ağrı işlemleri 
sonrası uygulanan tedavinin etkinliği ve yan etkileri çok iyi takip edilerek tedavide değişiklikler 
zamanında uygulanmalıdır. 
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Günümüzde Multipl Skleroz (MS) tedavisinde hastalığın alevlenmelerini azaltmayı ve ilerlemesini 

yavaşlatmayı amaçlayan immun-modüle edici ilaçlar güncel kılavuzlardaki yerini korumakta iken, 

hastalığın ilerlemesi karşısında hastaların fonksiyonel yeteneklerini korumayı ve geliştirmeyi amaçlayan 

rehabilitasyon programlarının yeri ve öneminin giderek arttığını görmekteyiz (1,2). Hastalığın ilk 

semptomlarından, ileri aşamalarına kadar olan tüm süreçlerde uygun rehabilitasyon müdahalelerinin 

gerekliliğini vurgulayan akademik çalışmaların sayısı her geçen gün artmaktadır (1,2). Hastalık seyri 

boyunca karşılaşılması muhtemel olan yetersizlik, aktivite kısıtlılığı veya yeti yitimi ve katılım azlığı 

karşısında yaşanacak sayısız problemleri çözebilmek için rehabilitasyon ekibinin tam bir takım uyumu 

içerisinde çalışması gerekecektir (2,3). Otoimmün bozukluğun yol açtığı demiyelinizasyon ve akson 

hasarı sonrasında santral sinir sisteminin etkilenmesine bağlı olarak karşımıza çıkan spastisite, hareket 

ve denge bozuklukları, barsak, mesane ve cinsel fonksiyon bozuklukları ve yutma-konuşma bozuklukları 

MS rehabilitasyonunda ilk akla gelen noktalar arasında sayılabilir. Ancak giyinme, yemek yeme, banyo 

yapma ve ev işleri gibi önemli günlük yaşam aktivitelerini olumsuz olarak etkileyen yorgunluk, halsizlik 

ve güçsüzlük, konsantrasyon, biliş ve ruh hali bozuklukları ve ağrı gibi önemli problemlerinde 

rehabilitasyondan önemli derecede fayda göreceği unutulmamalıdır (3,4). Ayrıca günlük yaşam 

kalitesini arttırıcı bir yaklaşımın komplikasyonları ve ikincil yetersizlikleri önleyerek hasta güvenliğini 

arttırdığı belirtilmiştir. Hastanın olumsuz olarak etkilenmiş nörolojik fonksiyonlarının iyileştirilmesi, 

üretken ve yaratıcı hissetmesini sağlamak ve bunun sonucu olarak da hastanın kendi yakın çevres i ile 

ilişkilerini iyi düzeyde sürdürebilmesi MS'li hastaların ve ailelerinin yaşam kalitelerine büyük katkı sağlar. 

Güncel yaklaşımlarda hasta, hasta yakını ve bakım verenin eğitimi, yeni karşılaşılan problemlerin tanımı 

ve baş-etme stratejilerinin belirlenmesi ve danışmanlık sağlanması rehabilitasyon programının 

vazgeçilmezlerinden olmuştur (1-5).  

Medikal tedavisi düzenlenmiş bir MS hastasının katılım azlığına ve yeti yitimine neden olan 

yetersizliklerin titizlikle belirlenmesi ve uygun yoğunlukta bir rehabilitasyon programının ayarlanması 

ekibin başı olan fizyatristin sorumluluğundadır.  MS hastalarının iş gücü kaybının önemli nedenleri 

arasında olan yorgunluk, güçsüzlük ve kognitif fonksiyon bozuklukları öncelikle ele alınması gereken 

noktalar arasında gelir (4,5). Yorgunluğun ve güçsüzlüğün ele alınması ile birlikte denge ve yürüyüş 

bozuklukları, spastisite ve mobilite bozuklukları, anksiyete ve depresyon gibi psikososyal bozuklukların 

tedavisi için bir kapı aralanmış olacaktır. Yine kognitif fonksiyonların ele alınması ile birlikte ise sosyal 

izolasyonun önüne geçilmiş olur, başta konuşma ve yutma bozuklukları ile ilişkili baş etme stratejileri 

pekiştirilir ve tedavinin devamı için önemli bir adım atılmış olur (4,5). MS rehabilitasyonu esnasında 

fizyatrist, fizyoterapistler, iş-uğraşı terapistleri, konuşma-dil ve yutma terapistleri, rehabilitasyon 

psikoloğu, rehabilitasyon hemşiresi, sosyal hizmet uzmanı, hastanın kendisi, yakınları ve bakım vereni 

bir ekip olarak belirlenen, kişiye özgü hedeflere yönelik olarak çalışırlar. Örneğin ele alınmamış bir 

mesane disfonksiyonu iş yerindeki veya sosyal katılımı kısıtlayabilir. Buna bağlı olarak yorgunluk, 

güçsüzlük ve ağrı artabilir. Böyle bir kısır döngü içerisinde anksiyete ve depresyonun baş göstermesi ile 

yeni ataklar tetiklenebilir ve kognitif fonksiyonlar ve konuşma olumsuz etkilenebilir. Bu yüzden 

unutulmamalıdır ki rehabilitasyon, tıbbi tedavilerden sonra verilen bir "ekstra" hizmet değildir. 

Rehabilitasyon MS tanısı konulmasından itibaren başlamalı ve hastalığın seyri boyunca karşılaşılan 

çeşitli sorunların yönetiminin ayrılmaz bir parçası olmalıdır. 
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NÖROLOJİK REHABİLİTASYONDA AYNA TEDAVİSİ 

Prof. Dr. Nebahat Sezer 

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD, Ankara

        Ayna Tedavisi nörorehabilitasyonda kullanılan terapötik yaklaşımlar içerisinde, görece yakın bir 

zamanda klinik kullanıma girmiş, ayna nöronların aktive edilmesi amaçlanarak dizayn edilmiş, simule 

hareket temelli bir rehabilitatif tekniktir. Ayna tedavisine temel teşkil eden ayna nöronlar, 1989-1996 

yılları arasında Rizzolatti ve ark. tarafından maymun beyni üzerinde yapılan seri çalışmalar sırasında 

keşfedilmiştir. Yapılan çalışmalarda ayna nöronların, bir hareketin birey tarafından bizzat 

gerçekleştirilmesi sırasında olduğu gibi, hareketin başkası tarafından yapılırken izlenmesi sırasında da 

ateşlenen ve ilişkili sensorimotor korteksi aktive edebilen vizuomotor nöronlar olduğu tespit edilmiştir. 

Fonksiyonel MRI, magnetoensefalografi ve EEG gibi nörogörüntüleme yöntemleri ile ayna nöron ağının 

haritalaması yapılmış ve bu nöronların frontoparietal kortekste daha yaygın olmak üzere, insula, orta ve 

süperior temporal gyrus ve süperior temporal sulkus alanlarında lokalize olduğu gözlenmiştir. Bu 

bölgelerin motor fonksiyonlar, konuşma ve empati ile ilişkili alanlar olduğu dikkati çekmektedir.  

       Ayna Tedavisinin klinik kullanıma girmesi ise,  “ayna nöronlar bilim dünyası için DNA’nın keşfinden 

daha önemli bir aşamadır” diyen Ramachandran ve ark. tarafından 1996 yılında gerçekleştirilmiştir. Bu 

tedavi ilk olarak 10 adet üst ekstremite amputasyonlu hastada, fantom ağrısının giderilmesi amacıyla 

kullanılmış ve  başarılı sonuçlar elde edilmiştir. Sonrasında kompleks bölgesel ağrı sendromu, inme, 

travmatik yaralanmalar, Parkinson hastalığı, serebral palsi ve otizm spektrum bozukluğu gibi çeşitli 

nörolojik bozukluklara sahip hastalar değerlendirmeye alınmış ve bu hasta gruplarında klasik rehabilitatif 

tekniklerle kombine olarak ayna tedavisi kullanılmıştır. Tedaviyi takiben çoğunlukla semptomatolojide + 

yönde değişiklik, duyusal ve motor defisitlerde iyileşme, otonomi ve yaşam kalitesinde artış gözlenmiştir. 

        Literatürde özellikle nörorehabilitasyon alanında ayna tedavisinin en sık kullanıldığı hastalık 

gruplarının başında “inme” vakaları gelmektedir.  Cochrane meta analizlerinde yer alan ve ayna 

tedavisinin inme sonrası rehabilitasyonda etkinliğini değerlendiren çalışmalardan ikisi bizim kliniğimizde 

gerçekleştirilen çalışmalardır. İnmede ayna çalışmalarının büyük kısmı üst ve alt ekstremite motor 

fonksiyonlar, denge ve koordinasyon, günlük yaşam aktiviteleri, ihmal ve spastisite üzerine 

odaklanmıştır. Çalışmaların metodolojisi incelendiğinde, kullanılan ayna düzeneklerinin “mirror box” 

olarak adlandırılan ayna kutusu veya midsagittal yerleşimli klasik ayna şeklinde dizayn edildiği 

görülmektedir. Ayna tedavisinde ortalama uygulama süresi 20-30 dk arasında, haftada 5 gün, 4-6 hafta 

arası rapor edilmiş olmasına rağmen, çalışmalarda optimal doz, sıklık ve süre ile ilgili farklılıklar 

bulunmaktadır. Bu tedavi sırasında sağlam ekstremitenin aynadaki görüntüsü ile etkilenen ekstremite 

hareket ediyormuş gibi optik bir illüzyon gerçekleşmekte ve bu vizuel feedback ile ayna nöronlar 

ateşlenerek ilgili motor korteksin reorganizasyonunun fasilite edilmesi ve nöroplastisite gelişiminin 

hızlandırılması amaçlanmaktadır.  

       İnmeli vakalarda yürütülen çalışmalar, ayna tedavisinin etkilenmiş ekstremitede sensorimotor 

fonksiyonların artırılmasında, eklem mobilitesinin iyileştirilmesinde, denge-koordinasyonun 

geliştirilmesinde, yürüme kalitesi ve günlük yaşam aktivitelerinde bağımsızlık düzeyinin artırılmasında 

etkinliğini ortaya koymuştur.   

        İnme rehabilitasyonu dışında KBAS, fibromyalji, diabetik nöropati, spinal kord hasarı ve travmatik 

yaralanmalar sonrası oluşan nöropatik ağrılarda da ayna tedavisinin etkin olabileceği rapor edilmiştir. 

Yine Parkinson hastalarında özellikle bradikinezinin düzeltilmesinde ayna tedavisi etkili bulunmuştur. 

Tedaviye alınan hasta gruplarında NMES ve görev-spesifik rehabilitasyon teknikleri ile birlikte 

uygulanmasının, ayna tedavisinin etkinliğini anlamlı düzeyde artırdığı rapor edilmiştir.  

        Pediatrik rehabilitasyon vakalarında da özellikle  üst ekstremite motor fonksiyonların 

geliştirilmesinde ayna tedavisinin klinik etkinliğe sahip olduğu görülmüştür. Son yıllarda ayna nöronlarla 



Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

ilişkisi araştırılan otizm spektrum bozukluğu olan çocuklarda ise ayna nöronların bulunduğu bölgelere 

uygulanan serebral stimülasyonun, emosyonel davranış paternleri ve algısal fonksiyonlar üzerine 

etkinliği araştırılmış, ancak bu hasta gruplarında henüz ayna nöron aktivite bozukluğunu ve bu tedavinin 

etkinliğini kanıtlayacak yeterli düzeyde veriye ulaşılamamıştır.  

        Gerek klinik gözlemlerimiz, gerekse literatür verileri ışığında diyebiliriz ki, basit, ekonomik, iyi tolere 

edilebilen ve ev ortamında da uygulanabilen ayna tedavisi, nörolojik rehabilitasyon alanındaki tüm hasta 

gruplarında, konvansiyonel yöntemlerle kombine olarak rutin tedavi programlarında yer almayı ve 

üzerinde ileri çalışmaları hak eden bir nörorehabilitatif tekniktir.  
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OMURİLİK YARALANMALI HASTALARDA NÖROJENİK MESANE 

Dr. Necmettin Yıldız 

Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Denizli 

Omurilik yaralanmalı (OY)  hastaların mesane rehabilitasyonunda asıl hedeflenen; uzun süreçte 
üst üriner sistemin(ÜÜS)  korunmasıdır. Çünkü bu hastalarda mortalitenin en önemli nedeni renal 
yetmezliktir. Bunu yapabilmek için alt üriner sistem(AÜS)  fonksiyonlarını düzenlemek gerekir. Bu 
noktada; hem dolum hem de işeme fazı boyunca detrusor basınçlarını güvenli sınırlar içinde tutmak 
önemlidir. Tedavi; aktif-agresif-yüksek basınçlı mesaneyi, kısmen pasif-düşük basınçlı-rezervuar 
mesane haline getirmekle başlar. Kontinansın sağlanması hastanın sosyal rehabilitasyonu açısından 
önemlidir. Bu da hastanın yaşam kalitesine katkı sağlar. Yaşam kalitesi tedavi kararının önemli bir 
parçasıdır.  

TEDAVİ SEÇENEKLERİ 
A. NON-İNVAZİV

1. Yardımlı mesane boşaltım teknikleri
Crede manevrası: Oluşabilecek yüksek mesane içi basınç nedeniyle ÜÜS için potansiyel tehlikelidir.  
Valsalva (abdominal straining): Yüksek mesane içi basınç oluşturuyorsa kontrendikedir. Valsalva ile 
idrar yapmayı önermeden önce VUR, üretral darlık ve semptomatik İYE dışlanmalı ve ürodinamik olarak 
AÜS’ün güvenli olduğu gösterilmelidir.   
Triggered refleks işeme: Özellikle ÜMN lezyonlu hastalarda; sakral veya lomber dermatomların 
uyarılması ile detrusor de refleks bir kontraksiyon ortaya çıkarılabilmesi prensibine dayanır.  Sadece 
refleks inkontinansı yönetebilen, ürodinamik olarak güvenli ve sıkı takip yapılabilecek hastalarda 
önerilmelidir. 

2. Mesane Rehabilitasyonu
Tibial sinir stimulasyonu: İlaç tedavisine yanıt alınamayan hastalarda önerilebilir. 
Genital sinir stimulasyonu: İlaç ve geleneksel sakral nöromodulasyon yöntemlerine yanıt alınamayan 
özellikle inkomplet OY’lı hastaların DAA’sında etkili alternatif bir teknik olabilir. 

3. İlaç Tedavileri
Anti-muskarinik ilaçlar: Nörojenik AÜS disfonksiyon tedavisinde ilk seçenek olup, mevcut en yararlı 
ilaçlardır. Bu ilaçların uzun dönem etkinlik ve güvenilirliği belirlenmiştir. Özellikle mesane dolum 
fonksiyonlarını (basınç, sistometrik kapasite ve kompliyans) iyileştirirler. Nörojenik DAA’da (NDAA) 
idiyopatik DAA’dan farklı olarak daha yüksek dozlarda etkilidir. Bu ilaçların yan etki profilini azaltmak 
için, farklı yollarla (ER, transdermal, intravezikal) verilmesi yardımcı olabilir. Bir antimuskarik ilacin 
diğerinden daha iyi olduğu hakkında mevcut çok az kanıt vardır. Bunlar; yan etki profillerindeki küçük 
farklılıklar ve tedavi maliyetidir. Oksibutininde ağız kuruluğu diğer tüm anti-muskariniklerden fazladır. Bu 
ilaçların doz titrasyonu optimal etki/yan etki dengesi kurularak bireysel olarak yapılmalı. Bir ilaç tolere 
edilemezse bir başka ilaç denenmelidir. Tedavi etkinliği anti-muskarinik ajanların kombinasyonu ile 
artırılabilir. 
B3-reseptör agonisti-Mirabegron: NDAA tedavisinde tek başına ya da anti-muskariniklerle 
kombinasyonu ile alternatif olabilir.  
Alfa blokerler: Mesane çıkış direncini ve PVR’yi azaltmada kısmen başarılıdır. İşeme fonksiyonu olan 
hastalarda etkili olabilirler. 

4. External idrar toplayıcılar
Kondom kateter: Düşük mesane P ve düşük PVR durumunda kullanılabilir. 

B. MİNİMAL-İNVAZİV
5. Kateterizasyon

Aralıklı kateterizasyon (AK): Nörojenik AÜS disfonksiyonu tedavisinde altın standarttır. DAA kontrol 
edildikten sonra ve detrusor underaktivite (akontraktilite) durumlarında kullanılır. Mesanesini 
boşaltamayan hastalar için standart tedavi yöntemidir. Aseptik AK, seçilecek en uygun yöntemdir. 
Kalıcı (üretral/suprapubik): Sadece istisnai durumlarda ve sıkı takip ile kullanılmalıdır. SKY akut 
döneminde kısa süreli kalıcı kateter kullanımı güvenli bir yöntemdir. Uzun süreli ihtiyaç durumunda 
suprapubik kateter, üretrale tercih edilir.  
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6. İntravezikal uygulamalar 
İntravezikal ilaç tedavileri 
BTX uygulamaları: NDAA’yı azaltmak için en etkili minimal invaziv tedavi yöntemidir (200-300 IU). 
Yaklaşık 9 ay süren, uzun süreli ancak geri dönüşümlü kimyasal denervasyon sağlar. Etkinlik kaybı 
olmaksızın tekrarlayan enjeksiyonlar yapılabilmektedir. Anti-muskarinik tedavinin etkisiz olduğu veya 
tolere edemeyen hastalarda kullanılmalıdır.  
 
Sonuç olarak, nörojenik AÜSD tedavisinde optimal tek bir medikal tedavi seçeneği yoktur. NDAA’da 
anti-muskarinikler ve AK en iyi tedavi seçenekleridir. En iyi sonucu almak için en iyi yol tedavi 
seçeneklerinin kombinasyonudur.  
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MULTİPL SKLEROZ’LU  HASTALARDA NÖROJENİK MESANE 

Prof. Dr. Yeşim Akkoç 

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı ,İzmir 

Multiple Skleroz’lu  (MS)  hastaların %50-90’ında alt üriner sistem (AÜS) semptomları görülmekte olup;  
hastaların %50’sinde tanıdan 3-5 yıl içinde ortaya çıkmaktadır. Depolama disfonksiyonuyla ilişkili 
semptomlar (sıkışma, sık sık idrar yapma, sıkışarak idrar kaçırma) daha sık görülmektedir.  Boşaltma 
disfonksiyonuyla ilişkili olarak; tutukluk hissi, idrarı başlatamama, kesik kesik idrar yapma, tam 
boşaltamama gibi semptomlar ortaya çıkabilir.  En sık bildirilen ürodinamik bulgular; detrusor aşırı 
aktivitesi ve detrüsör-sfinkter dissinerjisi (DSD) olup, daha az sıklıkta azalmış detrusor aktivitesi 
görülmektedir. 
MS hastalarında AÜS semptomlarının tanı ve izlemine yönelik farklı yaklaşımlar mevcuttur. 
Sık idrara gitme (10-12 defa /gün), sıkışma, sıkışarak idrar kaçırma (4-5 defa /gün) yakınmalarıyla 
başvuran 8 yıl önce MS tanısı almış olan 40 yaşındaki bayan hastaya tetkik ve tedavi için  nasıl bir 
yaklaşım uygulayabiliriz?  İngiliz ve  Fransız kılavuzları ile Türk konsensus önerilerine göre yaklaşımlar 
şu şekildedir:  
İngiliz kılavuzlarına göre önce rutin idrar tetkiki ile idrar yolu enfeksiyonu ekarte edilmelidir. Daha sonra 
miksiyon sonrası rezidü idrar (MSR) miktarı ölçülüp <100 ml ise antikolinerjik ilaç (Ach ilaç) tedavisi 
başlanmaktadır.  Eğer MSR >100 ml ise o zaman intermittent self kateterizasyon (ISK) ile birlikte Ach 
ilaç tedavisi verilmektedir.  Konservatif önlemlere dirençli sıkışma ve inkontinans durumunda; cerrahi ya 
da intravezikal tedaviler planlandığında ürodinamik incelemeler önerilmektedir. 
Aynı hastaya Fransız ekolüne göre yaklaşılırsa bazal değerlendirmede neler önerilir?: 
√Üç günlük miksiyon günlüğü
√İdrarın bakteriyolojik incelemesi
√Kreatinin klirensi
√Üriner sistem ultrasonografisi
√Ürodinamik inceleme
√Spesifik yaşam kalitesi anketleri (Qualiveen anketi gibi)

MS’de üst üriner sistem (ÜÜS) komplikasyonları için kesin risk faktörleri; MS süresi > 15 yıl olması,  
devamlı üriner kateter,  yüksek amplitüdlü inhibe edilemeyen detrüsör kontraksiyonları ve  sürekli yüksek 
Pdet olarak belirlenmiştir. Olası risk faktörleri ise; DSD, yaş > 30 ve erkek cinsiyet olarak saptanmıştır. 
Hastalar en az 1 kesin risk faktörü  /  >2 olası risk faktörü olması durumunda riski hasta olarak;  ; kesin 
risk faktörü olmayan / ≤ 1 olası risk faktörü durumunda ise risksiz hasta olarak  kabul edilmektedir.  
Risksiz hastalara yıllık değerlendirmelerde: 
√ 3 günlük miksiyon günlüğü
√ Üroflowmetri
√ Miksiyon sonrası rezidü ölçümü önerilmektedir.
Riskli hastalara yıllık değerlendirmelerde:
√ 3 günlük miksiyon günlüğü
√ Miksiyon sonrası rezidü ölçümü
√ Kreatinin klirensi
√ Üriner sistem ultrasonografisi
√ Spesifik yaşam kalitesi anketi
√ Ürodinamik inceleme (1-3 yıl arayla) önerilmektedir.

Türk konsensüs bildirisine göre söz konusu hastaya  nasıl yaklaşılır? 
-Ayrıntılı öykü (inkontinans miktarı ve yaşam kalitesi dahil)
-Fizik muayene-sınırlı nörolojik muayeneyle birlikte
-Tam idrar analizi
-Serum kreatinin düzeyi
-İdrar akım hızı ve rezidü idrar ölçümü
-Üriner sistem US
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Hastanın üriner sistem US’unda ÜÜS tutuluşu yoksa: 
1-Depolama AÜS semptomları olup, anlamlı rezidü idrar yoksa; diyet / yaşam şekli değişiklikleri, Ach
ilaçlar, pelvik taban kası egzersizleri ve Desmopressin
2- Depolama AÜS semptomları olup, anlamlı rezidü idrar mevcutsa; ISK / foley kateter ve Ach ilaç
tedavisi
Bu önerilere rağmen sonuç tatminkar değilse ürodinamik incelemeler gündeme gelmektedir.

Ach ilaç tedavisine yanıt vermeyen aşırı aktif mesanesi olan hastalarda detrüsör kasa botulinum toksin 
enjeksiyonu ya da posterior tibial sinir stimülasyonu  tedavileri düşünülebilir. 
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OLGULAR EŞLİĞİNDE SORU VE CEVAPLARLA NÖROJENİK MESANEYE YAKLAŞIM 
İNMELİ HASTALARDA NÖROJENİK MESANE 

Prof. Dr. Murat Ersöz 
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Tedavi ve Rehabilitasyon Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi 

İnmeli hastalarda nörojenik mesane ya da diğer bir deyişle nörojenik alt üriner sistem disfonksiyonu 
rehabilitasyon hekimlerinin sık karşılaştığı bir problemdir (1). İnmeli olgularda üriner semptomlar 
disabiliteye neden olur ve yaşam kalitesini bozar (2). Üriner disfonksiyonu olan inmeli olgularda üriner 
enfeksiyon ve mortalite oranları yüksektir (3, 4). İnmeli olgularda alt üriner sistem fonksiyonunun 
değerlendirilmesi ve gerekirse tedavisinin yapılması rutin rehabilitasyonun bir parçası olarak 
düşünülmelidir. Dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta inmeli olgularda üriner disfonksiyon sıklığı ve 
tipinin hastalık serebral şok, toparlanma (recovery) ve sekel dönemlerini izlediğinden değişken 
olduğudur, örneğin üriner inkontinans  sıklığı akut dönemde %47, 6. ayda %1, üriner retansiyon akut 
dönemde (ilk 72 saat) %47, subakut dönemde (4.hafta) %29, kronik dönemde (3 ay) %5’tir (3, 5). İnmeli 
olgulara disfonsiyon tipi açısından bakıldığında ortalama hastalık süresi 159 gün olan 48 olguluk bir 
seride depolama disfonksiyonu %66.7, boşaltma disfonksiyonu %39.6, her iki disfonksiyonun birlikteliği 
%16.7 olarak bildirilmiştir (1). Aynı çalışmada mesane doluluk duyusu mevcut olguların oranı %91.7, 
spontan idrar başlatabilen hastaların oranı %81.3 olarak tespit edilmiştir (1).  
Hastalar değerlendirilirken öyküde primer hastalık, komorbiditeler, kullanılan ilaçlar, primer yakınma ve 
semptomlar ayrıntılı olarak sorgulanmalıdır. Genel, nörolojik ve üriner sistem muayenesini takiben tam 
idrar tetkiki, idrar kültürü ve duyarlılık testi, BFT, kreatinin klirensi, üriner sistem USG incelemesi, işenen 
hacim ve rezidüel hacim ölçümleri yapılmalı, sıvı alım-çıkarım izlem çizelgeleri doldurulmalıdır. 
Böylelikle hastanın total ve fonksiyonel mesane kapasiteleri ve ortalama post-void rezidüleri saptanıp 
hastadaki disfonksiyonun tipi ve uygun yaklaşım belirlenebilir. Bu tip klinik yöntemlerle sonuç 
alınamayan ağır disfonksiyonu olan olgularda ürodinamik çalışmalar yapılmalıdır. Depolama sorunu 
olan olgularda disfonksiyonun tipi ve şiddetine göre davranışsal yöntemler, farmakolojik ajanlar 
(antikolinerjikler, trisiklik antidepresanlar), idrar toplayıcı sistemler, detrüsöre botulinum toksin 
enjeksiyonu, cerrahi yöntemler, kalıcı üretral kateter; boşaltma sorunu olan olgularda yine 
disfonksiyonun tipi ve şiddetine göre davranışsal yöntemler, farmakolojik ajanlar (kolinerjikler, alfa-
adrenerjik blokörler, antispazmodikler), aralıklı kateterizasyon, kalıcı üretral kateter, biofeedback, 
cerrahi yöntemler (stimülatörler) uygulanabilir. İnmeli hastalarda boşaltma yöntemi seçilirken dikkat 
edilmesi gereken bir nokta hastaların önemli bir kısmında plejik üst ekstremitede fonksiyon kaybı oluşu 
nedeniyle aralıklı self-kateterizasyon uygulamada ortaya çıkacak güçlüktür (1). Diğer bir nokta ise kalıcı 
üretral kateter uygulanan olgularda üriner enfeksiyon riskinin anlamlı şekilde yüksek oluşudur (4). 
Belirgin üriner disfonksiyonu olan inmeli olguların boşaltma yöntemi yönünden izlendiği 99 olguluk bir 
seride spontan idrar yapma oranının zaman içinde giderek arttığı ve olaydan 6 ay sonra olguların 
%73.7’sinin spontan idrar yaptığı belirlenmiştir (6). Bu verilerin ışığı altında inmeli olgularda boşaltma 
yöntemi olarak olabildiğince spontan boşaltmanın seçilmesi ve kalıcı üretral kateter kullanımın mümkün 
olan en kısa sürede bırakılması akılcı yaklaşım olacaktır (1, 4, 6). 
Sonuç olarak inmeli hastalarda spontan idrar başlatabilme sıklığının yüksek olduğu akılda tutulmalı (1, 
6), olabildiğince spontan boşaltma hedeflenmeli ve buna yönelik yaklaşımlara ağırlık verilmeli, kalıcı 
üretral kateter kullanımı şartlar ölçüsünde olabildiğince erken bırakılmalı, disfonksiyon tipi ve şiddeti 
zaman içinde değişkenlik gösterdiğinden hastalar periyodik olarak değerlendirilmeli ve tedavide gerekli 
modifikasyonlar yapılmalıdır. 
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OMUZUN ADEZİV KAPSÜLİİNİ TEDAVİ ETMEK GEREKİR Mİ? 

Doç. Dr. Banu Sarıfakıoğlu 
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Tekirdağ 

Adeziv kapsülit, Amerikan Ortopedi Cerrahları Akademisi tarafından; "Osteopeni dışındaki radyografik 
bulguların olmadığı, kademeli olarak değişen ciddiyette aktif ve pasif omuz hareketinin genel olarak 
sınırlandığı bir durum" şeklinde tanımlanmıştır (1). Hastalığın evresine göre önde gelen semptomlar 
değişkenlik göstermektedir. 
Hastalık 3 klinik evre içerir.  

1- Geceleri daha kötü olan yaygın ve şiddetli omuz ağrısının gelişmesi ve 2-9 ay süren ağrılı ilk
dönem.

2- Sertlik ve şiddetli omuz eklem hareket açıklığı(EHA) kaybı olan ancak ağrının giderek daha
azaldığı, 4-12 ay süren orta dönem.

3- Kademeli EHA geri dönüşüyle 5-24 ay süren iyileşme dönemi (2).

Fizik muayenede en az iki EHA’da, diğer omuza kıyasla pasif ve aktif olarak kısıtlılık saptanır. En çok 
eksternal rotasyon ve abduksiyon hareketlerinde kısıtlılık gözlenir. 
Adeziv kapsülit, kendini sınırlayabilen bir durum olmakla birlikte tam rezolüsyon birçok vakada 
gözlenmez. Tedavi etkinliklerini ortaya koyan kaliteli, randomize kontrollü çalışmalarda eksiklik 
nedeniyle standart bir yaklaşım bulunmamaktadır. Hastalığın evrelerinindeki dominat semptom ve klinik 
bulguların farklılık göstermesi nedeniyle düzenli klinil izlem önem taşımaktadır. Tedavi seçenekleri 
arasında, 
-Klinik izlem
-Egzersiz
-Enjeksiyonlar
-Fizik tedavi modaliteleri
-Manüplasyon
-Girişimsel işlemler
-Cerrahi
Yer alır. Hastanın klinik durumuna göre bu tedavilerden biri ya da kombinasyonu kullanılabilir. Öncelikle
hastanın eğitimi önemlidir, bu durum hastanın tedaviye uyumunu arttıracaktır. Ağrı için non-steroid anti-
inflamatuar ilaç önerilebilmekle birlikte etkinliğin gösteren randomize kontrollü çalışma
bulunmamaktadır. Özellikle hastalığın erken evrelerinde opioid analjeziklere ihtiyaç duyulabilir.
Hasta yakın takipte tutulmalıdır. Hafif hastalığı olan ve adeziv kapsülitin iyileşme evresindek i hastalar,
aşırı rahatsızlığa yol açmamaları koşuluyla, hafif EHA egzersizlerinden (örneğin Codman) fayda
görebilirler. Bu egzersizler hastada ağrıya neden olacak seviyede olmamalıdır. Adeziv kapsülit erken
dönemde uygulanan aşırı agresif fizik tedavi, omuz fonksiyonunda çok az iyileşme sağlarken ağrıyı
arttıracaktır.
Hasta tedaviden fayda görürse egzersiz tedavisi ağrının izin verdiği ölçüde biraz daha yoğunlaştırılabilir,
hastalara fizyoterapist gözetiminde olsun/olmasın germe ve güçlendirme egzersizleri eklenebilir.
Oral glukokortikoid tedavisi ağrılarda kısa süreli rahatlama sağlamakla birlikte etkinliği çok sınırlıdır.
Takiplerde hasta egzersizden fayda görmezse intraartiküler steroid enjeksiyonu yapılabilir. İntraartiküler
steroid enjeksiyonu, kısa dönemde ağrı azalmasında etkinken, EHA kazanılmasında etkinliği daha uzun
görünmektedir, en etkin dönem erken evre hastalık gibi durmaktadır (3). Bir intraartiküler glukokortikoid
enjeksiyonunu takiben denetimli fizik tedavinin eklenmesi, tek başına enjeksiyondan daha hızlı bir
iyileşme ile sonuçlanabilir (4). Supraskapuler sinir bloğunu ağrı ve fonksiyon kazanımında etkili olabilir.
Lazer tedavisi veya pulse elektromanyetik alan tedavisinin etkili bir tedavi olduğuna dair yüksek bir kanıt
yoktur.  Hidrodilatasyon bir diğer alternatif metod olup, cerrahi öncesi denenebilir, etkinliği kısa sürelidir
(5). 10-12 aylık takiplere rağmen hiçbir gelişme elde edilemezse hasta ortopedik cerrahi için
yönlendirilebilir.
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Kalsifik Tendinit Tedavisinde Güncel Tedavi Yaklaşımları: Konservatif mi? Cerrahi mi?

Prof. Dr. Zeynep Güven

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul

Omuz kalsifik tendinitis subakromial ağrı sorunları içinde oldukça sık karşılaşılan bir sorundur. Rotator manşet 
tendonlarını etkileyen hidroksiapatit birikmesi sonucu reaktif bir kalsifikasyon ile karakterize olan bu durum en 
sık 30-50 yaş grubu kadınlarda görülmektedir.  Genel popülasyonda prevalansı %2.7-27, omuz ağrılı hastalar 
arasında ise %6.8-%42  arasında bildirilmektedir. 30-60  yaşları arasında ve kadınlarda 1,5 kat daha fazla 
ortaya çıkmaktadır. En sık supraspinatus tendonunun tuberkulum majus yapışma yerine yakın bölgelerde  
görülmekle birlikte olup  infraspinatus, teres minor and subskapularis tendonu da etkilenmektedir. Aynı anda 
birkaç tendonda da ortaya çıkabilir.
Kesin etyolojisi tam olarak ortaya çıkarılamamıştır.  Tekrarlayan travma, dejeneratif süreçler, tenosit nekrozu, 
reaktif ve endokondral osifikasyon patogenezden sorumlu hipoetezler olarak sayılmakta, bu şekilde tendon 
dejenerasyonu sonrası reaktif kalsifikasyonun gelişimi veya omuzun üzerine binen tekrarlayıcı yüklerin artması 
ile reaktif bir süreç olarak aktif bir biyolojik ortam içinde tendinosit metaplazisi olabileceği öne sürülmektedir.  
Ancak patogenez ile ilgili henüz kesin bir görüş birliği bulunmamaktadır. İnsüline bağımlı diabeti olanların 
yaklaşık üçte birinde omuz kalsifik tendinit görülmektedir. Bu bireylerde yüksek glikoz düzeylerinin pek çok 
matriks proteininin glikolizasyonunu tetiklediği düşünlmektedir. 
Hastalığın prekalsifik, kalsifik ve postkalsifik olmak üzere üç evresi bulunmaktadır. Prekalsifik dönemde 
histopatolojik bulgulara göre tendon dokusu fibrokartilaja dönüşmekte ve tendonun metabolik ve mekanik 
yapısı değişmektedir . Kalsifik faz da kendi içinde formatif, dinlenme ve rezorptif olmak üzere üç dönemde 
gelişmektedir. Kalsifikasyonlar rotator manşet tendonun ortasında veya insersiyon bölgesinde, bursalar gibi 
sinovyal dokularda birikmektedir. Bu döngüde hastalığın depozitin spontan rezorpsiyonu ile sonuçlanan 
postkalsifik dönem ile tamamlandığı, ardından tendon tamiri ve iyileşmesini kapsayan dördüncü evresi olduğu 
da belirtilmekle birlikte olguların tamamında bu patern görülmemekte ve süreç belirli bir aşamada 
takılabilmektedir. 
Tipik yakınmalar deltoid bölgesinde akut veya kronik orta-şiddetli düzeylerde ağrı,  değişken düzeyde 
fonksiyonel kısıtlılıktır. Olguların bir bölümünde bisipital tendinit, rotator manşet kaslarında yırtık, omuz ve 
çevresi kaslarda spazm, subakromial bursit ve sekonder adhezif kapsülit de görülebilir. Semptomlar tedavi olan 
hastalarda bile uzun süre devam edebilmektedir. Nötral, iç ve dış rotasyonda AP, aksiller ve outlet omuz 
grafileri çoğu kez tanı için yeterlidir. Ultrason ve MRI gereken olgularda tanıya yardımcı olabilir. Bilgisayarlı 
tomografi kalsifik tendinitte omuzdaki patolojiyi oldukça iyi ortaya koymakla birlikte nadiren başvurulan bir 
yöntemdir. 
Kalsifikasyonun tendonun değişik bölgelerine yerleşmesi, boyutu ve evredeki farklılıklar nedeniyle tedavi 
hastaya göre bireysel planlanmalıdır. Farklı tedavi yöntemleri içinde en iyi tedavi konusunda henüz tam bir 
görüş birliği bulunmamaktadır. Tedavi yaklaşımları konservatif ve cerrahi olarak ikiye ayrılmaktadır. 
Akut dönemde konservatif tedaviler tercih edilmelidir. Bu dönemde ağrının genellikle yoğun olması nedeniyle 
istirahat, nonsteroid anti enflamatuar ilaçlar, fizik tedavi uygulamaları olguların %70’inde etkilidir. Daha sonraki 
aşamada subakromial steroid enjeksiyonları, ekstrakorporel şok dalga  (ESWT) uygulamaları, ultrason 
eşliğinde iğneleme diğer tedavi seçenekleri arasında sayılabilir. 
ESWT nin kalsiyum depozitlerinin direkt radyografide belirgin olarak görüntülendiği kronik formatif evrede 
kullanılması önerilmektedir. Pek çok çalışmada düşük komplikasyon oranı ve iyi sonuç bildirilmektedir. Orta 
yoğunluklu ESWT ile olguların yaklaşık %70-90 iyi sonuç bildirilmiş, 1/2 ‘sinde ise radyografik olarak 
depozitlerin yok edilebildiği gösterilmiştir. 
Ultrason eşiliğinde iğneleme yöntemi ise konservatif tedavinin yeterli yarar sağlamadığı olgularda 
uygulanabilen minimal invaziv girişimsel bir uygulamadır. Bu tedavide amaç depozitlerin boyutunu küçültmek 
ve rezorpsiyonu hızlandırmaktır. Ultrason eşiliğinde iğnelemenin uzun dönemde kalsifik tendinitte etkinliğini 
inceleyen çalışma sayısı oldukça azdır.  US eşliğinde iğneleme ile depozitin parsiyel olarak alınması kalsiyum 
içeren kavitenin dekompresyonu ve kalsiyumun spontan rezorpsiyonunun hızlandırılması amaçlanmaktadır. 
Ancak iğnenin boyutu, iğneleme sayısı, tek veya çift iğneleme hakkında ortak bir görüş bulunmaktadır. Bu 
yöntemle başarı oranı %68- % 92 arasında bildirilmektedir. Çift iğneleme ile eşzamanlı lavajın potansiyel 
avantajları  bazı yayınlarda belirtilmekle birlikte klinik çalışmalar ile kanıtlanmamıştır. 
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Son yıllarda daha fazla uygulama alanı bulan PRP’nin kalsifik tendinitte etkinliği konusunda yeterli kanıt 
bulunmamaktadır. PRP nin hazırlanma metodları, plazmada trombosit konsantrasyonları, PRP volumü ve 
trombositlerin aktive edilmesi için eklenen maddelerdeki farklılıklar, lökosit varlığı veya yokluğu gibi değişkenler, 
çalışmalar arasında karşılaştırma yapmayı zorlaştırmaktadır. Omuz kalsifik tendinitinde konservatif tedaviye 
yanıt vermeyen olgularda PRP uygulaması giderek daha sık gündeme gelmekle birlikte bugüne değin 2 hafta 
arayla tekrarlanan 3 PRP enjeksiyonu sonrası 1 yıllık takipte asemptomaik olup, radyografide kalsifikasyonun 
ortadan kalktığını bildiren tek bir olgunun sunumu dışında çalışma bulunmaktadır.  
Cerrahi tedavi 6 ay ve üzeri süre konservatif tedavinin yanıtsız olması durumunda gündeme gelmelidir. Daha 
az morbidite ve benzer sonuçlar nedeniyle günümüzde artroskopi tercih edilen cerrahi tekniktir. Ancak alınması 
gereken kalsifik deposit miktarı konusunda bir görüş birliği yokur. Bazı cerrahlar fonksiyonel son durum ile 
depozit miktarı arasında ters ilişki nedeniyle kalsiyum depozitlerinin tamamının alınmasını önerirken diğer bir 
grup ise sadece etkilenen bölgenin cerrahi insizyonunun bile hücre aracılı rezorpsiyonu tetikleme etkisi 
nedeniyle depozitin tamamının alınmasının gereksiz olduğunu savunmaktadır. Kanıtlar cerrahi tedavi 
sonuçlarının kalsifikasyon tipi ve boyutundan etkilenmediğini, ayrıca anterior akromiyoplasti yapılan ve 
yapılmayan olgularda fark olmadığını göstermektedir.  
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KOKSİKS AĞRISINDA YAKLAŞIM, KONSERVATİF VE GİRİŞİMSEL TEDAVİ 
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İstanbul 

 Koksidinia, koksis bölgesinde ağrı olarak tanımlanmaktadır. Hastaların büyük bir kısmında destekleyici 
tedaviler ile koksidiniada iyileşme sağlanabilirken, bazı hastalarda semptomlar uzun süre devam 
edebilmekte ve yaşam kalitesini dramatik azalma ile sonuçlanmaktadır (1). Kadınlarda erkeklere oranla 
beş kat daha sık görülmektedir. Koksidinia etyolojisinde çok sayıda neden bulunmaktadır ve çoğu 
travma ile ilişkidir ancak vakaların bir kısmı idiopatik olabilir. Koksidinialı hastalarda tipik olarak koksisde  
iyi lokalize edilebilen  ağrı ve hassasiyet bulunmaktadır. Hastalar oturur pozisyonda özellikle arkaya 
doğru yaslandığında olan kuyruk kemiğindeki ağrıdan şikayet ederler. Bazı hastalarda ise oturur 
pozisyondan kalkar pozisyona geçişlerde ağrıda ani artış olabilir. Koksidinialı bir hastanın 
değerlendirilmesinde ağrının lokalizasyonu, şiddeti , ağrıyı artıran azaltan faktörler, travma ile ilişkili olup 
olmadığı  sorularının yanısıra aynı bölgedeki diğer olası ağrı nedenlerine ilişkinde sorularda sorulmalıdır. 
Fizik muayanede koksisin fokal external palpasyonu ağrıya sebep olurken etraf dokuların palpasyonu 
ile ağrı oluşmaz. Tanı öykü ve fizik muayane ile konulmaktadır. Şiddetli ağrı ve künt travma öyküsü , 
enfeksiyon veya malignite ile ilişkili semptom varlığı ve iki  aydan uzun süreli persistan ağrı varlığı 
durumları dışında  görüntüleme çoğu hastada gerekmez. Lomber disk hastalığı gibi spinal patolojiler , 
prostatit, pelvik inflamatuar hastalık, pionidal sinüs, proctalgia fugax koksidinialı hastalarda ayırıcı tanıda 
düşünülmelidir. 
 Başlangıç tedavisi akut koksidiniada oturma yastıkları, soğuk veya sıcak uygulama, analjezikler içeren 
konservatif tedavi yaklaşımlarıdır. Koksidinialı hastaların %90’ında medikal tedavi gerektirmeden veya 
konservatif tedavi yaklaşımları ile düzelme sağlanmaktadır. Persistan semptomları olan hastalarda lokal 
anestezik veya lokal anesteziğe ek glukokortikoid içeren lokal enjeksiyonlar tedavi sürecinde sıklıkla  
uygulanmaktadır. Enjeksiyonlar sakrokoksigeal birleşkeye, koksigeal ekleme, kemik spura, kaudal 
epidural alana veya ganglion impara yönelik olarak gerçekleştirilebilir. Gündüz ve ark. 22 hastayı içeren 
retrospektif pilot çalışmasında floroskopi eşliğinde uygulanan ganglion impar blokajı ile hastaların 
%82’sinde ortalama 6 ay süren  >%50 ağrıda azalma sağlandığı bildirilmiştir. Aynı zamanda bu 
çalışmada tekrarlı enjeksiyonlarla ortalama 17 ay süren daha uzun etkinin sağlandığı tespit edilmiştir 
(2). 
 Pelvik taban fizik tedavi programları ve manipülasyon diğer konservatif tedavi seçenekleridir. Pelvik 
taban egzersizlerinin uygulandığı 79 hastayı içeren retrospektif bir çalışmada ortalama ağrı skorlarında 
en az %40 ve %60 azalma sağlanması iyi ve çok iyi tedavi sonucu olarak değerlendirildiğinde, hastaların 
sırasıyla %86 ve %62’sinde bu sonuçlara ulaşıldığı bildirilmiştir (3). İki aydan uzun süreli kronik 
koksidiniası olan 102 hastada yapılan randomize bir çalışmada hem manipulasyon hem de plasebo 
gruplarında  altı ay boyunca ağrı ve fonksiyonel etki skorlarında düzelme sağlandığı bildirilmiştir. Bu 
çalışmada manipulasyon grubunda plasebo grubuyla karşılaştırıldığında daha fazla düzelme sağlanmış 
(% 36'ya karşı % 20) olduğu , ancak hiçbir grubun önemli oranda bir iyileşme göstermediği görülmüştür 
(4).  
  Koksidiniada, koksisin komplet veya parsiyel olarak  eksizyonu içeren cerrahi tedavi seçenekleri 
bulunmaktadır. 2011 yılında yayınlanan koksidiniada cerrahi tedavi ile ilişkili bir derlemede, çoğunun 
retrospektif vaka serilerine  ait olan 624 hastanın verileri değerlendirildiğinde hastaların %75’inde iyi ve  
çok iyi tedavi sonuçlarının olduğu gözlenmiştir. Enfeksiyon başta olmak üzere hematom, gecikmiş yara 
iyileşmesi ve yarada ayrılmayı içeren komplikasyon oranın ise %11 olduğu bildirilmiştir (5). Etkinliğine 
dair randomize çalışmaların olmaması ve enfeksiyon ve hematom gibi ciddi komplikasyonların varlığı 
nedeniyle cerrahi tedavi sadece diğer tedavilere yanıtsız dirençli koksidinia hastalarında son çare olarak 
göz önünde bulundurulmalıdır.  
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ALGOLOJIDE KURU IĞNE MEKANIZMALARI VE UYGULAMA ALANLARI

Dr. Canan Şanal Toprak 

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi FTR Anabilim Dalı, İstanbul

Kuru iğneleme; terapötik bir etki yaratmak için filiform iğneler kullanılarak miyofasiyal tetik noktaları stimüle 
eden bir prosedürdür. Kuru iğne mekanizmalarını anlamak için öncelikli olarak miyofasiyal tetik nokta 
patofizyolojisini anlamak gerekir. Miyofasiyal tetik nokta kasın aşırı yüklenmesine bağlı olarak gelişen 
nöromusküler bir disfonksiyondur. Kaslardaki gergin bantlar içindeki aşırı huzursuz nodüller olarak tanımlanan 
tetik noktaların kompresyonu ağrılı olup hastanın hissettiği karakteristik yansıyan ağrı ve hassasiyeti provake 
eder ve motor disfonksiyon ve otonomik yanıta neden olabilir. Etiyolojisinde tekrarlayan mikrotravmalar, kasa 
ani yüklenme ile oluşan akut hasarlar, ani eksantrik veya konsantrik kasılmalar, postural ve emosyonel stres, 
kompresif yüklenmeler ve dehidratasyonun rol oynadığı düşünülmektedir. Tetik nokta oluşma mekanizması 
net olarak tanımlanamamıştır. En çok kabul gören hipoteze göre hasarlı dokuda motor son plaktaki 
nöromuskuler bileşkeden artmış asetilkolin salınımı, asetilkolin esteraz inhibisyonu ve asetilkolin reseptör 
upregülasyonu ile gergin bantlar ve tetik noktalar oluşmakta ve bunun sonucunda artan metabolizma, lokal 
iskemi ve hipoksi ile enerji krizinin ortaya çıkmaktadır.  Sonuç olarak, tetik noktalardan substans-P, kalsitonin-
gen ilişkili peptid, bradikinin, serotonin, norepinefrin, TNF-alfa, IL-1B gibi algojenik ve sensitizan maddeler 
salınımı artmaktadır. Bu sensitizan maddeler; lokal olarak afferent duysal sinirleri irrite ederek tetik noktalarda 
lokal ağrıya neden olmakta ve asetilkolin salınımını daha da artırmaktadır.  Artan asetilkolin salınımının etkisi 
ile ve bunun yanı sıra gelişen ağrıya karşı koruyucu olarak kontraksiyon artmakta ve spazm-iskemi-ağrı 
döngüsü gelişmektedir.  Sensitize ve hasarlı dokulardan kaynaklanan persistan nosiseptif impuls 
bombardımanı dorsal boynuz hiperaktivitasyonuna neden olarak spinal segmental sensitizasyona neden 
olmaktadır. Bu da ineffektif sinapsların aktivasyonu ile dermatomal allodini ve hiperaljezi, sklerotomal 
hassasiyet ve miyotom boyunca artmış miyofasiyal tetik noktalar oluşmasına sebep olmaktadır. Tedavi 
edilmemiş hasarlı dokudan devam eden nosiseptif uyarılar dorsal kök boynuzunda ve ağrı matrisinde gen 
ekspresyonu, somotosensoriyel proses ve sinaptik yapıları etkileyerek nöroplastik değişikliklere ve nöronal 
eksitabilitede artmaya neden olmaktadır. Nosiseptif nöronların aşırı uyarılması ve inhibitör internöronların 
apoptozisi sonucu santral sensitizasyon oluşmaktadır.  
Kuru iğneleme ile lokal seyirme yanıtı oluşturmak ve hipersensitif muskuloskeletal yapıları desensitizie ederek 
kas hareketini ve fonksiyonunu artırmak amaçlanmaktadır. Mikroanaliz yöntemi ile değerlendirlen aktif tetik 
noktalardan salınan biyokimyasal maddelerin tek bir lokal seyirme yanıtı ile dakikalar içinde anlamlı oranda 
düştüğü gösterilmiştir. Kuru iğneleme yapılmadan önce tedavinin etkinliğini artırmak için, palpasyonla tespit 
edilen gergin bant ve aktif miyofasiyal tetik noktalara ek olarak dermatomal, sklerotomal ve miyotomal 
alanlardaki hiperaljezi, allodini, hassasiyet, tetik nokta ve gergin bantların değerlendirilmesi ile spinal 
segmental sentizasyon olup olmadığı araştırılmalıdır. Spinal segmental sensitizasyon saptanan hastalarda 
paraspinal kuru iğneleme yapılmalıdır. İğne, anormal fonksiyon gösteren gergin bant ve tetik noktalardaki 
disfonksiyonel motor son plak yapısını mekanik olarak bozarak ve nosiseptif uyarıları azaltarak veya ortadan 
kaldırarak oluşan nöroplastik değişilikleri düzeltmektedir. Kuru iğnenin olası etki mekanizmalarının; tetik 
noktaların mekanik olarak hasarlanması ile lokal inflamasyon yanıtı oluşturarak iyileşmeyi tetiklemesine, 
nörofizyolojik olarak kapı kontrol teorisine ve biyokimyasal olarak sensitizan maddelerin azalması ile periferik 
nosiseptif impulsların azalmasına bağlı olduğu düşünülmektedir. Kuru iğneleme, gerginlik tipi baş ağrısı, 
migren, lateral epikodilit, temporamandibuler hastalıklar, boyun ve bel ağrıları, osteoartrit, plantar fasiit, kronik 
pelvik ağrı gibi birçok hastalığın tedavisinde kullanılmaktadır. 
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“İnme” ve “rehabilitasyon” anahtar kelimeleri kullanılarak, 01.01.2017 - 08.04.2019 tarihleri arasında 
Cochrane veri tabanı taranmış ve 18 Cochrane derlemesi olduğu saptanmıştır. Bu derlemelerin dördü 
yeni derleme olup, diğerleri güncelleme şeklindedir. Yeni derlemeler şu şekildedir: Üst ekstremite 
rehabilitasyonunda hareketin gözleminin üst ekstremite motor fonksiyonuna ve günlük yaşam 
aktivitelerinde (GYA) bağımsızlığa katkı sağladığı (düşük kanıt) gösterilmiştir. Aktivite monitörlerinin 
kullanılmasının fiziksel aktiviteyi arttırdığına dair yeterli kanıt bulunamamıştır. Benzer şekilde yoganın 
fonksiyonel iyileşme ve yaşam kalitesi üzerine etkisine, ayrıca repetitif periferik manyetik stimülasyonun 
GYA ve fonksiyonel yetiler üzerine etkisine dair de yeterli kanıt bulunamamıştır.  

Güncelleme yapılan derlemelerin sonuçları ise şu şekildedir: İnme sonrası üriner inkontinansa yönelik 
girişimlerin etkinliğine dair kanıtlar yetersizdir. Akut ve subakut dönemdeki disfajide yutma tedavisinin 
hastanede kalma süresini, disfajiyi, göğüs enfeksiyonlarını ve yutma yeteneğini azaltabileceği (kanıt 
düzeyi değişken) rapor edilmiştir. İnme sonrası çok erken (ilk 24 saat içinde) mobilizasyonun iyileşme 
üzerine etkisi gösterilememiş, hatta risk taşıyabileceği bildirilmiştir. Elektromekanik robot yardımlı kol 
eğitiminin GYA, kol fonksiyonları ve kas gücü üzerine (yüksek kanıt düzeyi), ayna tedavisinin ise üst 
ekstremite motor fonksiyonu, GYA ve ağrı üzerine (kanıt düzeyi değişken) olumlu etkileri saptanmıştır. 
Akut inmede akupunkturun etkisi, çalışmaların yanlılığı nedeniyle gösterilememiştir. Sanal gerçekliğin 
rutin tedaviye eklenmesinin üst ekstremite fonksiyonları ve GYA’ne ilave kazanç sağladığı rapor 
edilmiştir. Treadmil eğitimi (vücut ağırlık destekli veya desteksiz) yürüyebilen hastalarda, yürüme hızı 
ve enduransını arttırmada katkı sağlamıştır. İş-uğraşı terapisinin GYA’ndeki performansı arttırdığı, bu 
yetilerdeki gerileme riskini azalttığı (düşük kanıt) gösterilmiştir. Koordine multidisipliner ekiple uygulanan 
destekli erken taburculuğun uzun dönemde bağımlılığı ve bakımevi ihtiyacını azalttığı bildirilmiştir. 
Süpervizyonlu grup tedavisinin mobiliteyi arttırmada etkin olduğu (orta düzeyde kanıt), fizyoterapiye ek 
olarak uygulanan elektromekanik robot yardımlı yürüme eğitiminin klasik yürüme eğitimi alan gruba göre 
bağımsız yürüme açısından daha üstün olduğu saptanmıştır. Disartriye yönelik girişimlerin etkinliğine 
dair yeterli kanıt bulunamamıştır. Müzik terapisinin ise yürüme parametreleri, üst ekstremite 
fonksiyonlarının zamanlaması, iletişim ve yaşam kalitesi üzerine olumlu etkileri olabileceği bildirilmiştir.  

Bu sunumda ayrıca Avrupa Tıp Uzmanları Birliği FTR Bölümü Mesleki Uygulamalar Komitesinin 
aktivitesi bağlamında hazırlanan ve Avrupa’da inmeli hastalarda Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon 
uzmanının yetkinlik alanını kanıta dayalı tıp bağlamında irdeleyerek önerilerde bulunan bir bilimsel 
makale özetlenecektir.     
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YUTMA REHABİLİTASYONUNDA KOMPANZATUAR TEDAVİ 

Prof. Dr. Sibel Eyigör  

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitas yon AD, İzmir

Tedavi 
Yutma problemlerinde amaç; güvenli oral beslenmeyi gerçekleştirmek, yeterli beslenme ve hidrasyonu 
sağlamak, aspirasyon ve diğer komplikasyonları engellemektir. Etkin bir tedavi için hastanın anatomik 
ve patofizyolojik yutma problemleri multidisipliner bir yaklaşımla değerlendirilmelidir. Yutma 
problemlerinin erken tedavisinin; aspirasyon pnömonisi riskini azalttığı, malnütrisyon ve dehidratasyonla 
ilişkili komplikasyonları önlediği ve hastanede kalış süresini kısalttığı gösterilmiştir.  
Disfaji tedavisinde, gıdaların güvenli olarak oral alımını sağlamak amacıyla, kompanzasyon (telafi edici) 
teknikleri ile kuvvet ve koordinasyonu geliştirerek oral yolla beslenmeyi sağlayabilen egzersizler birlikte 
kullanılır. Kompanzasyon yöntemleri, gıdanın güvenli ve kolay bir şekilde ağız boşluğundan farinkse 
geçişini sağlamak ve aspirasyon gibi sorunları ortadan kaldırmak için uygulanırlar. Yutma fizyolojisini 
direkt olarak değiştirmezler. Başlıca kompanzasyon yöntemleri; postural teknikler, oral duyusal ve motor 
geliştirme teknikleri, gıda alımının hacim, hız ve kıvamındaki değişikliklerdir.  
Hastalar komplikasyonlar açısından bilgilendirilmeli, hastanede uzun yatışlar azaltılmalı, rehabilitatif 
stratejiler uygulanmalı, kişiye özel tedavi ve beslenme programları düzenlenmeli ve sağlık çalışanları ile 
bakıcı eğitimlerine önem gösterilmelidir. 
Kompansatuar yaklaşımda amaç bozulmuş bolus akışının etkilerini azaltmak iken, rehabilitatif tedavide 
direk disfajiyi tedavi etmektir. 
Optimal kompansasyonun sağlanabilmesi için hastanın altta yatan yutma bozukluğu mekanizmasına 
uygun tekniğin seçilmesi gereklidir. Altta yatan yutma patofizyolojisi dışında, hastanın kognitif durumu 
ve anlama kapasitesi de kompansatuar tekniğin belirlenmesi sürecinde dikkate alınmalıdır. Örneğin; 
çene sıkıştırma (chin tuck) tekniği ile sıvıların aspirasyonunu engelleyebilen bir hasta, beslenme 
esnasında bu tekniği uygulayıp uygulamadığını hatırlayamaz ise kompansatuar stratejilerden bir fayda 
sağlayamayacaktır. Nitekim yapılan çalışmalarda, kognitif ve lisan bozukluğu olan hastalarda postür 
tenknikleri ile aspirasyonu engellemede etkinliğin azaldığı bildirilmiştir. Uygun kompansatuar tekniğin 
belirlenmesinden sonra, görüntüleme ile yapılacak yutma değerlendirmesinde seçilen tekniğin 
hastadaki etkinliği gösterilerek onaylanmalıdır. Kompansatuar teknikleri uygulaması önerilen hastanın 
düzenli takibi yapılarak yutma fonksiyonundaki gelişmeleri izlenmelidir. Zamanla yeterli gelişim gösteren 
hastalarda daha az kısıtlayıcı bir tekniğe geçmek (kalınlaştırılmış sıvı yerine çene sıkıştırma) ya da artık 
ihtiyacı kalmayan hastalarda kompansatuar tekniğin uygulanmasını durdurmak gerekebilmektedir. 
Kompansatuar yutma stratejileri; diyet modifikasyonu, postüral teknikler, oral duyusal motor geliştirme 
ve volüm düzenlemesi olarak gruplandırılmaktadır. 
Bazı öneriler hasta ve yakınlarına yardımcı olabilmektedir; 

- 90 derece oturur pozisyonda ye ve yemek sonrası pozisyonunu 30 dakika sürdür
- Yavaş yemek ye
- Acelen varken veya yorgunken yeme
- Ağza az miktarda yiyecek ve sıvı al
- Yutmaya konsantre ol
- Karıştırılmış sıvı ve katı gıdaları aynı anda alma
- Tek taraflı güçsüzlüğün varsa yiyeceği güçlü tarafa koy
- Reçel ve soslar ile bolus oluşumunu kolaylaştır
- Puding gibi homojen, yapışkan gıdaları tercih et
- Ağız hijyenini sağla.

Hastayı değerlendirme sırasında, hastaya uygun rehabilitasyon programına da karar verilmektedir. Eğer 
videofloroskopi veya endoskopik değerlendirme şansı varsa, uygun kompansatuar tekniğin kararının 
verilmesinde daha net bilgiler vereceği de unutulmamalıdır.  
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OBEZİTE İLE BEL AĞRISI NE KADAR İLİŞKİLİ?

Prof. Dr. Birkan Sonel Tur

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Ankara

Obezite tüm dünyada ve ülkemizde sıklığı artan, morbiditeleri ile yaşamı etkileyen önemli bir halk sağlığı 
sorunudur. Ülkemizde erkeklerin dörtte birinde, kadınların ise yarıya yakınında obezite sorunu vardır. Kalp ve 
damar hastalıkları, diyabet ve kanser obezitenin en iyi bildiğimiz komorbiditeleridir. Obeziteye eşilik eden kas 
iskelet sistemi sorunu olarak ise akla ilk gelen osteoartrittir.  Bel ağrısı çeşitli faktörler ya da nedenlere bağlı 
olarak ortaya çıkabilir. Obezite ile bel ağrısı ilişkisi ise ilgi çekiçi bir araştırma konusudur.  Genel olarak obezite 
ile bel ağrısının ilişkisi olduğuna dair çalışmalar olmakla beraber, ilişkinin olmadığını rapor eden çalışmalar da 
mevcuttur. 1128 ikizin dahil edildiği bir çalışmada obezite ile bel ağrısı arasında ilişki tespit edilmemiştir (1). 
Obezitenin belde neden olduğu etkiler biyomekanik, dejeneratif, inflamatuvar ve metabolik olarak incelenebilir. 
Vücut kitle indeksini (VKİ) obezite indeksi olarak kullanan çalışmalar, aşırı kiloyu 25-29.9 kg/m2 ve obeziteyi ≥ 
30 kg / m2' olarak belirlemektedir. Ancak VKİ özellikle vücut yağ ve kas kütlesinin dağılımını göstermez. 
Obezite,  özellikle gövdesel özellik taşıdığında omurgaya zarar veren biyomekanik değişikliklerle güçlü bir 
şekilde bağlantılıdır. Obezite hareket sisteminde özellikle yer çekimine karşı vücut ağırlığının taşıyan eklemlerin 
aşırı yüklenmeleri ile çeşitli sorunlar yaratmaktadır. Obezlerde vücudun ağırlık merkezi öne doğru yer 
değiştirmekte, hareket halindeyken yürüme ve gövde hareketlerinde sakral 2’nin fizyolojik amplitüdünün 
değişmesi, yürüme paternlerini değiştirmektedir. Lomber bölgede gelişen hiperlordozla birlikte, disk 
herniasyonu, spinal ligamanların hipertrofisi, diskal dejenerasyon, artiküler fasetlerde erken osteoartroz,  ve 
diğer osteoartritik gelişmeler, dorsal kolonda ise giderek belirginleşen kifoz deformitesi gözlenir. Kadavradan 
alınan168 L4-5 segmentinin invitro ortamda, biyomekanik yüklenmelerle incelendiği bir araştırmada, fleksibilite 
ve kompresyon testlerine dayanarak; lumbar spinal segmentlerin obezler ile obez olmayanlarda aksiyal 
rotasyon ve kompresyon sırasında biyomekanik olarak farklı davrandığı saptanmıştır. Radyolojik 
değerlendirmede de VKİ ile disk hernisi ve disk dejenerasyonu arasında ilişki saptanmıştır (2). Bir başka 
modelleme çalışmasında fizyolojik yüklenmenin artmasının intervertebral disklerde intradiskal basınç artışı ve 
annulus fibroz stresinin artmasında önemli bir faktör olarak, erken intervertebral disk hasarına neden 
olabileceği belirtilmiştir (3). 

Obezite kronik bir inflamasyon kaynağıdır. Kronik ağrı kortizol salınımını uyarır, bu da gövdesel obeziteyi daha 
kötüleştirir. Visseral yağ dokusu adipositokinleri ve CRP salınımına neden olur. 

Obezitenin birlikte görüldüğü diyabet, hipertansiyon (HT) durumlarında tendon ve ligamentlerdeki patolojinin bel 
ağrısına neden olduğu düşünülmektedir. Popülasyon çalışmalarında abdominal obezitenin jeneralize 
obeziteden daha fazla bel ağrısına yol açtığı saptanmıştır. HT, dislipidemi ile bel ağrısı ilişkisini gösteren 
çalışmalar vardır. Dislipidemi aterosklerozda önemli rol oynar. Meydana getirdiği beslenme bozukluğu ile disk 
dejenerasyonuna yol açabilir. Metabolik sendrom (abdominal obezite, HT, displipidemi) bel ağrısının 
patomekanik yolu olabilir (4).

Genel olarak çalışmalar derlendiğinde; obezite bel ağrısı ilişkisini araştıran çalışmaların çoğu kesitsel özellik 
taşımaktadır. İlişki iki yönlü olabilir. Bu çalışmaların çoğunda obez veya aşırı kilolular normal veya az kilolulara 
oranla daha fazla bel ağrısı ve disk dejenerasyonu göstermektedirler. Ancak ailevi faktörler kontrol edildiğinde 
bu ilişki azalmaktadır. Hatta monozigot ikizlerde bu ilişki bulunmamaktadır. Yine longutudinal çalışmalarda da 
bel ağrısı riski artmış olarak tespit edilmemiştir. Aradaki ilişkiyi netleştirebilmek için longutudinal, ikiz 
çalışmalarının yapılması önerilmektedir (5). 
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PEDİYATRİK SPASTİSİTE TEDAVİSİ HAKKINDA NELER BİLİYOR VE BİLMİYORUZ? 

Prof. Dr. Şehim   Kutlay 

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Ankara

Spastisite; üst motor nöron hasarına bağlı, geçici veya kalıcı olarak istemsiz kas aktivitesinin artması ile 
sonuçlanan sensorimotor kontrol bozukluğu olarak tanımlanmaktadır.  Üst motor nöron sendromunun 
pozitif  (kas tonusunda artış, tendon reflekslerinde artış, tekrarlayıcı gerim  refleksleri-klonus , ekstensor 
germe refleksleri, fleksor refleksler-Babinski R, sinerjik patern) ve negatif bileşenleri (Parezi, kontrol 
kaybı, deksteritede azalma, erken hipotoni, yorulabilirlik ) vardır. Spastisitede asıl problem germe 
uyaranına karşı verilen refleks yanıtta ve sonuç olarak kas tonusundaki artıştır. Spastisite geliştikten 
sonra kas fibrilleri ve destek yumuşak dokularda sertlik, kısalma gibi biyomekanik değişiklikler ortaya 
çıkar. Kas lifleri ve yumuşak dokuda gelişen atrofi, fibrozis ve değişen elastik özellikler nedeniyle 
meydana gelen yapısal ve mekanik değişimler klinik tabloda yer alan harekete karşı dirence ve eklem 
sertliğindeki artışa katkı sağlar.  
Spastisite bazı durumlarda örneğin ayakda durmakvb. hastalara yarar sağlasa da çoğunlukla zararlı 
etkileri ön plandadır. Spastisite ağrı, kontraktür, deformite, postürde bozulma, spazm, transfer güçlüğü 
gibi çok sayıda olumsuz sonuçlara yol açar. Kişinin bakımını ve işlevselliğini etkileyerek engelliliğini 
artırır, ikincil komplikasyonları ile morbidite ve tedavi maliyetlerini artırır. Bu nedenle tedavi edilmelidir. 
Spastisitenin tedavisi kişiye özgü yakınma ve bulguların çeşitliliği ve özellikleri nedeniyle multidisipliner 
yaklaşımları gerektirir. Spastisite tedavisinin amaçları; fonksiyonu, mobiliteyi ve amaca yönelik istemli 
hareketleri arttırmak, spazm ve ağrıyı azaltmak, eklem hareket açıklığında artış sağlamak, 
pozisyonlamayı kolaylaştırmak, orteze uyumu artırmak, bakımı kolaylaştırmak ve hastanın yaşam 
kalitesini artırmaktır.  

Spastisite tedavisi nonfarmakolojik, farmakolojik ve cerrahi tedavi 3 başlıkta incelenebilir.  Spastisite 
tedavisinde ilk basamak uygun postür, pozisyonlama, ortezleme egzersiz ve fizik tedavi modalitelerinin 
kullanılmasına dayanır. Nonfarmakolojik yaklaşımlarla baş edilemeyen spastisite tedavisinde 
farmakolojik yaklaşımlar (oral antispastik ilaçlar ve botulinum toksin ve daha aza sıklıkda fenol 
enjeksiyonları) kullanılır. Cerrahi yaklaşımlar ise kas iskelet sistemine yönelik ortopedik girişimler ve 
nörogirişimsel işlemlerdir.  

Çocukluk çağı spastisitesinde daha fazla etkinlik ve çocuğun gereksinimlerinin karşılanması için tedavi 
teknikleri birlikte kullanılmalıdır. Çocuklarda spastisite tedavisinde kullanılan yöntemlerin etkinlik, 
maliyet ve uzun dönem sonuçları ile ilgili veriler yeterli değildir. Tedavi yöntemlerinin uygun 
değerlendirme yöntemleri kullanılarak yapılacak çalışmalara gereksinim vardır.  
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SİNİR İLETİM ÇALIŞMALARI 

Doç. Dr. Elif Aydın

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Aydın

Sinir iletim çalışmaları elektrofizyolojik testlerin temelidir. İstisnalar haricinde hasta hikayesi alınıp 
muayenesi yapıldıktan sonra tüm elektrofizyolojik testler sinir iletim çalışmaları ile başlar ve 
elektromiyografi ile devam eder. Çünkü sinir iletim çalışmaları, elektromiyografinin planlaması ve 
yorumlanması için yol göstericidir. 
Sinir iletim çalışmaları motor iletim çalışmaları, duyusal iletim çalışmaları, mikst sinir iletim çalışmaları 
ve geç yanıtlar adı altında gruplanabilir. Motor sinir iletim çalışmaları sonucu elde edilen potansiyele 
“birleşik kas aksiyon potansiyeli”, duyusal sinir iletim çalışmaları sonucu elde edilen potansiyele “duyusal 
aksiyon potansiyeli” adı verilir. Her iki potansiyelde distal latans, amplitüd, alan ve iletim hızı açısından 
incelenir.  
Altta yatan patolojiye bağlı olarak sinir iletim çalışmaları ile pek çok sinir iletim anomalisi saptanabilir. 
Nöropatik ve miyopatik paternlerin ayırıcı tanısının yanı sıra aksonal ve demiyelinizan lezyonlar tespit 
edilebilir.  
Bu panel kapsamında dinleyicilere sinir iletim çalışmalarının temel ilkeleri, terminolojisi ve yapılan 
çalışmanın yorumlanması ile bilgiler aktarılacaktır. 
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İĞNE ELEKTROMİYOGRAFİ (EMG) VE REFLEKS ÇALIŞMALAR 

Dr. Esra Giray

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve 
Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul 

İğne elektromiyografi (EMG) kas içine yerleştirilen iğne elektrot ile kasın elektriksel aktivitesinin 
değerlendirilmesidir. Elektrodiagnostik incelemenin en önemli kısımlarından birisidir ve bazı durumlarda 
sinir iletim çalışmalarını tamamlayıcıdır. İskelet kasında kasılmayı oluşturan yapısal birim motor nöron 
ve bun bağlı bulunan birçok kas lifinden oluşan motor ünitedir. Motor nöronun verdiği uyarı ile motor 
nöronun inerve ettiği kas liflerinde aksiyon potansiyelleri oluşur. Kas lifinde oluşan bu aksiyon 
potansiyeline motor ünite potansiyeli (MÜP) denir. İğne EMG ile sinirin uyarımı ile kasta oluşan aksiyon 
potansiyeli o kasın içine yerleştirilen iğne elektrot ile kaydedilir. İğne EMG incelemesi spontan aktivite 
incelenmesi, istemli aktivitenin incelenmesi ve maksimal kası ve rekrutman incelemesi olarak üç ana 
başlık altında toplanabilir. İğne EMG sırasında, incelenecek kasa iğne elektrot ile girilirken bir elektriksel 
aktivite boşalımı olur. Buna ‘’giriş aktivitesi’’ denir. Giriş aktivitesinin normal, artmış ya da azalmış olup 
olmadığı incelenir. Ardından istirahat sırasında inceleme yapılır ve spontan aktivite değerlendirilir. 
Normal kasta eğer iğnenin ucu son plakta değilse düz bir aktivite görülür yani kas lifleri elektriksel olarak 
sessizdir. İğne ucu tam motor son plakta iken istirahatte dahi son plak potansiyelleri ve son plak 
gürültüsü olarak adlandırılan potansiyeller normal olarak izlenebilir. Ancak çeşitli patolojilerde, anormal 
spontan aktivite olarak adlandırılan pozitif keskin dalga, fibrilasyon, miyotoni, kompleks repetetif deşarj 
vb. gibi potansiyeller gözlenir. Bu potansiyeller patolojinin tanısı, ciddiyeti ve zamanı hakkında fikir 
verebilir. Spontan aktivite değerlendirildikten sonra hastaya hafif bir kası yapması söylenerek motor 
ünitelerin istemli aktivasyonu ile oluşan MÜP’lerin süre, faz sayısı, amplitüd ve dönüş sayısı 
değerlendirilir. Nöromüsküler hastalıkların tanısında EMG parametrelerinin tümünün yararı vardır. 
Üçüncü değerlendirme maksimal kasılma sırasında MÜP’lerin ve rekrutmanın değerlendirilmesidir. 
Miyopatide olduğu gibi MÜP’lerin kas kuvvetine olan katkısının azalması, ya da nörojenik tutulumlarda 
MÜP sayısının azalması rekrütmanı farklı şekillerde etkiler. Eğer MÜP’lerde aşırı derecede kayıp varsa 
MÜP’ün gözlenmeyebilir veya tek bir MÜP’ün ateşleme yaptığı tek osilasyon paterni gözlenebilir. Bu da 
hasarın derecesi hakkında fikir verebilir. İğne EMG bu incelemelerde izlenen patolojilere göre miyopati 
ve denervasyonu ayırt ettirir; hastalığın aktivitesinin tahminini sağlar; periferik sinir lezyonlarında 
lezyonun tanısı, lezyonun yeri şiddeti, tip ve rejenerasyon durumu hakkında bize fikir verir; nöropatide 
aksonal dejenerasyon ve demiyelinizasyon ayrımında yararlıdır; radikülopati seviyesinin tanınması ve 
akut-kronik ayrımında yararlıdır; miyotoni, fasikülasyon, kramp gibi anormal potansiyellerin tanınması 
ile tanıya yardımcı olabilir. 
En sık kullanılan refleks çalışmalar F yanıtı ve H refleksidir. Bunlar aynı zamanda geç yanıtlar olarak da 
bilinir. F yanıt, birleşik kas aksiyon potansiyelinden sonra ortaya çıkan geç bir motor yanıttır. F yanıt saf 
motor lifleri içeren bir değerlendirmedir ve spinal kordda sinaps olmadığından gerçek bir refleks değildir. 
H refleks ise gerçek bir refleks yanıttır. Yani duyusal bir afferent olan tip Ia liflerin uyarılması sonucu 
spinal korddan motor bir efferent ile dönen motor bir yanıttır. Çoğunlukla tibial sinirin uyarılması ile 
gastroknemius kasından yanıt alınır. Refleks çalışmalarda elde edilen verilerin referans rakamlarla 
değerlendirilmesi yanı sıra hastanın her iki tarafı karşılaştırılmalıdır. Refleks çalışmalar özellikle yalnızca 
distalden alınan konvansiyonel sinir iletim çalışmalarıyla değerlendirilmesi mümkün olmayan proksimal 
lezyonların değerlendirilmesinde yararlıdır. Ayrıca refleks testler, santral sistemi ve nöronal havuzun 
eksitabilitesi hakkında bilgi sağlar. 
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OSTEOARTRİTLİ SPORCU 

Prof. Dr. Tunç Alp Kalyon

İstanbul Kent Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, İstanbul

Osteoartrit (OA), eklem kartilajının dejeneratif bir hastalığı olup yaşlanma ve mekanik zorlanmaların 
etkisiyle ortaya çıkabilmektedir.  Eklem kartilajı  avasküler yapı nedeniyle   sinovyal sıvı  ve  subkondral 
kan damarları vasıtasıyla beslenir. Yürüme, koşma gibi ritmik devinimler sırasında meydana gelen 
aralıklı kompresyon gücü, bir pompa gibi eklem sıvısındaki çözünür maddelerin matrikse girmesini 
sağlar. Yüklenme sırasında kartilaj yüzeyinde bir film tabaka oluşur ve kayganlığı sağlar. Besleyici 
maddeler de bu  
kompresyon / gevşeme sırasında kütlesel taşınma ile kartilaja  girer ve dokunun canlılığını sağlar. 
Yürüme ve koşma gibi etkinlikler sırasında diz eklemine binen yükler oldukça değişkendir. Örneğin düz 
yürüme sırasında vücut ağırlığının (VA) % 261, merdiven çıkmada VA % 316, merdiven inerken VA % 
346 kadar yük binmektedir.   
Benzer şekilde patella- femoral ekleme binen yükler de hesaplanmış; yürüme  sırasında     VA x 0.3, 
merdiven çıkmada  VA x 2.5, merdiven inmede VA x 3.5 , ağırlık kaldırırken     VA x 7.5  olarak 
saptanmıştır,  
Günlük ve sportif etkinlikler sırasında diz ve kalça eklemlerine binen yüklerin OAgelişimindeki rolünü 
açıklamak için çok değişik çalışmalar yapılmış ve birbirinden farklı sonuçlara ulaşılmıştır.  Bu 
araştırmalarda genellikl uzun mesafe koşucularında radyolojik OA belirtileri daha sık görülmekle 
beraber, klinik yakınmaların   sedanter yaşayanlara göre daha fazla olmadığı kanısına varılmıştır.  
Yaşam boyu koştukları halde eklem stabilitesi iyi olanlarda ve travma geçirmeyenlerde OA gelişiminin 
fazla olmadığı, OA gelişiminin vücut ağırlığı, kas yapısı, eklem dizilimi, spor zemini vegenel kondisyon 
gibi faktörlere bağlı olduğu kabul edilmektedir.  
Vücut ağırlığı fazla olan kişilerde OA gelişimi sıklığının, önceleri yalnızca mekanik zorlanmaya bağlı 
olduğu sanılırken artan Lipokin sekresyonun enflamatuar yanıtı tetiklediği ve OA gelişimini hızlandırdığı 
anlaşılmıştır. Diğer yandan düzenli egzersiz, antienflamatuar ilaçlar gibi enflamasyonu baskılamakta ve 
OA gelişiminin yavaşlatmaktadır. 
Bu olumlu etkiden yola çıkarak EULAR ve ACR gibi uluslararası kurumlar, orta v ileri yaşlarda düzenli 
egzersiz yapılmasını önermekte, böylece OA’ e bağlı ağrı ve eklem hareket kısıtlılığı gibi yakınmaların 
azaldığını belirtmektedir. OA gelişimini engellemek veya yavaşlatmak amacıyla önerilen düşükdarbe 
etkili sporların başında yürüyüş, pedal çevirme, yüzme, golf, ikili tenis, dans, su içi egzersizle ve tai-chi 
gelmektedir.  Orta derecede darbe etkisi yapan sporlar ise bowling, ağırlık kaldırma, kürek çekme, 
tempolu koşu ve kayak sayılmakta, ihtiyatlı yapılması önerilmektedir. Yüksek darbe etkisi yapan futbol, 
voleybol, plaj voleybolu, step egzersizleri. Yüksek hızlı koşu, tekli tenis gibi sporların ise OA’li hastalar 
tarafından yapılması sakıncalı kabul edilmektedir. 
Sonuç olarak, OA’li hastalarda sporun yararlı olduğunu, ancak kişiye özgün spor dalı seçilmesi ve 
yoğunluğunun ayarlanması gerektiğini söyleyebiliriz.  Genellikle kapalı kinetik tipinde yani ayakların yere 
bastığı türde egzersizlerin seçilmesi, ağrı ve şişlik olursa ara verilmesi, genel durum ve komorbidite gibi 
durumlara dikkat edilmesi önerilmektedir. 
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MİYOPATiLER

Prof. Dr. Murat Zinnuroğlu

Gazi Üni. Tıp Fakültesi FTR Anabilim Dalı, Ankara

Genetik inceleme yöntemlerinin gelişmesi ile birlikte her ne kadar miyopatiler için EMG gereksinimi azalsa da 
özellikle diğer bazı nedenlerin dışlanması yönünden EMG tanıda önemli olan yerini korumaktadır. Miyopatiler 
duyu ve otonom işlevler etkilenmeden saf motor etkilenme şeklinde klinik bulgular ile seyreden durumlardır. 
Aksi halde nöropati vb. diğer nedenler düşünülmelidir. Çoğu miyopatilerde bilateral ve proksimal ağırlıklı kas 
etkilenimi mevcuttur. Hastalar sıklıkla oturdukları yerden kalkma, merdiven inip-çıkma ya da kollar yukarıda 
yapılan aktiviteler sırasında güçsüzlük hissederler. 
Miyopatilerin değerlendirilmesinde önemli bir basamak semptomların ortaya çıkış şeklidir. Egzersiz ile ortaya 
çıkması, yorgunluk ve kas krampları kalıtsal kas enerji metabolizma sorunlarını düşündürebilir. 
Kas ile ilişkili sorunlar temel olarak aşağıdaki başlıklarda ele alınabilir; 
1) Musküler distrofiler
2) İnflamatuvar miyopatiler
3) Endokrin ilişkili miyopatiler
4) İlaç ilişkili ve toksik miyopatiler
5) Metabolik miyopatiler
6) Konjenital miyopatiler
7) Miyopati ilişkili periyodik paralizi
Elektrofizyolojik değerlendirme
Sinir iletim çalışmaları
Miyopati şüphesi olan hastalarda mutlaka özellikle kuvvet kaybı olan segmentlerde motor ve duyu sinir iletim
çalışmaları yapılmalıdır. Özellikle proksimal güç kaybı olan hastalarda distalde yapılan sinir iletim çalışmalarının
nöropatilerde de normal bulunabileceği unutulmamalıdır. Bu nedenle proksimal segmentler hakkında da fikir
verebilecek F-yanıtı ve H-refleksi gibi incelemeler yapılabilir. Distal etkilenmenin belirgin olduğu hastalarda
bileşik kas aksiyon potansiyeli (BKAP) hastalığın ilerleyen dönemlerinde düşük bulunabilir. Bununla birlikte
iletim hızları ve latanslar normaldir. Nöropati eşlik etmiyorsa duyu sinir iletim çalışmaları her zaman normaldir.
Ayırıcı tanıda motor nöron hastalığı, demiyelinizan nöropatiler ya da sinir-kas kavşağı hastalıkları da
düşünülmesi gerektiğinden şüpheli durumlarda ardışık sinir uyarımı ile değerlendirme yapılmalıdır.
İğne EMG
Miyopatilerde tanı koydurucu bulgular iğne EMG ile gözlenebilir. İncelemede klinik özellikler de dikkate alınarak
hem etkilenmiş hem etkilenmemiş kaslardan örnekler alınmalıdır. Ayrıca proksimal etkilenim varsa bu kaslar
mutlaka değerlendirilmelidir. CK enzim düzeyleri inceleme sonrası artabileceğinden gerekiyorsa değerlendirme
öncesi CK düzeyi görülmelidir. Biopsi planlanıyorsa tek taraflı inceleme yapılmalı, böylece iğne EMG ile
gelişebilecek olası inflamasyon ile karşılaşılması engellenmelidir.
Miyopatilerde temel bulgu hafif kasıda kısa süreli, düşük genlikli motor ünite potansiyellerinin izlenmesi ve tam
kasıda erken katılım kalıbının görülmesidir. Denervasyon potansiyellerinin görülmesi olasıdır. Sebebinin ise
segmental inflamasyon, intramusküler sinir bölgelerinin infarktı ya da kas liflerinin nekrozu olduğu
düşünülmektedir. Sıklıkla inflamatuvar miyozitlerin aktif dönemlerinde denervasyon potansiyelleri
görülebilmektedir.
Miyotonik deşarjlar miyotonik distrofi, konjenital miyotoni, paramiyotoni ve hiperkalemik periyodik paralizi gibi
durumlarda görülen özel potansiyellerdir. Spontan olarak ateşlenen, hem frekans hem de genlik olarak büyüyüp
küçülen tarzda tipik görünüm ve sese sahip potansiyellerdir.
Sinir-kas kavşağı sorunlarından şüphe ediliyorsa ve gereksinim varsa tek lif EMG yöntemi ile değerlendirme
yapılabilir. Bununla birlikte, hem nöropatik hem de miyopatik durumlarda anormalliklerin görülebileceği
unutulmamalıdır.
Özet olarak; miyopati tanısında klinik bulgular ile birlikte tipik iğne EMG bulguları (küçük ve kısa süreli motor
ünite potansiyelleri, erken katılım kalıbı) bulgularının görülmesi tanıda önemlidir. Ayrıca özellikle aktif
miyozitlerde denervasyon potansiyelleri ve miyotoni durumunda tipik miyotonik deşarjlar görülebilir. Sinir iletim
çalışmalarının özellikle duyu sinir iletim çalışmalarının normal olması beklenmektedir. Tanıda elektrofizyolojik
değerlendirmenin yanı sıra gerekli durumlarda kas biopsisi, genetik inceleme ve kas enzimleri başta olmak
üzere laboratuvar tetkikleri yapılabilir.
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ANTİ-İNFLAMATUAR BESLENME 

Prof. Dr. Tansu Arasıl 

Ankara Üniversitesi Tıp Fak. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Emekli Öğretim Üyesi, Ankara

İnflamasyon; vücudun kendisini infeksiyonlar, hasarlanmalar ve hastalıklardan koruyarak iyileştirmesine 
yardımcı olan doğal bir süreçtir. Akut inflamasyon kısa süre içinde şişlik, kızarıklık, ağrı gibi belirtilerle 
ortaya çıkar ve doku iyileşirken kaybolur. Kronik inflamasyonda başlangıç genellikle uzun sürer, 
işaretleri daha az belirgindir. Sık görülen belirtiler arasında baş, gövde ve çoğu zaman eklem ağrıları, 
sindirim sistemi problemleri, yorgunluk, alerji, uyku-ruh hali bozuklukları, vs. vardır. Tip 1 diyabet, 
psöriazis, psöriatik artrit, romatoid artrit, dermatomiyozit, sistemik lupus eritematozus, inflamatuar 
barsak hastalıkları, multipl skleroz, kalp-karaciğer sorunları, hatta kanser gibi pek çok oto-immun 
hastalık kronik inflamasyonun yol açtığı sorunlar arasındadır.  

Anti-oksidanlar serbest radikalleri azaltarak çalışırlar. Metabolizmanın doğal parçaları olan bu 
moleküller kontrol edilemediklerinde inflamasyona neden olabilirler. Anti-inflamatuar beslenmenin ise 
çoğu zaman kronik inflamasyona eşlik eden hastalıkların semptomlarını hafiflettiği, hatta iyileştirebildiği 
bilinmektedir.  İnflamasyonu azaltmak için anti-oksidanları da içeren, besleyiciliği yoğun gıdalara 
yeterince yer verilirken, işlenmiş ürünlerden olabildiğince sakınılmalıdır.  

Günümüzün modern diyetleri makro ve mikro besin yetersizliklerine karşı koruma 
sağlayabilirken, aşırı miktardaki makro-besleyici maddeler inflamasyona, infeksiyonların kontrolünün 
azalmasına, artan alerji riskine, artan kanser oranlarına ve oto-inflamatuar hastalıklara neden olabilirler. 
Anti-inflamatuar bir diyete karar vermek için, öncelikle aşırı işlenmiş-dengesiz diyetlere veda etmek 
gerekir. Sağlıklı bir diyet bol sebze, meyve, az miktarda et (dolaşan hayvan eti) ve omega-3 gibi önemli 
maddeler içeren bir diyettir. Son araştırmalarda, anti-inflamatuar diyetlerin bazı hastalıklarda yardımcı 
olmakla kalmayıp, örneğin kan şekerini stabilize ederek ve metabolizmayı artırarak yaşlanma sürecini 
yavaşlattığı; diyetsel inflamatuar indeks skorlarının ise subklinik ateroskleroz ve kalp hastalığına bağlı 
ölümlerle ilişkili olduğu bildiriliyor.  

Ancak, aşırı stresli bir yapı, sağlıksız yetersiz uyku, vb. gibi inflamasyonu artıran yaşam tarzı 
olanlarda sadece anti-inflamatuar diyetle beslenmenin yeterli olmayabileceği unutulmamalı, stres ve 
yaşam düzeyini değerlendirerek gerekli önlemlerin alınması sağlanmalıdır. Bir çalışmada kronik stresin 
bağışıklık hücrelerinin genlerinin aktivitesini değiştirdiği ve bunun vücudun kendi dokularına 
saldırmasını ve oto-immün yanıtı tetiklediği bildirilmiştir.  

Her toplumda olduğu gibi ülkemizde de sık görülen, kronik inflamasyonun eşlik ettiği 
hastalıklarda uzun süreli yaşam tarzı değişikliklerine gereksinim vardır.  Sağlıklı, anti-inflamatuar bir 
beslenme planı oluşturulduktan sonra, yaşam şeklinde gerekli düzenlemeler yapılmalı, düzenli egzersiz, 
doğada günlük yürüyüşler, meditasyon, yoga, Tai-Chi gibi olumlu alışkanlıklar geliştirilmelidir. Çoğu kişi 
için en iyi öneri, iyi-sağlıklı diyet uygulamak, aktif kalmak ve normal vücut ağırlığını korumaktır. Ne kadar 
bilinçli beslenilirse vücuttaki inflamasyonu sınırlandırmak için o kadar güç kazanılır. Ancak, inflamatuar 
besinlerden kaçınmak takıntı haline getirilmemeli, otoimmun hastalıkları tersine çevirebileceği iddia 
edilen diyetlerin her zaman desteklenmediği de unutulmamalıdır. Ünlü bir beslenme uzmanı “işlenmiş 
etleri, fast-food yiyecekleri, tatlıları haftada bir-iki kere yemek size büyük zarar vermez” diyor. Beslenme 
önerilerinin giderek arttığı günümüzde, yeni bir diyete ve egzersiz programına başlamadan önce, bu 
konularda uzman tıp doktorlarına danışılması gerektiği, bilinçsiz önerilerin zararlı olabileceği akılda 
tutulmalıdır.  

Bu sunumda, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de giderek genişleyen, büyüyen Fiziksel Tıp 
ve Rehabilitasyon bilim alanının sağlık konuları arasında olan “Anti-inflamatuar Beslenme”ye değinirken, 
27. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi Düzenleme Kuruluna, emeği geçenlere teşekkür 
ediyor, başarılar diliyorum.
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BESİN DESTEKLERİ NE ZAMAN , NASIL ?

Doç. Dr. Hasan Kerem Alptekin

Bahçeşehir Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul

Özet 
Osteoartrit ve romatoid artrit gibi inflamatuar zeminde gelişen hastalıklarla ilgili son dönemde yapılan keşifler 
özellikle beyin-barsak aksının bu konuda önemli rol oynadığını göstermektedir. Vücuttaki inflamasyonun 
başlangıcı barsak duvarının geçirgenliğinin artması ve buradan geçen antijenlerin vücudun çeşitli bölgelerinde 
antikorlara yol açarak hastalıkları tetiklemesidir. Bu noktada DNA baz dizilimini etkilemeyen metilasyon gibi 
yollar üzerinden çalışan epigenetik değişiklikler etkili olmaktadır. Bu bilgiler osteoartrit ve inflamatuar artritler 
alanında kullanılan Non steroidal antiinflamatuar ilaçlar, kortikosteroidler, TNF-alfa inhibitörleri ve IL-17, IL-1, 
IL-23 gibi yolakları inhibe etmeye çalışan yeni molekülerin yanında fitoterapi ve nutrasötiklerin de hastalıkları 
modifiye edebileceğini gösterdi. Bu alanda Boswellia Serrata, Curcuma Longa, Zingiber officinalis, 
epigallekatein gallat (ECGC), Salix alba, glukozaminoglikanlar, kondroitin sülfat, denatüre olmayan kollajenler 
ile ilgili randomize kontrollü çalışmaların sayısı artmaktadır.
Kas iskelet hastalıklarında fitoterapi ajanlarının rolü her geçen gün artmakta ve elde edilen kanıtlar bazı 
maddeleri hem inflamasyonun baskılanmasında hem de ağrının azaltılmasında ön plana çıkarmaktadır. 
Anahtar Kelimeler: Fitoterapi, inflamatuar hastalıklar, ağrı, nutrasötikler  

Tamamlayıcı tıp uygulamalarının içinde fitoterapi ve nutrasötikler önemli bir yer tutmaktadır. ‘Doses fixit 
venenus’ Doz zehiri belirler Paracelcus’un tıp tarihine geçen sözlerinden biridir. Kimyasal yolla elde edilen 
sentetik ilaçların yan etkileri bilim insanlarını , kadim bir tedavi olan doğal ve bitkisel tedaviye yönlendirdi. 
DSÖ’ye göre Bitkisel Tedaviler :‘Bir veya birden fazla organıyla tedavi edici veya hastalıkları önleyici olabilen 
veya herhangi bir kimyasal-farmasötik sentezin öncüsü olabilen bitki çeşitleridir.” Nutrasötik terimi 1989 yılında 
Dr. Stephen DeFelice tarafından Beslenme ve farmasötik kelimelerinin birleştirilmesi sonucu oluşturulmuştur.
(1)

Fitoterapi (phytos=bitki, therapy=tedavi), bitkisel tedaviyi tanımlayan diğer bir kavramdır. Bitkisel tedavinin 
tarihi insan tarihi kadar eskilere dayanmakla birlikte günümüz bitkisel tıbbı, kaynağını Çin ve Hindistan‟dan 
alır. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından 1991 yılında Cenevre toplantısında yapılan tarife göre bitkisel 
ilaç; bitkisel drog veya karışımlarını olduğu gibi veya değişik preparatları halinde etkili kısım olarak taşıyan 
bitmiş, etiketlenmiş, tıbbi ürünler veya müstahzarlardır.(2)

Arkeolojik çalışmalar, şifalı bitkilerin yaklaşık olarak 60.000 yıl önceden yani Paleolitik dönemden bu yana 
kullanımda olduğunu göstermektedir. Bitkilerin tıbbi kullanımları hakkında bilgiler içeren  Çin  ve Mısır 
kaynakları ise M.Ö. 3000‟li yıllara dayanmaktadır. Rig Veda M.Ö.2500 yıllarında eserlerinde 1000‟e yakın 
şifalı bitkiden bahseder. Modern tıbbın kurucusu  Hipokrat, kitaplarında 400‟e yakın bitkisel ilaca yer vermiştir. 
İslam uygarlık tarihinde de, bu konuda Ebu Reyhan‟ın kaleme aldığı “Kitab-al Saydalafi al Tıp” adlı eserinde 
20‟ye yakın şifalı bitkiden bahsedildiği görülmektedir . İbn-i Sina ve Al Gafini‟nin hazırladığı ve içerisinde 800 
kadar bitkisel ve hayvansal ilacın bulunduğu Tıp Kanunu eseri ise günümüzde bile hala referans 
eserler arasındadır.(3) 

Günümüzde nutrasötikler ve fitoterapi ürünleri birçok alanda ilaçlarla kombinasyon halinde kullanılmaktadır. 
Burada ilaç ve nutrasötik  etkileşimine çok dikkat etmek gerekir. Örneğin sarımsak kullanımı warfarinle birlikte 
INR artışı ve kanamaya yol açabilir. Sedasyon amaçlı kullanılan St John’s Worth ise serotonin geri alım 
inhibitörleriyle birlikte kullanıldığında serotonin sendromuna yol açabilir. Ya da oral kontraseptiflerle birlikte 
alındığında menstrüel kanamayı artırabilir. Fitoterapi ve nutrasötiklerin tüm tıptaki kullanım alanlarını anlatmak 
ancak kitap düzeyinde mümkün olabilir. O nedenle bu derlemede daha çok kas iskelet kaynaklı ağrılar 
konusundaki etkilerinden bahsedilecektir. (4)
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Fitoterapi ürünleriyle ilgili çalışmalarda en büyük problem standardizasyon eksikliği ve çalışmaların etkinliğinin 
düşük olmasıdır. Brezilya’da fitoterapi ürünlerinin osteoartritte kullanımıyla ilgili yapılan bir derlemede Boswellia 
serrata (n = 2), Curcuma longa (n = 3), Harpagophytum procumbens (n = 1), Salix daphnoides (n = 3), Uncaria 
guianensis (n = 2) ve Zingiber officinale (n = 5) ağrı ve günlük yaşam aktivitelerinde plasebo ve non steroidal 
antiinflamatuar ilaçlarla karşılaştırıldı. B. Serrata ağrı kontrolünde valdecoxib ve plasebodan üstün izlenirken, 
Z. Officinale  sadece plaseboya göre üstün bulundu. (5,6) 

FDA birçok farklı ürünü nutrasötik olarak kabul etmektedir. Bunların arasında antioksidan vitaminler,fenolik 
bileşikler, terpenoitler, steroitler ,indoller ,lifler yer almaktadır. Aşağıdaki tablolarda kas iskelet ağrılarında 
kullanılan nutrasötiklerin etki mekanizmaları ve klinik etkinlikleri özetlendi. (7) (Tablo 1).

Tablo 1 Nutrasötiklerin kas iskelet sisteminde kullanımı,klinik etkileri, etki mekanizmaları
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Kollajen lifleri dışında  artiküler kıkırdak ve sinovyal sıvının önemli bir parçası ve üretimde  oran-sınırlayıcı 
faktördür. Metaanalizlerde eklem açıklığı daralmasının yavaşlatılması, ağrı ve inflamasyonun azalması tespit 
edildi. Glukozamin ve kondroitin dozları ayrı zamanlarda verilmeli. Standart  verilen 1500 mg glukozamin dozu 
ise 75 kg’ın üzerindeki kişilerde yeterli olmaz. (Günlük 20 mg/kg) (8)

GAG, n-3 yağ asitleri eikosapentaenoik asit (EPA) ve dokosaheksaenoik asit (DHA) ile birlikte birçok çalışmada 
WOMAC skorlarında iyileşmeye yol açtı. Kombinasyon tedavilerinde osteoartrit için Glukozamin kg başına 20 
mg  ,1200 mg kondroitin sülfat , 2-4 g  EPA ve balık yağından DHA ,Hodan yağı ve çuha çiçeği yağından  
450-2000 mg  linolenik asid ve 300 mg  krill yağı önerilmektedir. ASU  avokado ve soya yağının sterolden zengin 
hidrolize lipid parçası olup kondrositlerde anabolik, antikatabolik ve antiinflamatuar etki gösterir. 3 ay süren iki 
çalışmada günlük 300 mg/g ASU kullanan hastalarda diz ve kalça OA’ya bağlı ağrıda azalma izlendi. ASU 
kullanımı, IL-1, IL-6, IL-8 , prostaglandin E2 inhibisyonu, TGF faktör-β, kollajen ve agrekan sentezinde artmaya 
yol açar.(9)

S-Adenozil-Metionin (SAMe) Hayvan çalışmalarında glukozaminle kombine MSM 1500-3000 mg dozlarda 
OA’ya bağlı ağrı ve effüzyonu azalttı. SAMe sinovyal hücreleri glutatyon azalmasını engelleyerek korur. SAMe  
ile 12 hafta boyunca NSAID’lere göre daha uzun süreli klinik etki gösterdi. Hepatik ve renal rahatsızlıklarda 
SAMe’nin metabolik aktivasyon için gereken  metionin azalır, bu nedenle tercih edilmelidir. Homosistein 
metabolizma ürünü olduğu için homosistenemi oluşmaması için yeterli B vitamini takviyesi yapılmalıdır.(10)
Denatüre olmayan  tip II kollajen oral bağışıklık sistemi üzerinden T hücreleri yeniden eğiterek etki gösterir. 
Günde 40 mg ikincil ya da üçüncül ilaç olarak eklenebilir. Hidrolize tip II kollajen ise kıkırdak matriksini 
destekler.Tavuk hidrolize sternal kıkırdak GAG,HA ve kondroitin sülfat içerir. 10 g/gün hidrolize kollajen 24 
haftada yumurta albüminden üstündür.(11)

Fitoflavionidler arasında epigallokatekin gallat, elligatannin, kurkuminoit, stilbenoid, resveratrol, quercetin, 
hesperidin, nobiletin, naringenin, oleuropin yer alır.Yalıçamı kabuğu ekstresi ile OA’da WOMAC skorlarında 
azalma tespit edildi. Özellikle ürat kristallerine bağlı eklem inflamasyonunu azalttı. Kronik venöz yetmezlik, DM, 
kardiovasküler hastalıklar, metabolik sendrom, astım vb gibi kronik hastalıklarda kullanılmaktadır. Flavocoxid 
Scutellaria baicalensis ve Acacia catechu’dan ayrıştırılan baicalin ve kateşin ekstrelerinden oluşur. Bu 
flavonoidler COX-1, COX-2 ve 5-LOX aktivitelerini inhibe eder.12 haftalık randomize çift kör çalışmada 500 mg 
flavocoxid günde 2 kere verildiğinde  ağrıyı azaltmada hafif ve orta düzey OA’da Naproksen kadar etkin 
bulundu. (12)

Şeytan pençesi (Harpagophytum procumbens) bir Güney Afrika bitkisidir ve IL-1β’ye bağlı  MMP-1, MMP-3 ve 
MMP-9 üretimini azaltır. Günlük 60 mg harpagosid kullanımı kalça ve diz OA’da 4000 hasta üzerinde hem etkin 
hem de güvenli bulundu. OA tedavisinde 3-4. sırada kullanılabilir. . Günlük 6 kapsülx435 mg 100 mg diaserinle 
4 ay boyunca 122 diz ve kalça oa’lı hastada karşılaştırıldı. Ağrı ve engellilikte iki grupta da anlamlı iyileşme 
tespit edildi. Şeytan pençesi kullanan grup daha az analjezik ve NSAII kullanırken diaserine göre daha az yan 
etki bildirildi. (13) 

 Boswellia serrata ağaç kabuğundan oleoresin de geleneksel tıpta  antiinflamatuar özellikleri nedeniyle 
kullanılır.5-LOX inhibisyonu sayesinde RA,OA, astım vb etkilidir. Prostaglandin E sentaz üzerinden 
inflamasyonu etkilemektedir.8 haftalık çift kör , radomize bir çalışmada 333 mg B serrata ekstresinin günde 3 
kez ağrı, mobilite ve effüzyonda etkin olduğu izlendi. Boswellia serrata ise 30 hastalık diz oa grubunda 8 hafta 
içinde 333 mg’la anlamlı iyileşme 100-250 mg 5-loxin ile 90 günde ağrı ve fonsiyonellikte anlamlı düzelmeye yol 
açtı. Günde 1 g B. Serrata ile 10 mg valdecoxib’in karşılaştırıldığı çalışmada iki grupta da iyileşme izlenirken ilaç 
kesildikten bir ay sonra B. Serrata grubunda ağrıda azalma devam etti. (14)

Bromelain ananasın kök ve olgunlaşmamış meyvelerinden sentezlenen proteolitik enzimlerdir. Birçok küçük 
çalışmada 270-1800 mg Bromelain diklofenakla karşılaştırıldı ve kafa karıştırıcı sonuçlar bulundu, ayrıca 945 
mg kullanıldığında 100 mg diklofenak karşısında fazla advers etki gösterdi. (15)
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Hu ve arkadaşları ise opioide bağlı gelişen hiperaljezide Ca/kalmoduline bağlı protein kinaz Iıα aktivitesini 
azaltarak etkili olduğu tespit edildi. Polifenoller  özellikle Akdeniz bölgesinde yetişen zeytin ağaçlarının 
(Oleaeuropaea ) meyvelerinden üretilmektedir. Son yıllarda bergamot suyu da polifenol kaynağı olarak ifade 
edilmektedir. Nitrik oksit,superoksit ve peroksinitritlerin temizlenmesi  morfine bağlı gelişen toleransın 
azaltılmasında etkendir. Hidroksitirozol ve olueropein morfin toleransını nitratlama üzerinden engellemektedir. 
Ratlarda tekrarlayıcı morfin dozları dorsal boynuzda tirozin nitratlı proteinlerin artmasına yol açar. Bu proteinin 
nitratlanması spinal kordda glutamat seviyelerini artırır. Bergamot polifenolik ve benzer moleküller opioide bağlı 
hiperaljeziyi, superoksit dismutazı azaltarak dengelerler. (16) 

Cetyl myristoleate (CMO) mristolik asidin setil esteridir. Antiinflamatuar ve immun modülatör olarak geçer. CMO 
ile plasebonun kaşılaştırıldığı RKÇ’da kronik diz oa’lı 64 hasta 68 gün tedavi aldı. Diz fleksiyonunda kontrol 
grubunda 1.1, tedavide ise 10.1 derecelik artış izlendi. İkinci RKÇ’de ise CMO topikal olarak 40 diz oa’lı hastada 
uygulandı.30 gün boyunca uygulamadan sonra tedavi grubunda ROM ve fonksiyonda iyileşme gözlendi.(17)

Zingiber officinale ve curcuma longa zingiberaceae ailesindendir. Zingiber officinale’nin diz oa ağrısındaki 
etkinliğinin 3 ay sonra başladığı ifade edilmektedir. Zencefil kullanımında plaseboya göre % 45/ % 16 
oranlarında dispepsi ve bulantı tespit edilebilir. Zencefil ve zerdeçalin yiyeceklerle alınan küçük dozlarında 
kronik ağrılı romatizmal hastalıklarda anlamlı etkisi yoktur. (18)

Kuşburnu ile ilgili üç çalışmada 94-112 osteoartritli hastada 1 g ile 5 g 3 aya kadar uygulandı. Kalça osteoartrit 
grubunda dize göre ROM’da daha belirgin iyileşme gözlenirken, ağrı ve fonksiyonellik her iki grupta da arttı. (19)

Beyaz söğüt kabuğu (salix alba) salisin içermektedir. Bu hızla salisilik aside dönüşür. Plaseboyla 2 hafta içinde 
78 diz va kalça oa hastada 240 mg/gün karşılaştırıldı. WOMAC’da ağrıda plaseboya göre anlamlı azalma 
(%14/2) izlendi. İkinci çalışmada 127 diz ve kalça oa’lı hastada plasebo ve diklofenak sodyum (100 mg) 6 hafta 
karşılaştırıldı. Diklofenak sodyum ile etkinlik açısından fark izlenmedi. (20)

Capsicum frutescens Cochrane Back Group Study’de bel ağrısında plaseboyla karşılaştırıldığında anlamlı 
etkiye sahip olduğu tespit edildi. Çam kabuğu da 100 diz oa’lı hasta grubunda pycnogenol 150 mg ile plasebo 
karşılaştırıldığında ağrı ve fonksiyonda iyileşme gözlendi. İkinci çalışmada 156 hasta günde 100 mg 
pycnogenol kullanırken NSAII kullanımında azalma (% 58/1) ve gastrointestinal semptom azalması (% 63/3) 
izlendi. Ciddi bir yan etki ise görülmedi. (21)

Bel ağrısıyla ilgili 1000’nin üzerinde randomize kontrollü çalışma mevcuttur. Derlemelerde egzersiz tedavisi, 
davranışsal tedaviler, multidisipliner tedavi programları ve kısa dönem NSAII kullanımı kronik bel ağrısında 
etkin olarak önerilmektedir. Commiphora molmol (mür), capsicum frutescens, salix alba,melaleuca alternifolia, 
angelica sinensis, aloe vera,thymus officinalis (kekik),menthe peperita, arnica montana, curcuma longa, 
tanacetum parthenium,harpagophytum procumbens, zingiber officinale ağrı alanında çalışılmış nutrasötikler 
arasında yer alır. (21)

Tendinitlerde de fitoterapi ürünlerinin kullanımı çalışmalarla kanıtlanmaktadır. Bovin tenositlerde glukozamin ve 
kondroitin sülfat eklenmesiyle kollajen sentezi % 69 oranında artmaktadır. Hidrolize Tip 1 Kollajen kullanımıyla 
Dermatansülfat oluşumunda artış, HA oluşumunda azalma gerçekleşti.
L-arjinin-alfa ketoglutarat nitrik oksit sentezinde kritik bir aminoasittir, NO TGF-β sentezini azaltır, böylece 
fibrozis ve kronik inflamasyon da dengelenir.

Curcumin  neovaskülarizasyonu ve endotel hücre oluşumunu baskılar. Ratlarda patellar tendon 
yaralanmasında Malonildialdehit seviyesi azalırken tendon karakteristik özellikleriyle iyileşir. Bosvelik Asit ve 
MSM’in ise tendinopatilerde çalışması yoktur. Bromelin ise Aşil tendinopatide MDA seviyesini düşürür. 
Tendoactive : Mukopolisakkaridazlar, hidrolize tip 1 kollajen, vitamin C NF-kB aktivitesini insan tenositlerinde 
azaltır. Aşil peritendinopatisinde Glukozamin ile indometasin karşılaştırıldı, hastaların 2/3’unde Glukozamin 
daha ekin izlendi. 
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Rotator manşon operasyonundan sonra tip 1 kollajen, arjinin L alfa ketogluterat, MSM ve bromelin karışımı 
ağrıyı azaltmada etkin saptandı.
Aşil tendinopatilerinde L-arjinin ketogluterat , polifenol, MSM, bromelin, tip 1 kollajen ve Vitamin C 
uygulamasıyla ağrıda azalma ve sadece ESWT ile karşılaştırılınca anlamlı iyileşme düzeyi tespit edildi. 
Mukopolisakkaritler, tip 1 kollajen ve vitamin C  molekülü 90 gün uygulama sonrası Aşil (38 %), patellar (46 %) 
ve ekstensör tendonlarda (% 77) iyileşme izlendi. Glukozamin kondroitin sülfat, vitamin C, tip 1 kollajen, 
L-arjinin-alfa-ketogluterat, BA,curcumin ve MSM  içeren molekülün uygulamasından 2 hafta sonra anlamlı 
düzelme izlendi. (23)

Kas iskelet sistemi ağrılarında fitoterapi ürünleri veya nutrasötiklerin son yıllarda ön plana çıktığı görülmektedir. 
ABD gibi ülkelerde osteoartrit tedavisinde bu gibi ürünlerin kullanım oranları % 47 düzeyindedir. Bu kadar sık 
kullanılan ilaç dışı tedavilerin doz, süre, karşılıklı etkileşim gibi parametrelerine dikkat etmek gerekmektedir. Bu 
konuda yeni randomize kontrollü çalışmalara ve metaanalizlere, ileride rehberlerin yeniden düzenlenmesine 
gerek duyulacaktır.
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LOMBER DİSK HERNİSİ TANISI NASIL KOYULUR: KLİNİK? EMG? MRG? 
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Dalı 

Siyatik; diz altına yayılan, lumbosakral köklerden kaynaklanan sinir kökü ağrısı veya radikülopati olarak 
tanımlanmaktadır ve kadınların %2,5’i, erkeklerin %5’i yaşamlarının bir döneminde siyatalji yaşarlar. 
Radiküler ağrılar arasında en sık görülenlerden birisi olan siyataljinin nedenleri arasında, disk 
dejenerasyonu ve disk hernisi ilk sıraları alır. Lomber disk protrüzyonu, osteofitler, faset eklem 
hipertrofisi, lig flavum hipertrofisi gibi mekanik nedenler yanında nöral dokular veya etraftaki kas-eklem 
dokularının inflamasyonuna sekonder olarak da radiküler ağrı gelişebilir. 
Bir radiküler ağrının gerçek tetikleyicisinin disk hernisi olduğunu saptamak, mekanik bel ağrıları gibi 
sıklıkla birçok dokunun birbirini etkileyerek etyolojiye katkıda bulunduğu, genelde primer nedenin 
saptanmasının zor olduğu durumlarda oldukça önemlidir. Bu konuda altın standardın ne olduğu 
tartışmalıdır. Özellikle asemptomatik bireylerde MRG ile disk hernilerinin saptanması, kliniğin farklı 
patolojileri taklit edebilmesi EMG’de tam spesifik lokasyonun belirlenmesindeki zorluklar, tek bir kriterin 
altın standart olmasından bizi uzaklaştırmaktadır.  
Bu sunumda; tanı ile ilgili elimizdeki veriler tartışılacak, günümüzde disk hernisinin tanısına yaklaşım 
güncel literatürler eşliğinde gözden geçirilecektir. 
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LOMBER DİSK HERNİSİ TEDAVİSİNDE NE KADAR KONZERVATİF KALALIM?

Doç. Dr. Duygu Geler Külcü

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
Fiziksel Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul

Lomber disk hernisi (LDH) bel ağrılarının önemli sebeplerinden biridir. LDH’e bağlı siyatalji oranı ise %0.1-0.5 
arasındadır. LDH’de tedavi amaçları; ağrıyı azaltmak, rekürrensi önlemek, kronik ağrı gelişimini önlemek, 
özürlülüğü önlemek ve işe geri dönüşü hızlandırmaktır. Bu amaçla konzervatif ve cerrahi yöntemlerden 
faydalanılmaktadır. Hasta eğitimi, davranışsal tedaviler, korse uygulamaları, fizik tedavi modaliteleri, egzersiz 
programları, medikal tedavi, epidural enjeksiyonlar konzervatif tedavileri oluşturmaktadır. 
Yapılan çalışmalar göstermiştir ki akut LDH’de ağrı ve ilişkili semptomlar 2 hafta içinde gerilemektedir. 
Hematom ve ödemin Magnetik Rezonanas Görüntüleme (MRG) ile  2 ay sonra  gerilediği gösterilmiştir. 
Ekstrude disk veya belirgin nörolojik defisit olsa dahi konzervatif tedavinin etkin olabildiği ve LDH’li hastaların 
%60-90’ının  konzervatif yöntemlerle tedavi edilebilmekte olduğu gösterilmiştir. 
Konzervatif tedavi seçenekleri içinde olmazsa olmazı egzersiz programlarıdır. Özellikle son zamanlarda 
stabilizasyon egzersizlerinin önemi daha iyi anlaşılmıştır. Lomber stabilizasyon egzersizleri; multifidus, erektör 
spina, transversus abdominis gibi  stabilizör kasları kuvvetlendirerek segmental hareketin kontrol edilmesine 
yardımcı olur. Komşu vertebralardaki artmış stabilite, herniye diskin iyileşme sürecini de hızlandırır. Farklı 
pozisyonlarda yapılan bu egzersizler spinal kas yapısının günlük yaşam aktivitelerine adaptasyonunu da 
sağlar ve özürlülük, yaşam kalitesi gibi kavramlarda iyileşme sağlar.
Fizik tedavi ajanlarıyla ilgili yapılmış sınırlı sayıda çalışmaların sonuçlarına göre fizik tedavi ajanlarının ağrı ve 
özürlülük parametrelinde etkin olduğu ancak birbirine üstünlüklerinin gösterilemediği söylenebilir. Lomber 
lordoz açısı, segmental hareket açısı, H refleksi amplitud ve latansı üzerine traksiyonun etkilerinin araştırıldığı 
bir çalışmada traksiyon tüm parametreler üzerine etkili bulunmuştur. Bu çalışma sadece patoanatomi değil 
sagital açının azalması gibi biyomekanik disfonksiyonun önemini göstermektedir. Başka bir çalışmada lomber 
BT ile daha büyük herniasyonların,  traksiyon ile daha fazla azaldığı gösterilmiştir. Traksiyon, intradiskal 
basıncı %20-30 azaltarak ve posterior longitudinal ligamanı (PLL) gererek etkisini göstermektedir. LDH’de  
özellikle ilk 1 yıl içinde spontan regresyon da mümkündür. Anulus fibrosusun veya PLL yırtılması sonucu disk 
materyalinin makrofajlarca fagositozu gerçekleşir. Nuc.pulposus proteoglikanlarının degradasyonu nedeniyle 
herniye disk materyalinin dehidratasyonu da bir diğer mekanizmadır. Ama LDH’de semptomlar tamamen disk 
hernisinin boyutuna bağlı değildir. Lumbosakral stabilite,kimyasal radikülit, kök adezyonu ve psikolojik 
faktörler klinik sonuçlar üzerinde etkilidir. Disk boyutunun regresyonu olmadan da klinik iyileşme görülmekte 
veya tam tersi olabilmektedir. Bu nedenledir ki LDH’de konzervatif tedavi büyük önem taşımaktadır. Ancak 
konzervatif tedavi hangi hastalarda uygundur ve süresi ne kadar olmalıdır? 2016 yılında yayınlanan bir 
kılavuza göre acil cerrahi için endikasyon kauda equina ve kuvvet kaybı olup, ağrılı radikülopatili hastalarda 
cerrahi tedavi 6 hafta konzervatif tedaviye yanıt vermeyen olgularda düşünülmelidir. Bu olgularda semptom 
başlangıcından itibaren 6 aydan daha fazla süre cerrahi geciktirilmemelidir denmiştir. Cerrahi ve konzervatif 
tedavi sonuçlarını karşılaştıran sistematik derlemelerde cerrahi tedavi ciddi semptomları olanlarda konzervatif 
tedaviye göre daha üstün ama daha az şiddetli semptomları olanlarda etkinlik aynı sonucuna varılmıştır. 
Ancak 4 ve 8 yıllık takiplerde cerrahinin konzervatif tedaviye üstünlüğünü gösteren yayınlar da mevcuttur.  
LDH tedavisiyle ilgili uniform bir kılavuz, kanıta dayalı tıp açısından güçlü öneriler halen mevcut değildir. Bel 
ve bacak ağrısı olan hastalarda görüntüleme yöntemlerinden önce iyi bir anamnez ve fizik muayene ile ağrı 
kaynağının doğru saptanması, ardından görüntüleme yöntemleri ile desteklenmesi ve tedavinin doğru 
planlanması doğru vakalarda hem konzervatif hem de cerrahi tedavilerin başarısını arttıracaktır. 
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OBSTETRİK BRAKİYAL PLEKSUS YARALANMALARINA YAKLAŞIM 

Dr. Pınar Akpınar

İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

Obstetrik brakiyal pleksus yaralanması (OBPY), doğum sırasında brakiyal pleksusda traksiyon veya 
ezilme sonucu, üst ekstremitede değişik düzeylerde ve derecelerde oluşan felçler ve buna bağlı oluşan 
klinik tablolar olarak tanımlanabilir. Hasarın derecesine göre (avülsiyon, rüptür, nörom ve nöropraksi) ve 
anatomik lokalizasyona göre (üst, orta, alt ve total pleksus hasarı) dört gruba ayrılır. Hastaların büyük 
çoğunluğu (%70–95), ilk 3-4 ayda kendiliğinden tamama yakın iyileşir. Kötü prognostik faktörler 
arasında, total veya alt pleksopatiler, Horner sendromu varlığı, kök avülsiyonun eşlik etmesi ve 
beraberinde kırık olması (kosta, klavikula, humerus vb.) sayılabilir (1). Fizik muayene ile konulan tanıyı 
desteklemek için düz grafiler, elektrofizyolojik çalışmalar ve manyetik rezonans görüntülemeleri 
yapılabilir. Bebek doğumdan itibaren düzenli aralıklarla takip edilerek cerrahi ve konservatif tedavi 
seçeneklerine karar verilmelidir. İlk üç ay içinde dirsek ve el bileğindeki iyileşmeler sinir zedelenmesinin 
seyri hakkında önemli bilgi verir.  
Rehabilitasyonun amacı erken dönemde çocuğun paretik ekstremitesinin farkındalığını arttırmak, 
kompansatuar hareket patternlerini engellemek ya da azaltmak, kas fonksiyonunu geliştirmek ve 
çocuğun normal gelişimini desteklemektir. Geç dönemde ise omuz iç rotatorlarındaki ve dirsek 
fleksörlerindeki kontraktürler düzenli egzersiz ve atellemelerle engellenmelidir (2). Agonist ve antagonist 
kasların eş zamanlı olarak kasıldığı kokontraksiyon durumunda botulinum toksin uygulamaları 
yapılabilmektedir (3). Yeni çalışmalarda sanal gerçeklilik uygulamalarının  OBPY’de konvansiyonel 
fizyoterapiye üstün olduğu saptanmıştır (4). 
OBPY’de prognoz genellikle iyi olsa da olguların %10-20’sinde kalıcı hasar olabilmektedir. Spontan 
iyileşme görülmeyen olgularda tedavi uzun bir dönemi kapsar ve klinik tablo dinamik aralıklarla 
değişebileceğinden düzenli takip gerekmektedir. Erken teşhis ve rehabilitasyon ile doğru tedavi 
seçeneğine karar verilerek OBPY’li olguların en az sekel ile topluma katılımı sağlanmalıdır. 
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SPİNA BİFİDA REHABİLİTASYONU 

Doç. Dr. Ece Ünlü Akyüz

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Araştırma Hastanesi Fiziksel Tedavi ve 
Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul

Spina Bifida, çocukta nöromotor disfonksiyon yaratan hastalıklar arasında SP’den sonra ikinci sıradadır. 
Konjenital anomalilerin en sık görülen tipidir. Sıklığı %0,1-0,2 ‘dir. Gebeliğin 4. haftasında kapanması 
gereken nöral tüpte kapanma defektine bağlı oluşan bir tablodur.  Travmatik plejilerden farklı ve 
karmaşık bir tablo ile karşımıza çıkar. Bu nedenle spina bifida rehabilitasyon açısından da zorlu bir grubu 
oluşturur. Spina bifida Occulta’da sadece vertebrada kapanma defekti saptanırken, spina bifida 
Aperta’da kese içinde sadece meniks ve BOS mevcutsa meningosel, kese içinde sinir dokusu da yer 
alırsa meningomyelosel olarak isimlendirilir. Sinirlerin etkilenimiyle ilgili olarak farklı boyutlarda motor 
paralizi, duyu defekti, idrar ve gaita inkontinansı, omurga ve   kemik deformiteleri saptanır. Spina bifida 
rehabilitasyonunda multidisipliner bir ekiple yaklaşım gerekir. Aile eğitiminin ayrıntılı yapılması çok 
önemlidir. Ailelere spina bifida ile ilgli genel bilgilendirme, şant /Hidrosefali, mesane ve barsak 
rehabilitasyonu, günlük yaşamda pozisyonlama, eklem koruma, cihazlama, beslenme, osteoporozdan 
koruma, bası yarası/duyu problemleri, deformitelerin önlenmesi (skolyoz, kifoz, deformiteler) ile ilgili bilgi 
paylaşılması gerekir. Rehabilitasyon hedefleri, hasta merkezli tedavinin programlanması, optimum 
fonksiyon ve mobiliteyi kazandırmak, sekonder problemleri önlemek, progresif nörolojik disfonksiyon için 
izlemek, günlük yaşam aktivitelerinde bağımsızlığı artırmak, sosyal yaşama uyumu sağlamak, yaşam 
kalitesini artırmak olarak sıralanabilir. Lezyon seviyesine göre etkilenim seviyesi :Üst torakal, Alt torakal, 
Üst lomber, Alt lomber ve Sakral seviyeler olabilir. Seviyeye göre beklenen ambulasyon seviyeleri: üst 
ve alt torakal seviyeli hastalarda ortez desteği ile terapotik ayakta durma beklenirken, tekerlekli sandalye 
kullanımı tercih edilir.   Üst ve orta lomber seviyeli hastalarda ortez desteği ile ev içi ambulasyon 
mevcuttur.  Alt lomber, sakral seviyeli hastalarda toplum içi ambulasyon beklenir. Spina bifidalı bebek 
tibbi olarak stabil olduğu andan itibaren fizyoterapi başlanır. Bebeklik dönemi, 1-3 yaş, okul öncesi,okul 
dönemi, ergenlik, erişkin yaş dönemlerinde hastalar için belirlenen bireysel hedeflerle rehabilitasyon 
programı yapılır. Spina Bifida doğumdan erişkin döneme kadar yaşamın her döneminde farklı 
problemlere sebep olabilmektedir. Bu nedenle, donanımlı bir sağlık ve rehabilitasyon ekibinin yanı sıra, 
pek çok toplumsal destek gereklidir. Bu süreçte spina bifidalı bireylerin problemlerine bilinçli 
yaklaşabilen, bebekliğinden erişkin yaşa kadar takip edebilecek olan FTR hekimlerine önemli görevler 
düşmektedir. 
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SEMPTOMDAN TANIYA NÖROFİZYOLOJİ- PERİFER SİNİR HASARI 

Dr. Öğr. Üyesi Özge Keniş Coşkun 

Marmara Üniversitesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul

Periferik sinir yaralanmaları penetran yaralanma, ezilme, gerilme ve iskemi gibi çok çeşitli 
mekanizmalarla oluşabilir. Travmatik periferik sinir hasarları, sinirin anatomisi, hasarın patofizyolojisi ve 
zamanlaması ve cerrahi seçeneklerin varlığı açısından farklılık gösterir. Elektrodiagnostik inceleme 
periferik sinir yaralanmalarında tanı, lokalizasyon, hasarın sinir aksonunu veya miyelinin etkilenmesini, 
lezyonun ciddiyetini ve prognozu hakkında önemli bilgiler verir. Bu bilgilerin bir kısmı görüntüleme 
teknikleri (ör: ultrasonografi) ile elde edilebilmesine rağmen, sinirin fonksiyonunu değerlendirmede 
elektrodiagnostik tetkikler halen tek seçenektir. Özellikle sinir fonksiyonunun korunması, hasarın 
prognozu hakkında fikir edinmemizi sağlar ve yaklaşımı önemli ölçüde değiştirebilir. Örnek olarak, ciddi 
düzeyde bir radiyal sinir hasarı erken dönemde ekstansör tendon transferi gerektirebilirken, 
reinnervarsyon gösteren bir yaralanma varlığında rehabilitasyon programı ile takip önerilebilir.  
Periferik sinir yaralanmalarının derecelendirilmesinde Seddon veya Sunderland sınıflaması 
kullanılabilir. Bu iki sınıflamanın amacı, aksonal hasarın boyutuna göre sinir hasarının prognozunun 
belirlenmesine yardımcı olmaktır. Seddon sinir hasarlanmalarını üçe ayırır: nöropraksi, aksonotmezis 
ve nörotmezis. Nöropraksi segmentel demiyelinizasyon ile oluşan hasarı gösterirken, nörotmezis ise 
sinir lifinin tamamen kopması anlamına gelmektedir. Nöropraksi, nispeten iyi prognozlu olup genellikle 
3-6 ay içinde fonksiyon tamamen düzelir. Daha ciddi ve total hasarlarda ise prognoz, etkilenen sinire, 
sinirin innenrve ettiği kasa olan uzaklığına ve hasarın şiddetine bağlı olarak değişir. Sinir lifi, günde 1 
mm uzayabildiği için uzaklık, önemli bir etkendir. Reinnervasyon gerçekleşmeyen bir kas 18-24 ayda 
fibrozise gider ve kontraktür oluşumu görülebilir. Bu süreçte akson tüplerinde de restenoz ile sinir 
iyileşmesinin prognozu da kötüleşir. İntranöral mimari yapı ve sinirin kanlanması da iyileşmeyi etkileyen 
diğer faktörlerdendir.
Elektrodiagnostik olarak sinir iyileşmesinde iki inceleme önem taşır: birleşik kas aksiyon potansiyeli 
(BKAP) ve iğne EMG ile kasların incelenmesi. Motor liflerin uyarımı ile elde edilen BKAP amplitüdleri 
kabaca depolarize olan kas lifleri ile doğru orantılı olduğu için iyi bir prognostik göstergedir. Genellikle 
hasar sonrası 7 gün içinde BKAP amplitüdleri ortadan kaybolur. Hasardan sonraki 2-3 ay içinde ise 
reinnervasyon ile birden fazla kas lifi innerve olabileceği için BKAP amplitüdleri normale yaklaşır, hatta 
normalden büyük olabilir. Motor sinir iletimi için inceleme yaparken hasar ile uyumlu bir incelenme 
planlanması gerektiği akılda tutulmalıdır, yoksa sonuçları yanıltıcı olabilir.
İğne EMG ile yapılan kas incelemesi ise bir diğer önemli aşamadır. İğne EMGdeki anormal spontan 
aktivite bulguları hasarın mesafesine göre kaslarda 14-21 günde ortaya çıkmaya başlar. Anormal 
spontan aktivite değerlendirilirken bir ordinal skala ile değerlendirildiği ve anormal spontan aktivite 
bulguları hafif dereceli hasarlarda da ortaya çıkabildiği için prognostik olarak iyi bir gösterge olmayabilir. 
Motor ünite potansiyellerinin (MÜP) analizi ise hasarın lokasyonu hakkında bilgi verir. Özellikle hasarın 
proksimaline yakın kaslarda MÜP korunması prognozun daha iyi olduğunu gösterir. Ancak MÜP 
azalması, yine ordinal bir skala ile değerlendirildiği için iyi bir prognostik gösterge olmadığı gibi, kasın 
fonksiyonu ile her zaman doğru orantılı değildir.
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ÖN ÇAPRAZ BAĞ VE MENİSKÜS YARALANMALARINDA REHABİLİTASYON

Prof. Dr. Arzu On

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İzmir

Ön çapraz bağ (ÖÇB) ve menisküs yaralanmalarının rehabilitasyonunda amacımız, fonksiyonel stabilitenin 
sağlanması, kas kuvvetinin arttırılması, eklem mobilitesininve nöromusküler kontrolün sağlanması, mümkün 
olan en üst fonksiyonel düzeye ulaşılması ve yeniden yaralanma riskinin azaltılmasıdır. Rehabilitasyon 
yaklaşımlarında son yıllarda çok önemli değişiklikler söz konusu olmuştur. Geçmiş yıllarda uzun süreli 
immobilizasyonu esas alan yaklaşımlar, günümüzde yerini erken- hızlandırılmış ve kriter temelli rehabilitasyon 
yaklaşımlarına bırakmıştır. 

ÖÇB yaralanmalarının rehabilitasyonu başlıca 5 ana başlık altında incelenebilir:
1. Erken Dönem rehabilitasyon: Yaralanmanın erken döneminde tedavi prensipleri; şişlik ve ağrının kontrolüne,
eklem efüzyonunun azaltılmasına yönelik RICE uygulamaları, normal eklem hareket açıklığının sağlanmasına
yönelik aktif EHA egzersizleri ve düşük yükle uzamış germeler, refleks kas inhibisyonunun önlenebilmesine
yönelik olarak hemartrozun agresif tedavisi ve NMES uygulamaları,  patellar mobilizasyon, kuadriseps ve
hamstring kaslarının kuvvetlendirilmesine yönelik progresif dirençli egzersizlerdir.
Şişlik azalıp, normal EHA ve kas kuvveti sağlandıktan sonra ileri tedavi seçeneklerine (konservatif – cerrahi)
karar verilir.  Bu konuda tam bir görüş birliği olmamakla birlikte, geliştirilmiş bazı algoritmalar bulunmaktadır1 .
Bununla birlikte, izole ÖÇB yaralanması olan, aktivite düzeyi ve beklentisi düşük olan veya düşürmeyi kabul
eden, rehabilitasyon ve kontrol sürecine uyum gösterebilecek olgularda konservatif tedavi denenebilir. Diğer
yandan, eşlik eden, tamir endikasyonu olan menisküs ve kıkırdak yaralanması, dizin diğer major bağlarında
Evre 3 yaralanmaların varlığında, yüksek riskli spor yada aktivitelerine devam etmek isteyenlerde, konservatif
tedaviye rağmen, günlük yaşam aktivitelerinde bile yakınma yaratan instabilite yakınmaları devam eden
kişilerde ise cerrahi düşünülmelidir.

2. Konservatif  tedavi: Konservatif tedavinin temeli, aktivite modifikasyonu ve nöromusküler rehabilitasyondur2.
3. Cerrahi öncesi rehabilitasyon: Cerrahi öncesi diz fonksiyonları, cerrahinin başarısında anahtardır3. Cerrahi
öncesi tam diz ekstansiyonuna ulaşmış, minimal efüzyonu olan veya hiç efüzyonu olmayan, kuadriseps kas
kuvveti iyi olan hastalarda sonuçların daha iyi olduğu gösterilmiştir. Bu dönemde, perturbasyon eğitimi ve
agresif kuadriseps kuvvetlendirme egzersizleri verilmelidir.

4. Cerrahi sonrası rehabilitasyon: Son yıllarda ÖÇB rekonstrüksiyonu temel operasyon yaklaşımıdır. Ancak
özellikle izole proksimal ÖÇB yaralanmalarında primer onarım teknikleri de tekrar gündeme gelmiştir⁴.
Rehabilitasyon uygulamaları uygulanan cerrahi tekniğe göre bazı farklılıklar göstermektedir. Yine eşlik eden
yaralanmaların varlığında da rehabilitasyonda bazı düzenlemelere gidilmesi gereklidir.
Cerrahi sonrası erken-hızlandırılmış rehabilitasyon ile ilgili bir çok farklı protokoller bulunmaktadır. Günümüzde
en çok kabul gören protokoller, kriter temelli protokollerdir⁴. Bu protokollerde, bir sonraki basamağa
geçilebilmesi için belli kriterlerin sağlanması koşuldur.  Hangi protokol uygulanırsa uygulansın, özellikle 3 faktör
önemlidir: 1. Erken dönemde terminal ekstansiyonun sağlanması, 2.Erken yük verme, 3. Kuadriseps
nöromusküler inhibisyonunun önlenmesi ve tedavisi, kuadriseps kas kuvvetinin arttırılmasına yönelik
egzersizler.

5. Fonksiyonel rehabilitasyon döneminde, propriyosepsiyon, dinamik stabilizasyon ve nöromusküler kontrolü
geliştirmeye yönelik egzersizler  uygulanır. Perturbasyon çalışmaları, çeviklik ve koordinasyon antrenmanları ve
spora spesifik becerilerin geliştirilmesine yönelik uygulamalar yapılır. Daha sonra aşamalı olarak sportif
aktivitelere dönüş sağlanır.
Menisküs yaralanmaları konservatif veya cerrahi olarak tedavi edilebilir5. Cerrahi tedavilerin sonuçları başarılı
olmakla birlikte, uygun rehabilitasyon programı uygulanmaması durumunda dejeneratif durumların daha sık
gelişebileceği belirtilmektedir. Menisküs tamiri sonrası protokollerde çok geniş varyasyonlar göze çarpmakta
olup, en uygun protocol konusunda görüş birliği bulunmamaktadır. Uygun hastalarda hızlandırılmış
rehabilitasyon programlarının uygulanabileceği belirtilmekte, ancak optimal rehabilitasyon protokolü için ileri
çalışmalara ihtiyaç bulunmaktadır⁵.
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ALT EKSTREMİTE TUZAK NÖROPATİLERİ REHABİLİTASYONU 

Prof. Dr. Hakan Nur

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD, Antalya

Tuzak nöropati, periferik sinirlerin anatomik gidiş yolları boyunca bası altında kalmaları sonucu oluşan, motor 
ve duyu işlev bozuklukları ile seyreden bir mononöropati şeklidir. Alt ekstremitede tuzaklanmalarını sık olarak 
gördüğümüz periferik sinirler; siyatik sinir ve iki ana dalı olan peroneal ve tibial sinirler, lateral femoral kutanöz 
sinir ve femoral sinir olarak sayılabilir. Siyatik sinir sıklıkla proksimalde pelvis ve gluteal bölgede tuzaklanır. 
Kalça kırıkları, posterior dislokasyonlar gibi travmalar, ortopedik ve cerrahi girişimler, gluteal bölgeye 
dışarıdan bası, tümör, hematom gibi yer kaplayan kitleler etyolojide yer alır. Siyatik sinir piriformis kasındaki 
patolojilere bağlı olarak piriformis kasının altında veya içinde de tuzaklanabilir. Klinik olarak hamstring ile 
peroneal ve tibial sinir tarafından innerve olan kaslarda kuvvet kaybı, bacak laterali ve ayağın tümünde duyu 
bozuklukları, aşil refleks kaybı görülebilir. 

Peroneal mononöropati alt ekstremitede en sık görülen tuzak nöropatisidir.  Çoğunlukla peroneal sinirin fibula 
başında dış ortam ile kemik doku arasında sıkışması ile meydana gelir.  Koma, uzamış yatak istirahati, 
anestezi esnasında pozisyonlama, alçı, ortez, bandaj gibi dışarıdan basılar, yer kaplayan yumuşak doku 
kitleleri, bacak bacak üstüne atma gibi alışkanlıklar bası nedeni olabilir. Düşük ayak genellikle ana 
yakınmadır. Yüzeyel peroneal liflerin tutulumuna bağlı ayak eversiyon kuvvet kaybı görülür. Bacak 
anterolateral kısmı ve ayak dorsumunda duyu bozuklukları oluşur. Direkt grafi, MRG, US kemik ve yumuşak 
dokuda yer kaplayan kitleleri saptamak ve etyolojik faktörü belirlemek, elektrofizyolojik çalışmalar hasar 
seviyesinin ve lezyon ciddiyetinin tespiti ve iyileşmenin izlenmesi için faydalıdır. Tedavide bacak bacak 
üstüne atma, çömelerek çalışma gibi sıkışma yaratacak alışkanlıklar engellenmelidir. Yürümeye yardım ve 
ayak bilek stabilitesi için ayak-ayak bilek ortezi, kontraktürleri engellemek için gece splintleri, yüzeyel 
peroneal tuzaklanmalarda hipersupinasyonu engellemek için lateral kama gibi ortezler verilir.  Kas 
atrofisini engellemek ve kasılma özelliklerini devam ettirmek için elektrostimulasyon yapılabilir. EHA, 
germe ve kuvvetlendirme egzersizleri uygulanır. Belirli bir pozisyon veya pozisyon ile ilgili sıkışma 
durumunda en az 3-4 ay konservatif tedavi uygulanmalıdır. Motor kayıp progresif ise, klinik ve 
elektrofizyolojik olarak iyileşme bulguları göstermeyen, ciddi aksonal hasar olanlarda cerrahi düşünülmelidir. 

Tibial sinir proksimalde yer kaplayan lezyon varlığında, ayak bileğinde fleksör retinakulum altında 
tuzaklanabilir (tarsal tünel sendromu). Tünel dışında dalları olan medial ve lateral sinirlerin distal 
tuzaklanmaları görülebilir.  Tarsal tünel sendromunda en sık bulgu yanıcı tarzda ağrıdır. Ayak tabanında 
parestezi görülür. Şikayetler hareketle artar. Tedavide tekrarlayıcı ve zorlayıcı hareketlerden 
kaçınılmalıdır. Özellikle ayak deformitesi olanlarda ayağı nötral pozisyonda tutmak ve longitudinal arkı 
desteklemek için ortezler kullanılır. Termoterapi, TENS, yumuşak doku ve nöral mobilizasyon 
uygulamalarından yararlanılabilir. Semptomatik tedavide NSAİD, gabapentin, pregabalin gibi ilaçlardan 
faydalanılır. Lokal steroid enjeksiyonu yapılabilir. Etyolojide belirgin yer kaplayan lezyon varlığında konservatif 
tedavi şansı düşük olup cerrahi sonuçlar diğer etyolojilere bağlı tarsal tünellere göre daha iyidir.
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Femoral sinir intrapelvik bölgede ve inguinal ligament altında tuzaklanabilir. İntraabdominal ve pelvik girişimler, 
hemorajik hastalıklar ve antikoagülan kullanımına bağlı hematom femoral sinire bası yapabilir. Lezyonlarında 
kalça fleksiyon ve diz ekstansiyonunda kuvvet kaybı, uyluk anterioru ve bacakta safen sinir alanında duyu 
bozuklukları, patella refleks azalması görülür.  Lateral femoral kutanöz sinir inguinal ligament altında intrapelvik 
nedenler ve cerrahi girişimler sırasında, kemer, korse, sıkı giysi gibi dışarıdan bası nedeniyle tuzaklanabilir. 
Obezite, gebelik risk faktörüdür. Uyluk anterolateralinde parestezi ve duyu kaybı görülür. Kendiliğinden 
iyileşme oranı yüksektir. Tedavide kalça ekstansiyonundan ve uzun süre ayakta kalmaktan kaçınma, 
mekanik basılardan korunma gibi önlemler alınmalıdır. Soğuk ve TENS gibi fizik tedavi uygulamaları, lokal 
anestezik ve steroid enjeksiyonları fayda sağlayabilir. Konservatif tedaviye yanıt alınamayanlarda cerrahi 
eksplorasyon önerilir.

Tuzak nöropatileri, alt ekstremitede ağrı, uyuşma, duyusal ve motor bozukluklarla gelen hastalarda ayırıcı 
tanıda akılda tutulmalıdır. Klinik bulgular tuzaklanan sinire ve tuzaklanma bölgesine göre değişir. Konservatif 
tedaviye yanıt çoğunlukla iyidir.
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ERİŞKİN SKOLYOZDA KONSERVATİF TEDAVİ 

Prof. Dr. Hürriyet G. Yılmaz

Haliç Sağlık Birimleri Yüksek Okulu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, İstanbul

Erişkin skolyoz, yaşlı nüfusun artışı ile birlikte omurga sağlık sorunları içinde önemli bir yer almaktadır. 
Deformitenin şiddeti ağrı ve yaşam kalitesinde ciddi azalmaya neden olur. Cerrahi tedaviler bu yaş 
grubundaki kronik hastalıklar, osteoporoz gibi problemler yanında tedavi maliyetleri ve postoperatif 
oluşabilecek komplikasyonlar nedeniyle dikkatli seçilmiş hastalar için iyi bir seçenektir. Konservatif 
tedavi ağrı, artan deformite, nöral kompresyon nedenli komplikasyonlar, azalan fonksiyonel durum, 
denge ve bozulan yaşam kalitesini restore etmek için planlanır. Fakat ne yazık ki tüm bu problemlerin 
kanıta dayalı tıbbi uygulamalar içinde yeterli bir çözümü olduğunu söylemek mümkün değildir. 
Nonoperatif tedavilerin başında nonsteroidal analjezikler akut ve kronik ağrı kontrolünde, antidepresan 
ve antikonvulsanlar ve türevleri kanal darlığına bağlı gelişen radiküler yakınması olan olgularda 
yararlıdır. Hastalarda aktivite kısıtlaması ve nonsteroidal antienflamatuarlar ile ilgili araştırmalar Kanıt II 
seviyesindedir. Ayrıca opioidler ciddi ağrısı olan olgularda dikkatli olarak kullanılabilir. Radiküler ağrısı 
olan 61 dejeneratif erişkin skolyozlu hastada uygulanan transforaminal floroskopik epidural 
kortikosteroid çalışmasının sonuçları hastaların yüksek tedavi memnuniyeti olduğunu fakat bu 
uygulamanın iyi seçilmiş olgularda yüz güldürücü olduğu belirtilmektedir. Spinal enjeksiyonlar hem 
tanısal hem de terapötik amaçla kullanılabilmektedir. Özellikle eğriliğin konkav tarafında radiküler ağrıyla 
başvuran hastalarda faydalıdır. Enjeksiyonlar cerrahi öncesi dekompresyonunun genişliğine karar 
vermek için de kullanılabilmektedir Konservatif tedavi uygulamalarına ilişkin sistematik derlemelerin 
sonuçları bu uygulamaya ilişkin Kanıt III seviyesindedir. 
30 dejeneratif skolyozlu hasta ve kontrol grubu karşılaştırmalı sıcak paket ve lomber traksiyon ile yapılan 
fizyoterapi uygulamasının sonuçları, ağrı ve eğrilik kontrolünde %38.7 (kontrol grubu %18.7) etkili 
olduğunu göstermekle birlikte olgu sayısı az ve eğrilik dereceleri iyi belirtilmemiş olması nedeniyle 
yetersiz kanıt düzeyine sahiptir. Literatürde yer alan az sayıda fizyoterapik yöntem, karyopraksi ve 
mobilizasyon uygulamaları da çok zayıf kanıt düzeyine sahiptir. 
Bel ve radiküler ağrılı olgularda korse kullanımı karın içi basıncı azaltarak omurga stabilizatörlerine 
destek olmakta ve omurgaya binen yükü azaltmaktadır. Lumbosakral ortezler sagital dizilimi korumak 
yanında günlük aktivitelerin yapımı ve yürüme mesafesinin artışına destek olmaktadır. Palazzo ve ark 
‘nın minimum 10 yıl takipli 38 hastayı incelediği retrospektif çalışma sonuçları korsenin skolyoz 
progresyonunu yavaşlatabildiğini göstermektedir. Fakat yine de korse ile ilgili araştırmalar erişkin 
skolyozda yüksek kanıt düzeyine sahip değildir. 
Erişkin skolyozda lumbar instabilite ve dejeneratif değişiklikler, fonksiyonel yetersizliğe yol açmaktadır. 
Bu yapısal ve fonksiyonel problemler de fiziksel deformiteyle birlikte fiziksel limitasyona, azalmış fiziksel 
stabiliteye ve muskuloskeletal ağrıya neden olmaktadır. Egzersizler hastaya özel planlandığında uzun 
sürede oluşan kompansasyonların ortadan kaldırılarak artan omurga stabilizasyonu ile ağrı kontrolü ve 
fonksiyonelliğe destek olmaktadır. Dolayısıyla omurganın internal ve eksternal stabilitesini artırıp ağrıyı 
azaltmak ve fonksiyonel kapasiteyi artırmak için terapötik egzersiz programları gereklidir. 
Sonuç olarak orta derecede dizabilite ve ağrısı olan hastaların konservatif tedaviden yarar görebileceği 
ve artan fonksiyonel kayıpları olan olgularda ise iyi planlanmış cerrahi tedavilerin gerekeceği bilinmelidir. 
Tüm hastalara cerrahi öncesi konservatif tedavi şansı verilmeli ve postoperatif süreçte de yeni oluşan 
denge ve kaybolan kompansasyonlar için rehabilitatif yaklaşımlar uygulanmalıdır. 
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YETİŞKİN SKOLYOZ CERRAHİ TEDAVİSİ 

Dr. Yetkin Söyüncü 

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, ANTALYA 

Yetişkin skolyoz, matür hastalarda Cobb açısının koronal planda 10 dereceden fazla olması ile 
karakterize omurga deformitesini tanımlar.  Yetişkin skolyozları 3 ana gruba ayırabiliriz. Primer 
dejeneratif skolyoz veya denovo skolyoz,  faset ve disk yapılarının dejenerasyonu sonucu 50 yaşından 
sonra ortaya çıkan ve sıklıkla bel ağrıları ve spinal stenoz bulgularının eşlik ettiği formudur.  Adolesan 
dönemde görülen ve torakal ve / veya lomber omurganın eğrilikleri sıklıkla yetişkin dönemde de 
ilerlemeye devam edip sekonder dejenerasyon ve denge bozukluğu ile sonuçlanabilir. Bu 2 formu her 
zaman ayırt edebilmek mümkün olmayabilir. Sekonder dejeneratif skolyoz ise sıklıkla metabolik kemik 
hastalıklarına eşlik eden vertebra kırıkları ya da bacak eşitsizliği, kalça patolojileri veya lumbosakral 
geçiş anomalileri gibi patolojilere bağlı olarak gelişebilir.  
Yetişkin skolyoz hastaları sıklıkla bel ağrıları, bacak ağrıları ya da kladikasyo yakınmaları ile 
başvururken nadiren kozmetik sebepler başvuru sebebii olabilir.  Tanısal değerlendirmede statik ve 
dinamik değerlendirmeler ile birlikte faset ve kök blokları gibi invaziv yöntemler ,  MRG /  myelo MRG 
ve EMG gibi diğer görüntüleme yöntemleri önemli rol oynar. 
Tedavi, hastanın şikâyetlerine göre şekillendirilir. Cerrahi tedaviler dekompresyon, düzeltme ve 
stabilizasyon girişimleri ya da bunların kombinasyonları şeklinde olabilir. Cerrahi girişimler oldukça 
kompleks olup sürecin yönetilmesinde hastanın yaşı, komorbiditeleri, füzyonun uzunluğu, komşu 
segmentlerin durumu, lumbosakral bileşke, osteoporoz , daha önce geçirilmiş cerrahi  girişimler ve uzun 
süredir devam eden bel ağrısı ve kas imbalansı belirleyici olmaktadır. Dekompresive cerrahi, nörojenik 
kladikasyo şikâyetlerini ortadan kaldırmada iyi bir seçenektir. Eğriliğin ilerlemesini durdurmak için füzyon 
cerrahisine başvurulmaktadır. Sagittal denge bozukluğu ve rotasyonel deformiteleri gidermek için füzyon 
ile birlikte enstrümantasyon tercih edilebilir. Dejeneratif lomber skolyozlu hastaların cerrahisinde 
dekomresyon ile birlikte sıklıkla füzyon cerrahisi de ilave edilmelidir.  Adolesan deformitelerde eğriliğin 
büyüklüğü cerrahi endikasyonlarda önemli rol oynamasına rağmen yetişkinlerde ağrı ve fonksiyon 
bozukluğu, omurganın dejenerasyon ve denge bozukluğu ile korelasyon göstermektedir. Omurga 
patolojisinin sınırlı olduğu olgularda eğrilikte selektif füzyon uygulanabilirken yaygın segment 
hastalığında tüm eğrilik füzyona dahil edilmelidir. Sagittal ve /veya koronal planda dengesi bozulmuş 
olgularda ise her 3 kolonu içeren osteotomi ameliyatları iyi bir seçenek oluşturur. 
Cerrahi tedavide komplikasyon oranları oldukça yüksek olmasına rağmen hastaların ameliyat öncesi iyi 
değerlendirildiği ve uygun cerrahilerin yapıldığı durumlarda sonuçlar oldukça iyidir. Son yıllarda minimal 
invaziv yöntemler iyi birer seçenek olarak sunulmaktadır. 
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SAKROİLİAK EKLEM DİSFONKSİYONE Mİ? DEJENERE Mİ? İNFLAME Mİ? 

Dr. Banu Dilek

Dokuz Eylül Üniversitesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İzmir 

Sakroiliak eklem patolojileri bel ağrılı hastaların %10-25'inde ağrı kaynağı olarak gösterilmiştir. 
Sakroiliak eklemde herhangi bir anatomik patoloji saptanmadığı, ancak eklemin biyomekaniksel olarak 
yetersiz olduğu durumlara sakroiliak eklem disfonksiyonu denilir. Tanıda anamnez ve fizik muayenenin 
stres testleri ile doğrulanması gereklidir. Tedavi öncelikle altta yatan nedenlere hitap eden konservatif 
tedaviler şeklindedir, öncelikle postür ve yürüyüş bozuklukları hedeflenmelidir. Diğer tedavi yöntemleri 
ilaç tedavisi, bilişsel-davranışsal tedavi, manuel tedavi, egzersiz, ortezler, terapötik sakroiliak eklem 
bloğu ve cerrahidir. Sakroiliak eklemde inflamasyon veya dejenerasyonun varlığı ayırıcı tanıda 
önemlidir. Sakroiliak eklemin normal anatomik oblik seyri, sakral ve iliak kesimlerin birbirleri üzerine 
örtüşmesi ve eklem yüzeyinin doğal dalgalı yapısı, sakroiliit ön tanılı hastalarda direk grafilerin 
yorumlanmasını güçleştirmektedir. Bu sebeplerden dolayı sakroiliitle ilişkili erken patolojik değişikliklerin 
ortaya konması için direk radyografilerden daha duyarlı ve etkin görüntüleme yöntemlerinin kullanımına 
gereksinim duyulmuştur. Sakroiliitin erken tanısı ve etkin tedavi planının uygulanması; hastalığa yol 
açan süreci baskılayarak hastalığın geç döneminde meydana gelebilecek morbiditeyi azaltır. Olgu 
örnekleri ile sakroiliak eklemde disfonksiyon, dejenerasyon ve inflamasyon tartışılacaktır.  
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KOKSİDİNİ 

Dr. Sevgi İkbali Afşar 

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Başkent Üniversitesi, Zübeyde Hanım Uygulama ve 
Araştırma Merkezi, İzmir 

Koksidini, koksiks bölgesini etkileyen ağrılı bir sendromdur. İlk olarak 1726 yılında Petit tarafından 
patolojik bir antite olarak tanımlanmıştır. İlk doğru klinik tanımlamayı ise 1859 yılında obstetrisyen olan 
Simpson yapmıştır. Koksidininin gerçek insidansı bilinmemektedir. Tüm yaş ve cinsiyetteki bireyleri 
etkilemekle birlikte, ortalama başlangıç yaşı 40 olup, prevalansı kadınlarda 5 kat daha fazladır. Kadın  
cinsiyet ve obezite koksidini için en önemli risk faktörleridir (1).  
Etyolojide en sık oturur pozisyonda düşme nedeniyle oluşan travma, tekrarlayıcı mikrotravma (bisiklet, 
motor sporları, binicilik), uzun süre sert zeminde oturma ya da kadınlarda zorlu doğum eylemi 
görülmektedir. Daha nadir olarak rektum, sigmoid kolon ve ürogenital sistem gibi visseral ağrı 
yansımaları, priformis sendromu, sakroiliak eklem disfonksiyonu,  kordoma, intraduktal schwannoma, 
perinöral kist, dev hücreli tümör ve intraosseöz lipom da koksiks ağrısına neden olabilir (2). İdiopatik 
vakaların yaklaşık %30 oranında görüldüğü bildirilmiştir (3). Travma sonucu oluşan koksidinide sıklıkla 
somatik ağrı ortaya çıkarken, nöropatik ağrı oluşmasında ise bu seviyede bulunan sempatik uyarıların 
iletilmesinden sorumlu olan ganglion impar ağrı kaynağı olarak vurgulanmaktadır (1). Visseral somatik 
ağrı ise rektum, sigmoid kolon ve ürogenital sistem gibi komşu yapıların abse, salpenjit, kist veya 
tümörlerinden kaynaklanan ağrılardır (5). 
 Koksidininin en sık belirtisi özellikle oturma esnasında kalçalara yayılan şiddetli ağrıdır. Genel olarak 
ağrı oturur pozisyondayken ve oturur pozisyondan kalkarken artar. Ayrıca defekasyon ve cinsel ilişki 
sırasında da ağrı oluşabilmektedir (1). 
Tanıda; hastaların mutlaka detaylı anamnezleri alınmalı ve etyolojik faktörler gözden geçirilmelidir.  Fizik 
muayene ayırıcı tanı açısından oldukça önemlidir. Fizik muayene detaylı yapılmalı, sakroiliak eklem ve 
lomber omurgayı içermeli, ayrıca genital bölge ve pelvik yapılar da değerlendirilmelidir. Rektal muayene 
ile koksiks kemiği ön yüzü mutlaka palpe edilmeli ve palpasyonla ağrının artıp artmadığına bakılmalıdır. 
Rektal koksiks palpasyonu ile ağrı artmıyorsa, koksidininin lomber, pelvik bölge, ürogenital sistem ya da 
rektum kaynaklı olduğu düşünülmektedir (4). 
Radyolojik incelemelerde lateral direkt grafi (otururken ve ayakta dururken) çekilerek koksiks açılanması 
değerlendirilir. Koksiks açılanması <5° ise immobilite, >25° ise hipermobilite lehine yorumlanmaktadır. 
Bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans görüntüleme ise kemik yapıyı değerlendirmeye ek olarak 
tümör ve nöral lezyonlar gibi yumuşak doku lezyonlarını görüntülemede kullanılabilir (5). 
Tedavide ilk tercih farmakolojik tedaviyi içeren konservatif tedavi yöntemleri olmalıdır. Medikal tedavide 
ilk tercih steroid olmayan antiinflamatuar ilaçlardır, eğer bunlara cevap alınamazsa diğer analjezikler, 
antikonvülzanlar, antidepresanlar ve opioidler kullanılabilir. Otururken geriye yaslanıldığında koksikse 
binen yük artar, ileri eğimli pozisyonda otururken ise ağrıda azalma görülür. Bu nedenle uygun oturma 
alışkanlığı ve postürün düzeltilmesi gibi önlemler tüm hastalarda alınmalıdır (5). Sıcak oturma banyosu, 
oturma simidi, kegel egzersizleri ve fizik tedavi modaliteleri diğer konservatif tedavi yöntemleridir (1). 
Akut dönemde kriyoterapi ağrı ve inflamasyon kontrolünde kullanılabilir. Akut inflamasyon süreci 
sonrasında ise sıcak uygulama yapılarak vazodilatasyon ile yaralı bölgede oksijenlenmenin arttırılması 
hedeflenir. Terapötik ultrason ve TENS de ağrı kontrolünde kullanılabilen fizik tedavi ajanlarıdır. Manuel 
terapi ve mobilizasyon teknikleri de tedavide sıkça kullanılan yöntemlerdir. Lokal anestezikle birlikte 
yapılan steroid enjeksiyonlarının hem tanı koydurucu hem de terapotik etkisi vardır (5). Tedaviye yanıt 
alınamayan hastalarda ve malign neoplazmlara bağlı ağrıda,  ganglion impar blokajı, hipogastrik pleksus 
nörotomisi, elektriksel spinal kord stimulasyonu, selektif sinir kök stimulasyonu gibi yöntemler de 
uygulanabilmektedir. Konservatif tedaviden fayda görmeyen hastalarda cerrahi yöntemler tercih 
edilebilir (1).  
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SAKROİLİAK EKLEMİ TUTAN SPONDİLOARTRİT İLE KARIŞABİLEN DURUMLAR 

Dr. Özgül Soysal Gündüz

Celal Bayar Üniversitesi İç Hastalıkları Romatoloji Bilim Dalı, Manisa 

Ankilozan spondilitin (AS) prototipi olduğu spondiloartropati (SpA) grubu hastalıklar primer olarak 
sakroiliak eklemleri ve omurgayı tutar. Aksiyel iskelet tutulumunun ön planda olduğu hastalar aksiyel 
SpA (AxSpA), periferik artritin daha ön planda olduğu hastalar ise periferik SpA olarak 
değerlendirilmektedir. ASAS (the Assessment of SpondyloArthritis international Society) çalışma grubu, 
hem aksiyel bulguların ön planda olduğu SpA hastaları icin, hem de aksiyel semptomu olmaksızın 
periferik bulgular (periferal artrit, entezopati, daktilit gibi) ile başvuran SpA hastaları icin ayrı 
sınıflandırma kriterleri önermiştir. (Şekil 1) 

Şekil 1: ASAS SpA sınıflama kriterleri 
Her ne kadar AxSpA spesifik bir klinik varlığında ve HLAB27 pozitifliği olması durumunda  teşhis 
edilebilirse de romatologların çoğu görüntüleme yöntemleri ile tanıyı desteklemek isterler.  Ancak tanıyı 
doğrulamak için kullanılan görüntüleme yöntemlerinin de eksiklikleri vardır. Konvansiyonel radyografinin 
özellikle sakroiliitin erken evrelerinde duyarlılığı düşüktür.  Bilgisayarlı tomografi (BT)  sadece erozyon 
ve ankiloz gibi yapısal değişiklikleri göstermesi ve göreceli olarak yüksek radyasyon dozu  içermesi 
nedeniyle SpA tanısı için tarama amaçlı kullanılamaz.  
Manyetik rezonans görüntüleme (MRG) yapısal hasar gelişmeden önce aktif inflamasyonu 
gösterebilmesine rağmen her zaman inflamatuar ile inflamatuar olmayan hastalıklardan kaynaklanan 
lezyonların ayırımını yapamaz. Ayrıca konjenital anatomik varyasyonlar veya kemik adacıkları gibi 
benign lezyonlar SpA ile karışabilir.  



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

MRG’da en sık SpA ile karıştırılabilen durumlar  (sakroiliit taklitçileri ):  
1) Kırmızı kemik iliği ve kemikleşen kıkırdak: Kırmızı kemik iliği T2-yağ baskılı kesitlerde sinyal 

yoğunluğu düşük, dağılımı bilateral, daha uniform olarak görülür.  16-18 yaşlarına kadar eklem 
yüzlerinde düzensizlik görülebilir 

2) Damarlar: Sakroiliak eklem aralığındaki damarlar yağ baskılı kesitlerde inflamasyona benzer 
şekilde sinyal artışı olarak görülür. Ancak genellikle simetrik ve damar morfolojisine uyundur.  

3) Nonspesifik küçük hiperintens lezyonlar 
4) Aşırı mekanik yüklenme: Mekanik yükün yoğunlaştığı SİE orta 1/3 kısmının ön yüzünde 

subkondral değişiklikler izlenebilir. 
5) Anatomik Varyantlar: Aksesuar sakroiliak eklem olabilir. 
6) Sakral Kırık: Kemikiliği ödemi sakral tarafta ise yetmezlik kırıkları akılda tutulmalıdır. 

Çevresindeki ödem nedeniyle hipointens kırılma çizgisini MR ile görmek zor olabilir ve kırık 
atlanabilir. (Şekil 2) 

7) Septik Sakroiliit: Ateş, halsizlik gibi enfeksiyona ait semptomlar ve lökositoz, ciddi C-reaktif 
protein, eritrosit sedimentasyon yüksekliği gibi klinik bulgular tanıda yardımcıdır. Eklem ve 
kemiğin sınırları dışında da sinyal artışı ve apse dahil olmak üzere periartiküler yumuşak doku 
değişiklikleri görülebilir. Sinovyal sıvı veya kan örneklerinden en sık elde edilen ajanlar başta S. 
Aureus olmaküzere Streptokoklar, E.Coli ve Salmonella türleridir. Ülkemizde Brucella ve 
Tüberküloz sakroiliiti nispeten sık olarak bildirilmektedir. (Şekil 3) 

8) Tümörler: Osteoid osteoma gibi kemik tümörleri, lösemi ve lenfoma gibi hematolojik 
maligniteler ve solid tümörlerin kemik metastazları sakroiliak eklemi tutabilir. 

9) Hipo/Hiperparatiroidizm: Hem hipoparatiroidizm hem de hiperparatiroidizm sakroiliiti taklit 
edebilir. Genellikle minimal kıkırdak yüzey düzensizliği veya minimal kemikiliği ödemi olabilir. 
Hafif subkondral kemik rezorbsiyonu görülür. Ancak olağandışı yoğun ve geniş subkondral 
kemik rezorpsiyonu ve ankiloza evrilme beklenmez. 

10) Osteitis kondensans ilii (OKİ): Sakroiliak ağrısı olanlarda % 2.5-% 7.8 oranında görülür.  
SpA’dan farklı olarak ağrı genellikle egzersiz sırasında ve sonrasında olur. Pelvis ve SİE de 
artmış mekanik yük özellikle de gebelik ile ilişkisi gösterilmiştir.  Kemikiliği ödemi özellikle 
SİE’nin ant.-inf. Kısmındadır.  Direk grafi ve BT'de bilateral simetrik üçgen şekilli, keskin sınırlı, 
çoğunlukla da iliak tarafta periartiküler skleroz izlenir. Eklem yüzünde erezyon beklenmez. 
Eklem yüzlerinin korunduğu, periartiküler patolojilerin sakroiliak eklemlerin anterior kısmıyla 
sınırlı kaldığı ve eşlik eden SpA semptomlarının olmadığı bir durumda OKİ en muhtemel tanıdır. 

11) Diffüz idiopatik iskelet hiperostozu (DISH): Anterior longitudinal ligaman ve diğer ligaman, 
tendon, fasya ve entezislerin kemikleşmesi ile karekterize bir hastalıktır. 50 yaşın altında 
görüldüğünde AS den ayırmakta zorluk olabilir.  DISH’te üveit, IBH, psoriasis ve HLAB27’nin 
olmaması ayırıcı tanıda önemlidir.  

12) Paget Hastalığı: Pelvisin yanı sıra kafatası ve uzun kemikleri de tutar. En sık asimetrik olarak 
iliak kanat, iliopektineal ve iskiopubik hatta kortikal kalınlaşma ve skleroz mevcuttur. SİE 
tutuluşu olgu sunumları ve olgu serileri şeklinde bildirilmiş olup tek veya iki taraflı olabilir. 

13) Sarkoidoz: Sarkoidozda sakroiliit prevalansı %6.6 - 14.2 arasında bildirilmiştir. SİE tutuluşu 
sarkoid osteiti veya granülomun eklemi tutması sonucu olabilir. Radyolojik görünüm AS ile 
benzerdir. Sakroiliit taklitçisi mi yoksa SpA ile sık birliktelik gösteren bir durum mu olduğu 
konusu net değildir. 

14) İsoretinoin türevleri: Akne vulgaris tedavisi için isotretinoin kullanan 73 hastayı içeren bir 
çalışmada inflamatuar Bel Ağrısı %21.9;  sakroiliit ise %8.2 oranında bildirilmiş. 
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Şekil 2: Oblik koronal (a) yağ baskılı T2 ve (b) T1 ağırlıklı MR kesitlerde bilateral sakral kırık. 

 
Şekil 3: Artmış sinovyal sıvı ve periartiküler dokulara yayılan hiperintens lezyon (a ve b).Sol SİE den 
iliak ve gluteal kaslara uzanan soğuk apse ile uyumlu görünüm (c). BT de iliak ve sakral kemiklerinin 
kapsamlı destrüksiyonu (d) 
Kaynaklar 

1) Peh, Wilfred C. G - Pitfalls in musculoskeletal radiology (2017, Springer) 

2) Akar S, Satoğlu İS, Mete BD, Tosun Ö. Tuberculous sacroiliitis: A cause of bone marrow edema 
in magnetic resonance imaging. Eur J Rheumatol. 2016;3(2):93-94. 

3) Clinical and Imaging Mimickers of Axial Spondyloarthritis. 
DOI:10.1016/j.semarthrit.2017.05.009 

4) Sacroiliitis mimics: a case report and review of the literature. Antonelli and Magrey BMC 
Musculoskeletal Disorders (2017) 18:170 

5) The Prevalence of Sacroiliitis and Spondyloarthritis in Patients with  Sarcoidosis.DOİ: 
10.1155/2014/289454        

6) The prevalence of sacroiliitis in patients with acne vulgaris using isotretinoin Cutan Ocul Toxicol. 
2017 Jun;36(2):176-179. doi: 10.1080/15569527.2016.1237521. Epub 2016 Nov 16. 
 

 



Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

ENGELLİ DEĞERLENDİRMESİNDE GÖZDEN KAÇANLAR VE SORUNLAR 

Prof. Dr. Derya Demirbağ Kabayel

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı 
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde Başhekim Yardımcısı

Fiziksel, zihinsel, ruhsal ve duyusal yetilerde çeşitli düzeyde kayıplardan dolayı; kişisel 
fonksiyonlar, sosyal ve toplumsal katılımda kısıtlanma yaşayan engelli bireylerin değerlendirilmesi 
fiziksel tıp ve rehabilitasyon alanında önemli konulardan biridir. Güncel olarak; değerlendirmelerin 
ölçüsü ve bunların nasıl gerçekleştirileceği, yönetmelikler ile belirlenmekle birlikte, uygulamada birtakım 
zorluklar yaşandığı muhakkaktır. Engelli değerlendirmesi yapan tüm sağlık kuruluşlarında ortak dilin 
oluşturulması adına, bu konuda yapılacak eğitimler büyük önem taşımaktadır.  

Erişkin engelliliğinin değerlendirilmesinin güncel mevzuatı Resmi Gazete’de 20 Şubat 2019’da 
“Erişkinler için engellilik değerlendirmesi hakkında yönetmelik” başlığı ile yayınlanmıştır. Bu 
yönetmelikle birlikte, 2013 yönetmeliğinde yer alan “ağır engel” kavramı kaldırılmış ve “kısmi bağımlı 
engelli birey” ve “tam bağımlı engelli birey” kavramları getirilmiştir. Yapılan tanımlama, tam bağımlı 
engelliyi “Engel durumuna göre engel oranı %50 ve üzeri olduğu tespit edilenlerden doku, organ ve/veya 
fonksiyon kaybı ve/veya psikiyatri tanısı bağlantılı olarak muhakeme yeteneği değerlendirilmesine göre 
günlük yaşam aktivitelerini yardım almasına rağmen kendi başına gerçekleştiremediğine karar verilen 
birey” olarak belirtmekle birlikte, halen bunun tespitine yönelik uygulama açıklık kazanmamıştır. 
Yönetmelik Ek-2’de “Günlük yaşam aktivitelerini gerçekleştirmede yeterlilik değerlendirilmesi için ağır 
özürlü ifadesi yerine tam bağımlı engelli ifadesi getirilmiştir. Sağlık kuruluşunda bireylerin başkasının 
yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek derecede engeli olup olmadığına dair 
bağımlılık/bağımsızlık durum değerlendirmesi Fonksiyonel Bağımsızlık Ölçeği (FİM) kullanılarak 
yapılmalıdır” denilmekle birlikte, bu değerlendirmenin koşulları açıklanmamıştır.  

Fonksiyonel Bağımsızlık Ölçeği; rehabilitasyonun etkilerini objektif olarak değerlendirerek 
fonksiyonelliğin geri kazanımını hedefleyen kanıta dayalı uygulamaların elde edilmesine katkı sağlayan 
bir değerlendirmedir. FIM ile değerlendirme yapılırken; uygulayıcı hastayı direkt olarak gözlemler ve 
hastanın kapasitesini değil gerçek performansını kaydeder. Doğru FIM sonucu için; değerlendiricinin 
FIM konusunda eğitimli ve deneyimli olması, dikkatli/yeterli sürede bir izlem, formu doldurmak için 
ayrılan en az 30 dakikalık süre ve doğru hasta beyanı gerekmektedir. Uluslararası alanda yapılan birçok 
araştırma çalışmasında; çeşitli hastalıklarda hastanede yatarak yapılan tedaviler sırasında gözlemle 
değerlendirilen FIM geçerli ve güvenilir bulunmuştur. FIM’in ülkemizde sadece spinal kord yaralanmalı 
ve inmeli hastalarda geçerlilik ve güvenilirliği gösterilmiştir. FIM, bu hastalıklar dışındaki durumlarda 
araştırma amaçlı kullanılmakla beraber, ülkemizde geçerlilik ve güvenilirlik çalışmaları 
bulunmamaktadır. FIM yatan hastalarda gözlemle değerlendirildiği zaman geçerli ve güvenilirken, 
ayaktan gelen hastalarda yapılan poliklinik değerlendirmesinde bu ölçeğin güvenilirliği tartışmalıdır (1-
5). Ayrıca bu ölçek, sadece sorguladığı fonksiyonlardaki bağımlılık/bağımsızlık düzeyini tek tek verir. 
Yani FIM’in genel puan sonucu ile, hastanın “tam/kısmi bağımlılık kararı” verilemez, hangi fonksiyonda 
ne ölçüde bağımlı olduğu ifade edilebilir.  

Engellilik değerlendirmesinde fizik tedavi ve rehabilitasyon (FTR) hekiminin önemli bir rolü de 
hastanın diğer sistemlerinin sorgusudur. Bu sorgulamada saptanan problemler, engelli sağlık kurulunun 
daimi üyesi olmayan bölümler ile ilgili ise, gerekli konsültasyonlar sağlanmalıdır. Bası yarası, vasküler 
sorunlar, yutma sorunları, osteoporoz gibi başlıklar, kas iskelet sistemi başlığında yer almayan, fakat 
hasta grubumuzda sıklıkla var olabilen sorunlardır. FTR hekiminin çok yönlü sorgu ve muayenesinde 
bu durumların saptanması, o alan ile ilgili engelliliğin belirlenmesine imkan verir.  

Sunum içerisinde; erişkin engellilik değerlendirmesinde FTR hekimini ilgilendiren tüm bu özellikli 
durumlar üzerinde durulacaktır.  
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PEDİATİIK ENGELLİLİKTE YENİ RAPORLAMA SİSTEMİ-ÇÖZGER 

Prof. Dr. Resa Aydın 

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul

Türkiye nüfusunun %31’ini 0-19 yaş çocuklar oluşturmaktadır. Bu populasyonda engellilik oranı 
%3.7 olarak bildirilmektedir. Çocuklarda engelliliğin en sık nedenleri bilişsel işlev bozukları ve hareket 
sistemi ile ilgili yeti yitimleridir. 

Hareket sistemi ile ilgili problemler, çocuklarda bedensel işlev bozukluklarına ve günlük yaşam 
aktivite kısıtlılıklarına neden olarak, toplumsal yaşama dahil olmalarını engelleyebilir. Pediatrik 
populasyonda bedensel işlev bozukluğunun en sık nedenleri; serebral palsi, gelişimsel geriliklere yol 
açan genetik ve metabolik hastalıklar, omurilik kapanma defektleri, doğumsal travmalar ve anomaliler, 
nöromüsküler hastalıklar ve ortopedik hastalıklardır.  Bu rahatsızlıklara sahip çocuklarda bedensel 
engelliliğe duyu-algı, öğrenme, konuşma, işitme ve görme işlev bozuklukları eşlik edebilir.  

Geçtiğimiz yıllarda Türkiye’de engelli haklarındaki gelişmeler olmuş;  bireylerin sağlık, eğitim, 
rehabilitasyon, istihdam vb alanlarda haklardan yararlanmaları yasa ve yönetmeliklerle güvence altına 
alınmıştır. Bunların içinde en olumlu gelişme, 18 yaşın altındaki tüm çocukların ücretsiz sağlık 
hizmetlerinden yararlanabilmeleridir. Ancak bedensel engelli çocukların  fizyoterapi ve rehabilitasyon 
bağlamında ihtiyaç duydukları hizmetlerin temini konusunda yasal düzenlemeler oldukça karmaşıktır.  

2006 yılında yayınlanan ve 2018 yılında revize edilen ‘Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği’  ile 
özel eğitime ihtiyaç duyan bilişsel yetersizliği olan çocuklara verilen hizmetler düzenlenirken , kas iskelet 
ve sinir sistemindeki bozuıklukları olan bedensel engelli çocukların da  ‘özel eğitim ve destek hizmetleri’ 
alması konusuna değinilmiştir.  Bedensel engelli çocukların eğitim ve destek hizmeti adı altında, özel 
eğitim ve rehabilitasyon kurumlarında aldıkları hizmetler içinde, kurumda istihdam edilen fizyoterapist 
tarafından tıbbi rehabilitasyon hizmeti de sunulmaktadır. Sağlık hizmeti vermeye yetkili olmayan bir 
kurumda, ‘eğitim hizmeti’ adı altında, hekim denetimi olmadan yapılan bu uygulama tıbbi ve yasal 
sakıncalar içermektedir. Bu durumla ilgili yapılan yasal itirazlara karşın, mevzuatla uygulama arasında 
çelişkiler devam etmektedir.  
Engelli çocuklar için özel eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerinin planması için engelli sağlık kurulu raporu 
gerekmektedir.   

Engelli sağlık raporlarının düzenlenmesine ilişkin yürürlükte olan yönetmelik 20 Şubat 2019 
tarihinde yenilenmiştir. Yeni yönetmeliğe göre çocuk ve erişkin engelli bireylere verilecek raporlara farklı 
düzenlemeler getirilmiştir.  
Çocuklar için Özel Gereksinim Değerlendirmesi (ÇÖZGER), engelli çocuklara verilecek hizmetlerin 
planlanmasında, çocuğun özel ihtiyacına yönelik değerlendirme yapılmasına olanak sağlamak amacıyla 
hazırlanmıştır. ÇÖZGER ile değerlendirilen çocukların gereksinimlerinin belirlenmesinde ‘engelilik’ 
etiketinden uzaklaşılmıştır. Bu yönetmelikte 23 adet ‘Özel Gereksinim Alanı’ belirlenmiştir. Bu alanlar 
içinde daha önce değerlendirme kapsamında olmayan; bebeklik ve erken çocukluk(0-3 yaş) 
dönemindeki gelişimsel gerilikler; seyri iyi bilinen ve ağır engellilik yaratabilen hastalık ve sendromlar ile 
yoğun bakım gerektiren durumlar  dahil edilmiştir.  
Gereksinim düzeyleri derecelendirmesi, daha önceki sistemden farklı olarak yüzde olarak değil, ‘hafif’, 
‘orta’, ‘ileri’, ‘çok ileri’, ‘belirgin’ ‘gereksinim’ şeklinde yapılmıştır.  

Derecelendirmede kullanılacak ölçütlerin yönetmelikte net olarak belirtilmemiş olması dikkati 
çekmektedir. 

Yeni yönetmelik gereğince, ÇÖZGER sisteminde yetkili çocuk hekimlerinin görevlendirileceğini 
belirtilmesine karşın, yetkilendirme yapılmamış  ve eğitim çalışmaları başlatılmamıştır. Sağlık Bakanlığı 
bu sürecin uzaması üzerine geçici bir yönetmelik yayınlamıştır.  

Sunumda eski ve yeni yönetmelik arasındaki farklar vurgulanarak, yeni sistem hakkında mevcut 
bilgiler paylaşılacaktır.  
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Periferik sinirlerin aynı nedene ve fizyopatolojik süreçlere bağlı olarak hep birlikte, yaygın şekilde 
hastalanması ile ortaya çıkan klinik tablodur. Genellikle alt ekstremite distallerinden başlayan simetrik 
bulgular sözkonusudur. Asimetrik tutulum sözkonusuysa ya mononöritis multipleks ya da radikülopati 
veya tuzak nöropatilere eklenen bir durum olasılığı akla gelmelidir. Tutulan lif tipine göre bulgular değişir. 
Kalın motor lif tutulumuyla güç kaybı, kasta yorgunluk, tonus azalması, refleks azalması-kaybı, 
fasikülasyonlar, kramplar görünür. Kalın duysal liflerin tutulumuyla vibrasyon, propriosepsiyon, dokunma 
duyularında azalma, tonus azalması, refleks azalması-kaybı, dengede azalma, ataksi, karıncalanma, 
iğne batması gibi parestezik şikayetler ortaya çıkar. İnce duysal liflerin hasarlanması ile ağrı, ısı 
duyusunun azalması, bıçak saplanması, yanma gibi parestezik şikayetler, otonom liflerin tutulumuyla 
hipotansiyon, bradikardi, impotans, üriner retansiyon görünür.  
Polinöropati zamansal seyrine göre akut, subakut ve kronik olarak sınıflanırken tutulan liflere göre ise 
motor, geniş çaplı duysal lifleri tutan PNP, küçük çaplı duysal lifleri tutan PNP ve otonom lifleri tutan 
PNP olarak sınıflandırılır. Polinöropatiler genelde kronik ve yavaş progresyon gösterir. Akut 
polinöropatiler daha az görülür. Sinir patolojisine göre de aksonal, demiyelinizan ve mikst tip PNP 
sözkonusudur. 
Polinöropati tanısında elektrofizyolojik çalışmalar oldukça yararlıdır. Polinöropatinin varlığı, ciddiyeti, 
paterni, motor-duyu sinir liflerinin hangisinin tutulduğu, altta yatan patolojisi (aksonal-demyalinizan 
tutulum) elektrofizyolojik çalışmalarla belirlenebilmektedir. Polinöropatinin elektrofizyolojik 
değerlendirmesinde sinir iletim ve iğne EMG çalışmaları yapılır. Rutin motor sinir çalışmalarında EDB 
kayıtlı peroneal sinir çalışması, AHB kayıtlı tibial sinir çalışması, APB kayıtlı median sinir çalışması ve 
ADM kayıtlı ulnar sinir çalışması yapılır. Rutin duyu sinir çalışmalarında sural, median, ulnar ve radiyal 
duyu sinir çalışması yapılırken ayrıca median, ulnar, peroneal ve tibial F yanıtlar, soleus H refleksi 
bakılır. Bahsedilen tüm çalışmalar tek taraflı alt ve üst ekstremitede yapılır, karşı taraf ekstremitelerde 
ise 1 motor ve 1 duyu sinir iletim çalışması yapılır. İğne EMG’ de ise alt ekstremite rutin kaslarından 
EHL, TA, Medial GC, Quadriseps, Gluteal kaslara bakılırken üst ekstremite rutin kaslardan 1. DI, EIP, 
PT veya FCR, Biseps braki kasları çalışılır. İğne EMG’ de de tek taraflı üst ve alt ekstremitelerde sayılan 
tüm kaslar, karşı tarafta birer kas bakılır. Polinöropati  iğne EMG çalışmasında prensip; SİÇ da olduğu 
gibi tutulumun simetrikliğinin ve proksimal distal değişkenliğinin gösterilmesidir. Aksonal motor lif hasarı 
yoksa iğne EMG bulguları  NORMAL, Aksonal hasar varsa iğne EMG’ de anormal spontan aktivite 
potansiyelleri; fibrilasyon, PKD görülecektir. Erken hastalık döneminde, henüz az sayıda akson 
hasarlanmışken tek elektrodiagnostik bulgu olarak spontan aktivite potansiyellerinin olabileceği erken 
tanı açısından unutulmamalıdır. Akson hasarı olmadan demyelinizasyon sözkonusuysa normal 
morfolojiye sahip MUPlerde azalmış rekrutman görülürken, kronik durumlarda kompleks repetetif 
deşarjlar dikkati çeker. Aksonal PNP’ de genellikle motor ve duyu lifler birlikte etkilenir ve eldiven-çorap 
tarzında duyu bozukluğu olur. PNP ciddi olmadıkça patella ve üst ekstremite refleksleri normal 
olabilirken aşil refleksleri genellikle aboliktir. Motor ve duyu amplitüdler düşüktür. Distal latans, geç yanıt 
latansları normal veya hafif uzamıştır, iletim hızları da ya normaldir ya da hafif yavaşlamıştır. 
Değişiklikler alt ekstremitelerde daha belirgindir. İğne EMG bulguları da öz. ekstremite distalinde, 
proksimale göre, alt ekstremitede üst ekstremiteye göre daha belirgindir. Demyelinizan polinöropatilerde 
global arefleksi, hipertrofik sinirler, kas güçsüzlüğü, duysal semptomlardansa motor semptomların daha 
belirgin olması sözkonusudur. Elektrofizyolojisinde ise uzamış distal latans ( normalin üst limitinin %130’ 
undan fazla uzaması), İletim hızı yavaşlaması ( normalin alt limitinin %75’ inden daha az olması), Geç 
yanıtın olmaması veya latansının uzaması ( normalin üst limitinin % 130’ undan fazla uzaması), artmış 
BKAP temporal dispersiyonu, Proksimal-distal karşılaştırması yapıldığında kendini proksimalde BKAP 
amplitüdünde azalma olarak gösteren iletim bloğu görülür. 
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KINESIO-TAPE APPLICATION ON MUSCULAR-SKELETAL SYSTEM DISEASES 

Prof. Dr. Kenzo Kase 

Kinesio University 

In the 40+ years since the original development of elastic therapeutic taping or the “Kinesio” Taping® 
method, the materials and techniques have evolved considerably. At the outset, Kinesio® was 
recognized as a treatment for muscles and joints. Through experimentation, the original research was 
able to focus on Hydro-kinetic theory, with attention to the behavior of fluid in the body. This theory led 
to new techniques enabling a healthy flow of lymphatic fluids, capillaries and other “hydro” elements 
within a healthy physique. Taping theory and practice moved into healthy lymphatics and further 
attention to the fascial system of the body and its adjustment or restoration of the body. With an ever-
expanding scope of patient conditions and medical situations, Kinesio Taping possibilities continue to 
move forward.  

We teach Kinesio Medical Taping applications in both the medical and sports worlds. Although athletes 
are the most recognized patients for Kinesio Taping, more than 85% of Kinesio taping applications are 
non-athletic. Kinesio Taping goes far beyond merely supporting muscles and intense movement. There 
are qualities in the tape that are required for a wide range of applications to be successful, such as 
lightness, thickness, elasticity.  

The reason that Kinesio Medical Taping™ cannot be separated from the actual Kinesio Tape products 
is that Kinesio products have been developed expressly for the specific physiological and neurological 
effects of each Kinesio Taping application. It is not enough to take a strictly prescriptive point of view, is 
also important to understand certain basic principles, each symptom, each condition, and each patient 
is unique. Only through proper assessment, knowledge of both physiological and taping concepts, 
awareness of the properties in the tape itself and most importantly each’s patient’s situation, can we 
achieve optimal results.  

Kinesio maintains strict testing and quality standards for our tape and this is directly related to desired 
patient outcomes. Tapes claiming to be the same as Kinesio are available all over the world. None of 
them is designed according to the original hydro-kinetic theory, or with such attention to Kinesio Medical 
Taping methods. 
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AYAK ve AYAK BİLEĞİNDE OSTEOARTRİT OLUR MU ? 

Dr. Merih Sarıdoğan

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Fiziksel Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı 

Ayak bileği Osteoartriti  (OA )vücut ağırlığını taşıyan başlıca eklemlerden biri olması ve sık travmaya 
uğramasına rağmen, yaygın değildir.  
Primer ayak bileği OA diz ve kalça OA dan 9 kat daha az görülmektedir.  Ayak bileği OA olan hastaların 
% 70 inde travma öyküsü ( kırık veya belirgin strain ) vardır. Yapılan epidemiyolojik bir çalışmada % 37 
olguda eski fraktür, % 14.6 olguda tekrarlayıcı sprain, % 13.7 oranında tek bir sprain, % 9 pilon fraktür, 
% 8.5 tibial şaft kırığı, % 4.7 talus osteokondral lezyonu neden olarak gösterilmiştir. Diğer nadir nedenler 
olarak enflamatuvar hastalıklar,  enfeksiyon ve kristal artropatileri bildirilmiştir 

Düzgün olmayan zeminlerde yürümekte güçlük, ağrı ve tutukluk temel semptom olabilir. 1. MTF 
eklem haricindeki eklemlerin tutulumu sıklıkla travma, enflamasyon ve osteonekroza sekonderdir. 
Basketbol ve futbol oyuncularında, tekrarlayan zıplamayı gerektiren sporları yapanlarda,  tibiotalar ve 
talonaviküler OA sıktır. Talonaviküler OA, subtalar eklem hareketlerinde bozulmaya yol açabilir.  

Ayak bileği ağrısı eğer eklem içi bir patolojiden kaynaklanıyorsa, ayak bileği hareketleri kısıtlı 
olabilir, hareketler sırasında krepitasyon alınabilir. Ayak bileğinde efüzyon varsa, önde, eklem çizgisini 
çaprazlayan ekstansör tendonların medial ve lateralinde palpe edilebilir. Patoloji  tibiotalar eklemden 
kaynaklanıyorsa, ayak bileği dorsifleksiyonu ve plantar fleksiyonu ile ağrı oluşurken; subtalar eklemden 
kaynaklanıyorsa ayağın inversiyon ve eversiyonu ile ağrı oluşur. Bu  ayırımı yapmak çoğunlukla güçtür; 
lokal anestezik enjeksiyonu yapılmasını takiben semptomların azalması tibiotalar eklem patolojilerini 
göstermede yol göstericidir.  

Ayak bileği radyografileri, talar yüzdeki lezyonlar ve artritik değişikliklerin değerlendirilmesini 
sağlar. Gerektiğinde manyetik rezonans (MR) görüntüleme ile eklem içi ve çevresindeki yumuşak dokular 
değerlendirilebilirken artroskopik değerlendirme, kesin teşhis ve tedaviyi sağlar.  

Tedavisinde konservatif olarak soğuk uygulama, NSAID lar ve fizik tedavi ile başarı sağlanmazsa 
eklem füzyonu gibi cerrahi tedaviler denenebilir . 
Halluks rijidus/ Halluks limitus:Baş parmağın ikinci sıklıkla görülen ağrılı deformitesidir. Birinci 
metarsofalenjial eklemin osteoartritidir .  
Etyolojide 1. parmağın uzun olması, hipermobilite ve metatarsus primus elevatus ilk sıralarda yer 
almaktadır. Bunların   dışında travma , enflamatuvar hastalıklar veya halluks valgus gibi bazı konjenital 
anomaliler de neden olarak gösterilmektedir.  
1.metatarsofalenjial eklemin hareketsizliğine bağlı olarak baş parmak dorsifleksiyona gelemez. Her 
adımda baş parmak dorsifleksiyonu olmadığı için ağrı oluşur. Tamamen ankiloz oluşmuşsa ağrı yoktur. 
Çoğunlukla tedavisi cerrahidir.
Her iki problem de, primer veya sekonder olsun, hastaların günlük aktivitelerini bozarak yaşam kalitesini 
etkileyen hastalıklar olarak kabul edilmeli ve gerekli tedaviler planlanmalıdır

KAYNAKLAR:
1- Barg A,Pagenstert GI,Hügle T et al:Ankle osteoarthritis. Etiology,Diagnostics and Clasification;

Foot and Ankle Clinics N AM (2013) 18:411-426
2- Paterson KL, Gates L: Clinical assesement and management of foot and ankle osteoarthritis: A

review of current evidence and focus on pharmacological treatment; Drugs& Aging (2019)
36:2303-211

3- Shurnas PS:Hallux rigidus: Etiology,biomechanics and nonoperative treatment; Foot and Ankle
Clinics N AM (2009) 14:1-8

4- Arnold JB, Marshall M, Thomas MJ, Redmond AC, Menz HB, Roddy E: Midfoot osteoarthritis:
potential phenotypes and their associations with demographic, symptomatic and clinical
characteristics ; Osteoarthritis and Cartilage (2019) 27: 659-666

5- Bpotek G, Anderson MA: Etiology,pathophyiology and staging of hallux rigidus ; Clin Podiatr
Med Surg (2011) 28: 229-243



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 
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Bu yazının amacı, topuk ağrısı tanımı, yaygınlığı, etiyolojisi hakkında bilgi vermek ve topuk ağrılarında 
tabanlık enjeksiyon egzersiz ESWT gibi tedavileri ne zaman kullanacağımız hakkında ilgili literatürleri 
kapsamlı bir şekilde gözden geçirmektir.  
 
GENEL BİLGİLER: Ayak ağrısı erişkin popülasyonun % 17-42'sinde görülür. Hastaların ruh halini, 
davranışını, düşme riskini, öz bakım yeteneğini ve yaşam kalitesini bozabilir.  
Topuk ağrısı her yaştan kadın ve erkeği etkileyen en yaygın ve kalıcı ayak problemlerinden 
biridir. Plantar veya posterior topuk ağrısı çoğunlukla mekanik, bir patoloji olmasına rağmen, nörolojik, 
artritik, travmatik, neoplastik, enfeksiyöz veya vasküler etiyolojileri içeren bir dizi farklı patolojinin göz 
önünde bulundurulması gerekir. Ayağın topuk kemiğinden veya ayağın bağ dokusundan, fasyadan 
kaynaklanır. Bu gibi durumlarda, topuk ağrısı ayırıcı tanısı ve tedavisi için gereken ileri tetkikler yapılır.  
Topuk kemiğinden ayak parmaklarına uzanan bağ dokusunun kronik inflamasyonunun neden olduğu 
topuk ağrısı tipi olan Plantar fasiit, yetişkinlerde en sık görülür. Fazla kilolu olmak ve uygun olmayan 
ayakkabılar giymek ortak katkıda bulunan faktörlerdir. Ağrı sabahları yataktan kalktıktan sonra en 
belirgindir ve birkaç dakika sonra azalmaya meyillidir. 
Birçok hasta, tıbbi yardım istemeden önce, anti-enflamatuar ilaçlar ve reçetesiz topuk pedleri gibi topuk 
ağrısı için kendi kendini iyileştirmeye çalışır. Topuk ağrısının nedenini belirlemek için, topuk ağrısının 
meydana geldiği zaman, ayakkabı türlerini, iş veya günlük yaşamdaki aktivite seviyelerini ve yeni bir 
travma geçirip geçirmediklerini öğrenmek için ayrıntılı bir sorgulama gerekir.  
 
Konservatif Tedavi: Plantar fasiitin neden olduğu topuk ağrısı için ilk tedavi seçenekleri, anti-
enflamatuar ilaçları, tabanlıklar ve kortikositeroid enjeksiyonlarını içerir. Egzersiz egitimi ile hastalara 
günlük egzersiz alışkanlığının kazandırılması gerekir. Hastalar da düz ayakkabılar giymekten ve çıplak 
ayakla dolaşmaktan kaçınmalı, taban destekleri ve topuk yastıkları kullanmalı ve sık ve uzatılmış fiziksel 
aktiviteleri sınırlandırmalıdır. Plantar topuk ağrısı tedavi merdiveni, plantar topuk ağrısının bulunduğu 
duruma adım adım yaklaşımını gösterir. İlk tedavi alternatifleri basit ve uygun maliyetli olmalıdır. Plantar 
fasiitli hastaların çoğu, altı hafta içinde cerrahi olmayan tedaviye yanıt verir. Meta-analiz, şok dalgası 
terapisi, lazer tedavisi, ortezlar, USGPRF, kuru iğneleme ve kalkaneal bantlamanın hepsinin, bazı 
müdahalelerde önemli bir azalma elde etmemiş olmasına rağmen, plaseboya kıyasla plantar topuk 
ağrısını azaltmada bazı yararlı etkiler gösterdiğini ve kanıt kalitesi çoğu müdahalede yalnızca düşük 
veya orta seviyedeydi. Bu nedenle, plantar topuk ağrısının göreceli olarak azaltılması konusunda kesin, 
kanıta dayalı klinik öneriler verilemez. Gelecekteki çalışmaların, özellikle germe, kuru iğneleme ve 
bantlamanın etkinliği değerlendirildiğinde, daha büyük örneklem popülasyonları elde edebileceği 
durumlarda faydalı olacaktır. 
 
Kalıcı Topuk Ağrısı  
Topuk ağrısı konservatif tedaviye cevap vermediği zaman, daha dirençli olgular daha agresif tedavi 
gerektirir. Plantar topuk ağrısı olan az sayıdaki bazı hastalara invaziv veya cerrahi tedaviler gerektirir. 
Çeşitli cerrahi ve cerrahi olmayan tedavi alternatifleri mevcuttur. Bu nedenle, yaşlanma ile, yaralanma, 
hastalık veya düzenli fiziksel aktivite sonucu topuk ağrısı gelişince hekime başvurmalıdır. Plantar fasiit 
için cerrahi tedavi seçenekleri genellikle sıkı ve kronik olarak iltihaplı plantar fasiya bantlarının 
gevşetilmesine odaklanır. 
 
SONUÇ: Plantar topuk ağrısı, ayağın en sık görülen kas-iskelet sistemi patolojilerinden biridir. Topuk 
ağrısının tedavisinde altta yatan nedeni belirlemek ve tedavi algoritmasına göre tedavileri planlamak 
gerekir. ESWT şok dalgaları, lazer tedavisi, ortozlar, darbeli radyofrekans, germe egzersizleri,  kuru 
iğneleme ve kalkaneal bantlama düşünülebilir. Kalıcı topuk ağrısında ayak ve ayak bileği cerrahı ile 
birlikte değerlendirmek gerekir.  
 

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/heel-pain
https://www.sciencedirect.com/topics/nursing-and-health-professions/etiology
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/heel-pain
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/low-level-laser-therapy
https://www.sciencedirect.com/topics/nursing-and-health-professions/orthosis
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/dry-needling
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/dry-needling
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MYALJI MI, MIYOZIT MI? OLGULAR EŞLİĞİNDE YAKLAŞIM 

Doç. Dr. H. Fatih   Çay

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon &Romatoloji Kliniği, Antalya

Myalji ve miyozit (ya da miyopati) ayrımı, günlük klinik pratikte sık karşımıza gelen 
problemlerdendir. Genel pratik uygulamada, hastayı doktora yönlendiren başlıca semptomlardan olan 
kas ağrısı (miyalji), yüksek oranda kendini sınırlayan, iyi seyirli bir semptom olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Diğer taraftan, kas dokusunun gerek enflamatuvar, gerek kalıtsal hastalıkları ve miyopati 
tablosuna neden olan sistemik hastalıkların da başlangıç semptomu olarak kas ağrısına neden oldukları 
da önemli bir gerçektir.  

Kas ağrısının sorgulanmasında, hikaye ve sistemik değerlendirmenin önemi büyüktür Kas 
ağrısına eşlik eden, kas zayıflığı (güçsüzlüğü) bulguları, tanısal girişimde daha derinlere ilerlemenin 
gerekliliğine dair bir işarettir. Kas enduransında ve fiziksel aktivitede azalma, kas kütlesinde kayıp 
bulguları mutlaka dikkate alınmalıdır. Kas patolojilierine yönelik olarak, kas yıkımını gösteren 
biyokimyasal testlerin yanı sıra, otoimmün miyopatilere yönelik otoantikorlar, elektronöromiyografi, kas 
dokusunun invazif olmayan yöntemlerle görüntülenmesi (MRG, US) kas biyopsisi gibi invazif 
işlemlerden önce yapılabilir. Kas biyopsisinin mümkünse tecrübeli ve referans merkez olma özelliğindeki 
laboratuvarlarda değerlendirilmesi önerilmektedir.  Miyopati saptanması durumunda, ayırıcı tanıya 
yardımcı olacak ek sistemik bulgular açısından değerlendirme yapılması, laboratuvar incelemelerin 
buradan elde edilen bilgilere göre yönlendirilmesi (genilşletilmesi) gereklidir.  Ayrıcı tanıda, immünolojik 
olarak ortaya çıkan enflamatuvar miyopatiler kadar, malign hastalıklarla ilişkili miyopati olguları da 
önemli bir yer tutmaktadır. Bu sunumda, olgular eşliğinde myalji/miyopati/miyozit ayrımı anlatılacaktır.  
Anahtar kelimeler: Miyalji Miyopati, Myozit,  

KAYNAKLAR:
1. Meyer A, Sibilia J. Strategy for suspected myositis. Joint Bone Spine 2019.

https://doi.org/10.1016/j.jbspin.2019.01.013]
2. Daya J, Patel S, Limayeb V. The role of magnetic resonance imaging  techniques in evaluation

and management of the idiopathic inflammatory myopathies. Semin Arthritis Rheumatism,
2017; 46: 642–649.

3. Aggarwal R, Oddis CV. Paraneoplastic myalgias and myositis. Rheum Dis Clin N Am 37 (2011)
607–621.

https://doi.org/10.1016/j.jbspin.2019.01.013


Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

AYIRICI TANIDA POLİMİYALJİYA ROMATİKA 

Dr. Öğr. Üyesi Cem Erçalık 

İstanbul Arel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, İstanbul

Polimiyaljia romatika (PMR) omuz ve kalça kuşağı ve boyunda ağrı ve sabah tutukluğu ile karakterize 
inflamatuar romatizmal bir hastalıktır. Dev hücreli arteritle (DHA) beraber görülebilir ve bu iki hastalık 
aslında aynı hastalık sürecinin farklı klinik manifestayonları olabilir.  PMR, DHA’dan iki ila üç kat daha 
yaygındır ve DHA'lı hastaların yaklaşık yüzde 50'sinde görülür. PMR neredeyse sadece 50 yaşın 
üzerindeki yetişkinlerin hastalığı olup, ilerleyen yaşla birlikte giderek artan bir prevalansı vardır. PMR 
nispeten yaygın bir hastalıktır. PMR'nin en yüksek insidansı, 70-80 yaşları arasındadır. Kadınlar 
erkeklerden iki ila üç kat daha fazla etkilenir. 
PMR etiyoptogenezinde genetik ve çevresel faktörler rol oynamaktadır. Hastalarda HLADRB1*0401 ve 
*0404 alelleri artmıştır. Bazı araştırmalar PMR ve DHA'nın olası bir çevresel enfeksiyon ajanının 
tetikleyici rolü olabaliceğini destekler nitelikte insidanslarında bir siklik patern ve mevsimsel farklılık 
bulmuşlardır. Potansiyel tetikleyiciler olarak çeşitli virüsleri içeren çalışmalar yapılmış ama netlik 
kazanmamıştır.
"Polimiyalji romatika" terimi, miyopatik bir süreci ifade eder, ancak PMR'deki kas histopatolojik olarak 
normaldir. Aslında, sintigrafi, ultrasonografi, manyetik rezonans görüntüleme (MRG) ve pozitron 
emisyon tomografisi ile gösterildiği gibi PMR'de esas olarak etkilenen proksimal eklem ve periartiküler 
yapılardır (eklemler, bursalar ve tendonlar).
Omuzlarda görülen bulgular arasında subdeltoid / subakromiyal bursit, biseps tenosinoviti ve 
glenohumeral sinovit bulunur. Bilateral subdeltoid / subakromial bursit, PMR'nin bir görüntüleme 
özelliğidir. İliopsoas bursitin yanı sıra kalçalarda trokanterik bursit ve sinovit görülebilir. MRG ayrıca 
servikal ve lomber omurgada interspinöz bursit ve ellerde tenosinovit için kanıtlar göstermiştir.
PMR' de karakteristik laboratuvar bulgusu, artmış Eritrosit sedimentasyon hızıdır (ESH); bazı hastalar 
100 mm/ saat' i geçebilecek değerlere sahiptir. Buna karşılık, çalışmalar PMR hastalarının yaklaşık 
yüzde 5-20' sinin ESH'nin 40 mm / saatten az olduğunu bulmuşlardır. Bazı yayınlar yüksek serum C-
reaktif protein (CRP) seviyesinin yüksek ESR'den daha yaygın olduğunu öne sürmektedir. Antinükleer 
antikorlar, Romatoid faktör ve siklik sitrüline peptid antikorları gibi serolojik testler tipik olarak negatiftir. 
Kreatin kinaz normaldir.
PMR için patognomonik test veya belirlenmiş tanı kriterleri yoktur.  Asimetrik semptomlarla başvuran 
veya ESR 40 mm / saatten az olan hastalar gibi atipik prezentasyonlarda, tanı koymak daha da zordur. 
Ayrıca, düşük doz glukokortikoid tedavisi başlatıldıktan sonra, PMR'li hastalar genellikle 24-72 saat 
içinde semptomlarda hızlı bir iyileşme yaşarlar ve bunların %40'ından fazlası 3 hafta içinde tam cevap 
verir. İlk tedaviye cevabın olmaması tanının gözden geçirilmesini gerektirir.
DHA, başlangıçta, glukokortikoidlerle tedavi sırasında veya tedavinin kesilmesinden sonra da dahil 
olmak üzere PMR'nin klinik seyri sırasında herhangi bir noktada ortaya çıkabilir. 20 mg prednizon / gün 
alan hastalarda, konstitüsyonel semptomların (ateş gibi) varlığı veya belirgin şekilde yükselmiş akut faz 
reaktanları, DHA veya alternatif bir durumun araştırılmasını gerektirir.
PMR ayırıcı tanısında en zor husus yaşlı yetişkinlerde görülen seronegatif romatoid artrittir. Tekrarlayıcı 
seronegatif pitting ödemli simetrik sinovit sendromu, multifokal lokal kas-iskelet sistemi hastalığı, multipl 
miyelom, yaygın kemik metastazları, hiperparatiroidizm, osteomalazi, ilaca bağlı miyalji veya miyozit, 
İnflamatuar miyopatiler, fibromiyalji sendromu, enfeksiyonlar ayırıcı tanıya giren hastalıklardan 
bazılarıdır. Bu sunumda olgular eşliğinde PMR ayırıcı tanısındaki önemli noktalar üzerinde durulacaktır.
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OBEZİTE REHABİLİTASYONU

Prof. Dr. Füsun Ardıç

Pamukkale Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı

Obezite, Dünya Sağlık Örgütü tarafından sağlığı bozacak ölçüde yağ dokularında anormal veya aşırı miktarda 
yağ birikmesi olarak tanımlanmıştır. Beden kütle indeksi (BKİ) obezite tanımında en sık kullanılan ölçümdür. 
Vücut ağırlığının boyun metre cinsinden karesine bölünmesi ile bulunur (kg/m²). BKİ 25-29,9 kg/m² ise fazla 
kilolu, 30 kg/m² üzerinde ise obezite olarak adlandırılır. Yağ dokusunun fazlalığı kadar dağılımı da önemlidir. 
Abdominal obezite yani vücudun karın bölgesinde yağ dokusu birikimi giderek önem kazanan bir risk 
göstergesidir. 
Obezite tedavisinde amaç; vücut ağırlığının azaltılması, uzun dönemde vücut ağırlığının ideal düzeyde 
tutulması, daha fazla kilo alımının önüne geçilmesi ve kilo alınması ile ortaya çıkabilecek diğer hastalık risk 
etmenlerinin kontrolüdür. Kilo vermeye yönelik yöntemler: A) Diyet B) Davranış tedavisi C) Egzersiz D) İlaç 
tedavisi E) Cerrahi tedavidir. Egzersiz sadece obezitenin ve metabolik risk faktörlerinin önlemesinde değil aynı 
zamanda fiziksel zindelik (fitness)  açısından dayanıklılık, kuvvet ve esneklik performansını geliştirmede 
etkilidir. Obez hastalara kişiye özel olarak hazırlanmış bir “Egzersiz Reçetesi” yazılmalıdır. Egzersiz 
reçetesinde; egzersiz tipi, şiddeti, frekans ve süre (FITT ilkeleri) bileşenleri yer almalıdır.
Aerobik egzersizler (Kardiyovasküler Endurans Egzersizleri)

Büyük kas gruplarının katıldığı sürekli, ritmik ve dinamik egzersizler olup obez hastalarda kilo verme ve 
koruma amaçlı temel egzersiz tipidir. Egzersiz programını belirlemeden önce hastanın semptomlarının, eşlik 
eden kronik hastalıklarının değerlendirilip kardiyo-pulmoner açıdan kontrolden geçirilmesi gerekir. 
Obezlerde aerobik egzersizlerin; haftada 5 gün ve üzeri, orta şiddette yani kalp hızı rezervinin (KHR) %40-59’u 
ile başlanıp daha fazla sağlık yararları için şiddetin artırılması (≥ %60), günde 30 dakikadan (150dk/hafta) 60 
dakikaya çıkılması (250-300dk/hafta) önerilmektedir. Egzersizler en az 10 dakikalık sürelere bölünebilir. 
Şiddet, süre ve sıklık parametreleri ile kademeli yüklenme sağlanmalıdır. Önce süre ve sıklık artırılmalı, 
ardından egzersiz şiddeti artırılmalıdır.

Kuvvetlendirme egzersizleri  (Güçlendirme Egzersizleri, Dirençli egzersizler)
Kuvvetlendirme egzersizleri direnç kullanarak kas kuvvetini ve dayanıklılığını arttırıcı egzersizlerdir. Egzersiz 
reçetesinde hangi kaslara, ne kadar şiddet ve sürede, nasıl bir progresyon şeması planlandığı belirtilmelidir. 
Obezlerde, haftada 2-3 gün, 1 maksimum tekrarın (MT) %60-70’inde başlayıp kuvvet ve kas kütlesini artırmak 
için kademeli artışla bacak, kol ve gövde olmak üzere ana kas gruplarını içerecek şekilde 8-12 tekrarlı, 2-4 set 
olarak yapılmalıdır.

Germe Egzersizleri
Germe egzersizleri, vücudun ana kas tendon gruplarına haftada en az 2-3 kez, 10-30 saniye statik gerginlikte 
tutularak, 2-4 tekrarlı olmak üzere önerilir. 

Egzersizin obezlerde; kiloyu azaltma ve koruma, kas kuvvetini ve dayanıklılığını arttırma yanı sıra 
ağrıda azalma, kişilerin psikolojik durumlarını düzeltme, kardiyovasküler hastalık riskini düşürme, kan yağ ve 
glikoz düzeylerini düşürme, kemik mineral yoğunluğunda artış, uyku kalitesinde artma, tromboz riskini azaltma, 
bazı kanser tiplerinde azalma gibi birçok olumlu etkileri bulunmaktadır. Egzersiz; toplam vücut ağırlığında hafif 
azalmaya, yağsız kütlede azalmanın önlenmesine ve viseral yağ kütlesi kaybına yol açar. Dirençli 
egzersizlerin eklenmesi yağsız kas kütlesini arttırır. Yüksek şiddetli interval ve orta şiddetli sürekli 
egzersizler karşılaştırıldığında tüm vücut kompozisyonu ölçümlerinde benzer etkinlik görülürken interval 
egzersizleri zaman açısından verimli bulunmuştur. Egzersizlerin kadın ve erkeklerdeki farklı sonuçları 
obezlerde egzersiz reçetelerken dikkate alınmalıdır.

Obezite ve bölgesel zayıflamada etkili olabilecek diğer tedavi yöntemleri olarak; akupunktur, terapötik 
ultrason, LASER ve tüm vücut vibrasyonu dikkati çekmektedir. Fiziksel ajanların etkinliği üzerinde yüksek 
metodolojik kalitede, iyi planlanmış, uzun dönem takipli çalışmalara ihtiyaç vardır. 
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TELEREHABİLİTASYON 

Prof. Dr. Tunç Alp Kalyon

İstanbul Kent Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon ,, İstanbul

Telerehabilitasyon, tıbbi rehabilitasyon hizmetlerinin elektronik bilgi ve iletişim teknolojisinden 
yararlanarak uzak mesafelere iletilmesi olarak tanımlanabilir.  
Bilinen ilk teletıp uygulaması 1959 yılında Nebraska Üniversitesi kampüsünde gerçekleştirilmiş, 5 yıl 
sonra 112 mil uzaklıktaki bir akıl hastanesiyle bağlantı kurulmuştur. Daha sonra bu sistemler gelişerek 
günümüzdeki boyutlarına erişmiştir, Esas itibariyle, merkez hastane ile uzaktaki bir yer arasında internet 
ve bilgisayarlar vasıtasıylabilgi alışverişinden ibaret olan teletıp sistemleri, değişik tıp branşlarının yanı 
sıra telerehabilitasyon adıyla rehabilitasyon hizmetlerinde de kullanılmağa başlanmıştır. 
 Telerehabilitasyon sistemlerininkullanılmasıyla şu yararlar sağlanabilmektedir: 
1) Rehabilitasyon eğitiminde devamlılık, 2) Rehabilitasyondaki gelişimin izlenebilmesi,
3) Elektronik iletişim ile tedavi seçeneklerinin uygulanması, 4) Taburcu edildikten sonraki harcamalarda 
azalma, 5) Ev vizitlerinin azaltılması, 6) Hastanın yolda geçirdiği zaman ve harcamadan tasarruf, 7) 
Hastanede kalış süresinin azalması.
Telerehabilitasyon, hastanın konumuna, yaşadığı yerin özelliğine ve ihtiyaçlarına göre değişik servisler 
şeklinde sunulabilir.  Bu amaçlara ulaşabilmek için kullanılan telerehabilitasyon sistemleri başlıca iki 
türdür:
a) Hasta odaklı sistemler, b) Sağlık ekibi odaklı sistemler.
Telerehabilitasyon, hareket güçlüğü olan ve coğrafik olarak büyük merkezlerden uzakta yaşayan
hastalara en kaliteli hizmetin sunulmasını mümkün kılar.  Başlıca telerehabilitasyon aktiviteleri
şunlardır:

1. Evde rehabilitasyon,
2. Evde rehberli rehabilitasyon,
3. Toplumsal rehabilitasyon,
4. Rehberli toplumsal rehabilitasyon,
5. Telekonsültasyon,
6. Telemonitörizasyon
7. Teletedavi.

Ülkemizde olduğu gibi bazı bölgelerde hava ve yol koşullarının zaman zaman kötüleşmesi, hastane 
ziyaretlerini olumsuz yönde etkilemektedir. Hareket zorluğu olan ve pek çok mimari engeli aşmak 
zorunda kalan bir hasta için hastane veya rehabilitasyon merkezlerine ulaşmak zor olabilmektedir. Uzak 
bölgelerde yaşayan insanlara hizmet verecek rehabilitasyon ve diğer sağlık hizmetleri personeli 
genellikle azdır. Bu nedenlehastalar çoğu zaman büyük şehirlerdeki merkezlere veya hastanelere 
başvurmak zorunda kalırlar. Telerehabilitasyonun asıl önemi burada ortaya ç›kar ve bu tür hastaların 
rehabilitasyon hizmetlerinden yararlanmasına olanak sağlanabilir. 
Başlıca telerehabilitasyon endikasyonlarını şu şekilde sıralamak mümkündür:  
Bası yaralarını takip ve tedavi etmek , tekerlekli iskemledeki oturma zemininin ve iskemleyle ilgili diğer 
modifikasyonları değerlendirmek , uzak mesafelerde oturan hastaları asistif teknoloji olanaklarından 
yararlandırmak, ev içinde, günlük yaşantı  aktiviteleriyle ilgili gerekli değişiklikleri  yapmak, hastaları 
iletişim araçlarından ve bilgisayardan  daha çok yararlanabilmeleri için eğitmek ve teşvik etmek,  
“Telerobot” teknolojisi ile hastanın ev içi aktivitelerinde elektronik kontrollü, mekanik bir robottan 
yararlanmak.  
Özellikle son yıllarda savaşlar veya doğal afetler gibi nedenlerle kitlesel insan kayıplarının ortaya çıktığı 
durumlarda, acil sağlık desteği ve rehabilitasyon hizmeti açığının giderilmesinde bu sistemler önemli rol 
üstlenebilmektedir. Sistemin kuruluş maliyeti, yaygın kullanımı engelleyen en önemli faktör olmakla 
beraber, alt yapı hizmetler ve mobil telefon teknolojisindeki gelişmelerle birlikte bu engel de aşılmaya 
başlanmıştır. 
Telerehabilitasyon gelecek vadeden bir rehabilitasyon yöntemi olup sağlık hizmetlerinden sorumlu 
kuruluşlar tarafından dikkate alınması gerekmektedir. 
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SEMPTOMDAN TANIYA NÖROFİZYOLOJİ- ÜST EKSTREMİTEDE TANI ALAMAYAN KOMPLİKE
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Doç. Dr. Erkan Mesci

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon 
Anabilim Dalı, İstanbul

Periferik sinir sistemi içinde yer alan spinal kökler, pleksuslar ve periferik sinirlere ait lezyonların 
birbirinden ayırt edilmesi çoğu zaman klinik olarak mümkün olmamaktadır. Görüntüleme yöntemleri 
dahil olmak üzere, diğer ayırıcı tanıya destek olacak incelemelerle birlikte elektrodiagnostik yöntemlerin 
kullanılması tanıyı kolaylaştıracak en önemli yaklaşımlardan birisi olacaktır. 
Periferik sinirlerin bahsi geçen çeşitli kısımlarının lezyonlarını birbirinden ayırt etmenin yanı sıra, belli bir 
periferik sinir üzerinde patoloji bulunan kısımın tam olarak saptanabilmesi de çoğu zaman 
elektrodiagnostik incelemeler yapılmadan mümkün olmamaktadır. Özellikle ekstremitelerde bazı 
nörolojik bulgulara yol açan, yavaş seyirli ve uzak yerleşimli bası oluşturan lezyonlar ve sistemik 
hastalıklara bağlı nöropatiler, etyolojide özellikle nadir görülen bir sebep varsa, çoğu zaman zor tanı 
almaktadır. 
Bazı cerrahi prosedürlerin uygulanması sırasında oluşan sinir yaralanmaları, mutad lokalizasyonları 
dışında bası altında kalmaya bağlı oluşan atipik tuzak nöropatiler tanıda zorluk oluşturan diğer 
durumlardır. 
Elektrodiagnostik incelemelerin bu tip olgularda kullanımı sırasında inceleme prosedürünün uygun 
testleri kapsayacak kadar ayrıntılı hazırlanması gerekmektedir. Sinir iletim testlerinin ayırıcı tanıya 
imkan verecek kadar ekstremitenin uygun sinirlerini içermesine dikkat edilmelidir. Bu aynı zamanda 
çoklu sinir lezyonlarının ve pleksopatilerin tanınabilmesi açısından da önemlidir. Tuzak nöropatilerin 
atlanılmaması için inçleme yöntemi gerektiğinde kullanılmalıdır. Gerek sinir iletim çalışmaları, gerekse 
iğne EMG sağlam tarafla ve gerektiğinde diğer ekstremitelerle karşılaştırma yapılarak 
değerlendirilmelidir. Zor olgularda elektrodiagnostik incelemelerin tamamlayıcı olduğu, iyi bir anamnezle 
başlanılarak, hastanın geniş bir perspektif ile incelenmesi gerektiği unutulmamalıdır. 
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KAPLICA MI ? HİDROTERAPİ Mİ?

Doç. Dr. Nur Kesiktaş
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İlkçağlardan  günümüze kadar kaplıca ve hidroterapi uygulamaları su tedavileri olarak tedavi amaçlı farklı 
sıcaklıklarda ve şekillerde uygulanmaktadır. Kaplıca tedavisi (Balneoterapi) mineral ve termal  özelliği olan su 
gaz ve çamur gibi balneolojik ajanların, vücudun tam yada parsiyel immersiyonuyla veya sürülmesi, 
solunması yada içilmesi gibi kullanım yolları ile tedavi amaçlı kullanımıdır. Hidroterapi ise suyun her halinin 
farklı sıcaklıklarda (sıcak, soğuk buhar, buz) şeklinde tedavi amaçlı kullanılmasıdır. Uygulama havuz, jet duş, 
egzersiz havuzu, jakuzi, ıslah havlu uygulamaları şeklinde olabilir.
Sıcak su immersiyonunun kaplıca ve hidroterapi uygulamalarında etkileri suyun sıcaklığı, kaldırma kuvveti, 
viskozitesi ve hidrostatik basıncı ile ilgilidir yani benzerdir. Kaplıca tedavisinin farkı doğal kaynak suyunun 
doğal ortamında uygulanmasıdır. Hidroterapi ise şebeke suyudur, avantajı heryerde uygulanabilir. Kaplıca 
suyu mineralizasyonu ile özellikler kazanır. Litresinde minimum 1 gr mineralizasyon gereklidir, termal sular ise 
20 oC üstünde doğal sıcaklığa sahip olması gereklidir. Hidroterapi uygulamalarında analjezik, kas gevşetici 
etki, antiinflamatuar etki kaplıca uygulamalarında olduğu gibi mevcuttur. Fakat kaplıca uygulamalarında 
görülen immunmodulatör etkiler net değildir, hipertermal düz su ile de bu immunmodulasyon etkinin çıktığını 
iddia eden çalışmalar vardır. 
Bu sunumda kaplıca ve düz su uygulamalarını karşılaştıran çalışma sonuçlarını vereceğiz. Yurtdışında ve yurt 
içinde bilimsel çalışmalarda plasebo karşılaştırmalarda genellikle düz su kullanılmaktadır, bu çalışmaların 
genel sonuçlarında üç aylık takipte genellikle bir fark yoktur. Kaplıca mı hidroterapi mi sorusu daha çok  
çalışma ve metaanalizlere ihtiyaç duymaktadır. 
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TÜRKİYE’DE KAPLICA HEKİMLİĞİ, KİM NE ZAMAN ve NASIL TEDAVİ EDİLMELİ

Prof. Dr. Şirzat Çoğalgil
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1. TANIM ve GENEL BİLGİLER
Sıcak madensel yeraltı sularının tedavi edici etkilerinden, banyo ya da kısmi banyo şeklinde yararlanılmasına 
kaplıca tedavisi veya balneoterapi adı verilir. Balneoterapi termal ve mineralli suların, peloidlerin (çamurun) ve 
gazın belirli bir yöntem ile uygun doz ve sürede kür tarzında tedavi amaçlı uygulanmasıdır.
Kaplıca tedavisinin amacı vücut direncini arttırmak, hastanın genel durumunda düzelme sağlamak ve ağrı 
şikâyetlerinin azalması ile birlikte hastalarda oluşabilecek kalıcı hasarları önlemeye çalışmaktır.
Madensel sular, yer kabuğunun çeşitli derinliklerinde ve uygun jeolojik şartlarda doğal olarak oluşan, 
yeryüzüne bazen kendiliğinden çıkan bazen de teknik yöntemler sayesinde çıkartılan sıcak ya da soğuk 
sulardır. Doğal yapısında karbondioksit ve radyoaktif elementler bulunan maden suyunda en az 1.000 mg /
litre çözünmüş mineraller ve elementler mevcuttur. Maden suları termal su, mineralli su, termomineralli sular 
diye farklı gruplarda değerlendirilir.

1. Termal sular: Doğal sıcaklığı 20 derecenin üzerinde olan sulardır.
2. Mineralli sular: Litresinde 1 g üzerinde çözünmüş mineral içeren sulardır.
3. Termomineralli sular: Termal ve mineralli sulardır.

2. TARİHÇE
Afrika, Mısır ve Madagaskar Adası’nda milattan önceki devirlerde sıcak suların din ve sağlık amacıyla
kullanıldığı bilinmektedir
Romalılar kaplıcalardan asker ve sporcu tedavisinde faydalanmışlardır
Türklerin Anadolu’ya gelmesi ile birlikte kaplıcaların daha sağlıklı bir şekilde gelişmesi sağlanmıştır. Macaristan
ve Yugoslavya’da halen Türklerin yapmış olduğu kaplıcalar kullanılmaktadır

3. KAPLICA TEDAVİSİNİN ETKİ MEKANİZMASI
Kaplıca tedavisi fizik tedavide yapılan hidroterapi alt grubu içerisinde değerlendirilir. Kaplıca tedavisi, temel
tedavi yöntemleri ile bir araya getirilerek uygulandığında kas iskelet sistemi hastalıklarında gözle görülebilen
fayda sağlayabilir.
Kas iskelet sistemi hastalıklarında genellikle tuzlu, kükürtlü, karbondioksitli, oligometalik ve radyoaktif sular
faydalıdır.
Kaplıca tedavisinin nasıl etki gösterdiği tam olarak bilinmemekle birlikte kaplıcaların tedavi edici etkisi iki ana
sistem ile açıklanmıştır.

1. Kaplıca tedavisinin biyokimyasal spesifik etkisi: Su içerisinde bulunan erimiş mineral ve gazların deri
yolu ile emilmesi sonucu vücut metabolizmasında değişikliklere sebep olması şeklinde etkisi bilinmektedir.
2. Kaplıca tedavisinin termal nonspesifik etkisi: Suyun sıcaklığı ve çevre faktörlerin etkisi ile kan
dolaşımının artması ve metabolizmanın hızlanması, sinir sistemi ve endokrin sistemlerin uyarılması şeklinde
etki ettiği bilinmektedir.
Kaplıca tedavisinde hastanın, hastalığının kesin tanısı konulmuş olmalıdır. Hastalığın aktivasyon derecesi,
yaptığı lokal ve simetrik hasarlar değerlendirilmelidir. Hastanın sistemik muayenesi kesinlikle yapılmalıdır.
Hasta kaplıca tedavisi sırasında uzman doktor tarafından takip edilmeli, zararlı ve faydalı etkileri
değerlendirilmelidir.

4. KAPLICA TEDAVİSİ UYGULAMASI
Yöntemler; Banyolar, İçmeler, İnhalasyonlar, Peloidoterapi (çamur, paket, tampon) ve Hidroterapi uygulamaları
şeklindedir.
Uygulama; Tam, yarım, oturma banyoları, ekstremite banyoları şeklinde yapılabilir
Kaplıca tedavisinde tedavinin şekli hastanın yaşına, hastalığının durumuna ve suyun özelliklerine göre
planlanır. Kaplıca tedavisinin süresi ortalama 2-3 hafta, toplam banyo sayısı 15-20 civarındadır. Kürler her gün
ya da gün aşırı uygulanır ve her gün uygulanan kürlerde haftada bir gün ara verilir. Banyo süresi genellikle 5-25
dakika arasındadır ve bu süre başlangıçta azdan başlayıp zaman içerisinde arttırılır. Banyo kürleri genellikle
sabah hafif bir kahvaltı yapıldıktan sonra uygulanır ve hastaya yeterli sıvı desteği verilmelidir.
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5. KAPLICA TEDAVİSİ VE KÜRÜNÜN ENDİKASYONLARI
I. Lokomotor Sistem Hastalıkları 
1. Dejeneratif eklem hastalıkları 
2. Yumuşak doku romatizmaları 
3. Bazı romatizmal hastalılar (AS ya da RA gibi) 
4. Ortopedik girişimler sonrası 
5. Travma sonrası 

II. Cilt Hastalıkları 
1. Psöriasis (P. Vulgaris, Parapsöriasis) 
2. Akne (A. Vulgaris, A. Conglobata) 
3. Ekzema 
4. Nörodermit 
5. Kronik rezidüel ürtiker 

III. Kalp-Dolaşım Sistemi Hastalıkları 
1. Esansiyel hipertansiyon 
2. Varisler 
3. Periferik arter hastalıkları 
4. Fonksiyonel dolaşım bozukluğu 
5. Esansiyel (özellikle ortostatik) hipotansiyon 
6. Kompanse kalp yetmezliği 

IV. Solunum Sistemi Hastalıkları 
1. Bronşial astım 
2. Allerjik üst solunum yolları hastalıkları 
3. Kronik bronşit 
4. Pnömokonyoz 

V. Mide-Barsak-Metabolizma Hastalıkları 
1. Hiperasidite / Hipoasidite 
2. Diabetes Mellitus 
3. Obesite 
4. Gut 
5. Karaciğer-safra kesesi fonksiyonel yetmezlikleri 
6. Hepatit sekelleri 

VI. Böbrek ve İdrar Yolları Hastalıkları 
1. Kronik pyelonefrit 
2. Kronik sistit 
3. Kronik prostatit 
4. Ürolithiazis 
5. Fonksiyonel yetmezlik 
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6. KAPLICA TEDAVİSİ VE KÜRÜNÜN KONTRENDİKASYONLARI
1. Hastalıkların akut (alevlenme) dönemleri
2. Ateşli, infeksiyöz hastalıklar
3. Dekompanse organ yetersizlikleri (örneğin kalp, böbrek, karaciğer gibi organların yetersizlikleri)
4. Aktif tümör varlığı
5. Herhangi bir iç organın infeksiyöz hastalıkları (örneğin sarılık, plörezi, nefrit vb)
6. Kanama ile seyreden hastalıklar.
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Osteoartrit’in (OA) günümüzdeki tedavisi, eklem kıkırdağı dejenerasyonu’nun ilerlemesini 
önleyememektedir. Bu nedenle etkili ve mali olarak da uygun hastalık-modifiye edici tedavilerin 
geliştirilmesi, kritik bir tıbbi öncelik taşımaktadır. Mezenşimal Kök Hücre’lerinin (MSCs), diz OA’li 
hastalarda hücre bazlı eklem kıkırdak tamiri için büyük bir potansiyele sahip olduğu ortaya çıkmıştır. Bu 
konuda son yıllarda çok sayıda klinik çalışma yapıldığı gibi, birçok meta-analiz de yayınlanmıştır. Hali 
hazırda OA tedavisi amacıyla, etkinlik ve güvenliği araştırılan, değişik hücrelerle yapılan yetişkin kök 
hücre (pluripotent kök hücre, umblikal kord kaynaklı kök hücre, plasental kök hücre, mezenşimal kök 
hücre gibi)  kayıtlı çalışmalarının sayısı 500’ün üzerindedir. 
Aynı şekilde Trombositten Zengin Plazma (PRP) uygulamalarının da, OA tedavisi amacıyla kullanıldığı 
ve ağrı iyileşmesi, fonksiyonel düzelme üzerine  etkili olduğunu gösteren meta-analizler yayınlanmıştır. 
Bu konuşmada son iki yıl içinde kas-iskelet hastalıkları alanında yayınlanmış meta-analizler ve 
randomize kontrollü çalışmalar ışığında, rejeneratif tıp konusundaki yeni tedaviler kanıta dayalı tıp adına 
değerlendirilip, kesinlikler ve belirsizlikler vurgulanacaktır.  
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PERİFERİK SİNİR YARALANMASINDA REHABİLİTASYON 
 

Dr. Ayşe Dicle Turhanoğlu 
 

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi FTR Anabilim Dalı 
 

Periferik sinir yaralanmaları(PSY) motor, duyusal ve otonomik bozukluklar sonucu fonksiyonel kayıplara 
yol açar. İyileşme hasarın boyutuyla yakın ilişkili olup rehabilitasyona ve cerrahiye erken başlanması ile 
mümkündür. PSY'nın çoğu parsiyel yaralanmalar olup sıklıkla primer cerrahi gerektirmez. Hastadan 
dikkatli klinik öykü alınmalı fizik muayene, elektrofizyolojik inceleme ve görüntüleme yapılmalıdır. 
PSY'nda elektrofizyolojik incelemeler hasarın şiddet ve lokalizasyonunun bilinmesi, prognozun 
belirlenmesi, iyileşmenin izlenmesi ve cerrahi girişime karar verilmesi amacıyla gerçekleştirilir. PSY'nda 
bazı liflerde nöropraksi bazılarında aksonotmezis ve bazılarında da nörotmezis bulunabilir. Sinir ileti 
çalışmasında sağlam tarafa kıyasla %30-50'ye varan amplitüd düşmesi akson kaybını gösterir. Total 
aksonal kayıpta lezyon distalinden uyarımla BKAP ve DAP elde edilemez. Aksonal rejenerasyon hızı 
günde 0.5-9 mm arasındadır. İyileşmenin ilk göstergesi reinnervasyon MÜP'leri beklenilen sürede ortaya 
çıkmazsa nörotmezis düşünülerek hasta cerrahi tedaviye yönlendirilir. Sinirin ultrasonografi ile 
görüntülenmesi lezyonun şiddeti hakkında daha erken bilgi sağlayabilir.   
 
PSY veya cerrahi onarım sonrasında rehabilitasyon hasta eğitimi, eklem hareket açıklığının korunması, 
kas gücünün iyileştirilmesi, ödem kontrolü, ortezleme, hiperestetik desensitizasyon, duyu re-
edukasyonu ve ağrı tedavisini içerir. Hastalar deri ve yumuşak doku hasarı ve bozuk sudomotor aktivite 
konusunda bilinçlendirilmeli, duyusu/kuvveti kaybolmuş bölgeyi koruyarak ekstremitesini kullanmaya 
teşvik edilmelidir. Kasta denervasyon sonrası 6 hafta içerisinde tip I ve tip III kollajen sentezi artar, 
kontraktürler oluşabilir. Pasif eklem hareket açıklığı(EHA) egzersizleri kontraktür gelişimini önler. Pasif 
EHA egzersizlerine hemen başlanmalı ve günde en az 1-2 seans, her seansta 10-15 tekrar yapılmalıdır. 
Kas güçlendikçe aktif EHA egzersizlerine geçilir. Kontraktür varlığında germe yapılmalıdır. Germe 
sırasında ağrı oluşabilir. Uzun süreli ve düşük kuvvetli germe tercih edilir. Germe öncesinde dokuyu 
ısıtmak etkinliği artırır. PSY'lı hastalarda kas kuvvetlendirme egzersizleri rehabilitasyonun ayrılmaz bir 
parçasıdır. Kas gücünün eser veya zayıf olduğu durumlarda en uygun olan izometrik kuvvetlendirmedir. 
EMG'de reiinnervasyon görüldüğünde EMG biofeedback kullanılarak egzersiz yoğunluğu ve süresi 
ayarlanabilir. Yerçekimi kuvvetine ulaşıldığında tüm hareket açıklığı boyunca kuvvet artışları sağlayacak 
egzersizlere geçilir. Submaksimal egzersizler süresiyle orantılı kas gücünde progresif artış sağlar ve 
daha güvenlidir. PSY sonrası egzersiz aksonal rejenerasyon hızını artırır. Aksonal rejenerasyonu artıran 
fizik tedavi modaliteleri de vardır. Düşük güçlü lazer sinir hücresinin filizlenmesini sağlar, skar dokusu 
gelişimini azaltır. Elektrik stimülasyonu denervasyon atrofisini ve hiperaljeziyi minumuma indirir. Ödem 
tedavisinde elevasyon, EHA egzersizleri, aralıklı pnömatik kompresyon, kontrast banyo ve masaj 
kullanılır. Ortezleme erken fazda hareketi kısıtlamak geç fazda fonksiyonel kaybı kompanse etmek 
amacıyla yapılır. Hiperestezik anormal duyusal algılar hastayı hareketsiz kılar. Hiperestetik 
desensitizasyonla disfonksiyon önlenir. Bu amaçla irritasyon özelliği giderek artan 10 basamaklı 
desensitizasyon kiti kullanılır.  
Duyusal iyileşmenin derecesi dorsal kök ganglionundaki hücrelerin sağ kalım oranıyla yakın ilişkilidir. 
PSY veya cerrahi sonrasında ilk önce ağrı ve ısı duyusu sonra düşük frekanslı vibrasyon, hareketli hafif 
dokunma, sabit dokunma ve yüksek frekanslı vibrasyon duyuları döner. Hastalar erken fazda sabit ve 
hareketli dokunmayı ayırt edebilmeyi, geç fazda nesne tanımayı öğrenir. Önce dokunma modu, süresi, 
yoğunluğu görsel izlenir. Sonra gözler kapatılır ve duyu sözel ifade edilir. Seansların 10-15 dakikalık 
kısa süreli günde 2-3 kez yapılması önerilir.  Ağrı, PSY sonrası sık görülür ve rehabilitasyonu bozar. 
Ağrı tedavisinde farmakolojik ve fizik tedavi ajanları, girişimsel yöntemler kullanılabilir. PSY'nda nöron 
yaşamını korumak ve aksonal rejenerasyonu hızlandırmak amacıyla nörotrofik faktörler ve kök hücre 
tedavileri uygulanabilir. 
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DXA YORUMLAMA 
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Dual Enerjili X-ışını Absorpsiyometrisi (DXA) tekniği, osteoporozun tanı ve tedavi takibinde günümüzde halen 
altın standart olarak kullanılmaktadır. 1987 yılında kullanıma giren DXA, kısa tarama süresinde santral ve 
periferik alansal KMY (Kemik Mineral Yoğunluğu) ölçümü sağlayan, yüksek doğruluk oranına, düşük 
radyasyon dozuna sahip, uygulaması kolay, düşük maliyetli, iyi standardize edilmiş, klinik pratikte en sık 
kullanılan KMY değerlendirme yöntemidir. 

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), osteoporozu DXA tekniği ile yapılan ölçümlerdeki T-skorunu temel alarak 
tanımlamıştır. T-skoru, standart genç erişkin populasyonun ortalama KMY değerlerinden standart sapma 
miktarını gösterir, Z-skoru ise aynı yaş, ırk ve cinsiyet grubundaki kontrollerin ortalama normal KMY 
değerlerinden standart sapma miktarını belirler. Postmenopozal kadınlar ile 50 yaş ve üzeri erkeklerde, 
osteoporoz tanısında T-skoru ve DSÖ dansitometrik sınıflaması kullanılır. DSÖ, genç erişkin ortalamasına 
göre 2,5 standart sapmanın veya daha altında olan KMY değerleri varlığını osteoporoz (T-skor≤-2,5) 
olarak tanımlamıştır. Premenopozal kadınlar, 50 yaş altı erkekler ve çocuklarda ise Z-skoru değerlendirilir. Z-
skoru -2,0 ve altında ise “yaşa göre beklenen aralığın altında”, -2,0’ın üzerindeyse “yaşa göre beklenen 
aralıkta” olarak yorumlanır. Premenopozal kadınlar, 50 yaş altı erkekler ve çocuklarda tek başına KMY 
esas alınarak osteoporoz tanısı konulamaz. 

Ölçüm bölgeleri ve tarama analizi: DXA ile lomber omurga ve proksimal femur ve gerekli durumlarda %33 
radius (dominant olmayan 1/3 distal radius) ölçümleri santral ölçümler olarak kabul edilmektedir. Omurga KMY 
ölçümü için posteroanterior L1-L4 kullanılmalıdır. Lokal yapısal değişikliğe uğramış vertebralar dışında 
ölçülebilir tüm vertebralar kullanılmalıdır. Anatomik olarak anormal olan, net değerlendirilemeyen ya da komşu 
vertebra T-skoru ile arasında 1,0’dan fazla fark olan vertebralar dahil edilmeyebilir. KMY’ye dayalı DSÖ tanı 
sınıflaması tek bir vertebra T-skoruna göre uygulanmamalıdır. Lateral omurga ölçümünün osteoporoz 
tanısında kullanılması önerilmez. Herhangi bir kalçanın KMY ölçümü yapılabilir. Femur boynu ya da total 
proksimal femur T-skorundan hangisi düşükse tanıda o kullanılır. Eğer kalça ve omurga ölçülemiyorsa, önkol 
KMY ölçülmelidir. DXA ile lateral T4-L4 görüntüleme alınarak vertebral kırık değerlendirmesi (vertebral fracture 
assessment-VFA) yapılabilir. Ayrıca periferik DXA cihazları kullanılarak, önkol, kalkaneus ve parmak gibi 
periferik bölgelerde KMY’yi ölçmek mümkündür.

Tekrarlayan seri KMY ölçümleri: KMY ölçümü tekrarı mümkünse aynı cihazla olmalı, karşılaştırma için T-skoru 
yerine KMY değeri (g/cm²) kullanılmalıdır. Çapraz kalibrasyon çalışması yapılmadan farklı cihazlarla yapılmış 
ölçümlerle KMY değişikliğini hesaplamak mümkün değildir. Aynı cihaz ve ideal olarak aynı kişi tarafından 
yapılan seri ölçümlerin daha güvenilir olduğu belirtilmiştir. KMY değişiminin gerçek ve güvenilir olduğunun 
belirlenmesi için standart metotlara göre doğruluk (precision) değerlendirmesi yapılmalı ve en küçük anlamlı 
değişiklik [least significant change (LSC)] hesaplanmalıdır. Seri KMY ölçümleri değerlendirilirken, LSC’den 
büyük olan değişikliklerde sonuçlar KMY kaybı veya artışı olarak yorumlanabilir. LSC’den küçük olan 
değişiklikler ise ölçüm tutarsızlıkları ile ilişkili olabilir. Santral DXA ölçümleri, osteoporoz tedavisi alanlarda 
klinik duruma bağlı olarak, aynı cihaz ile ve aynı teknik kullanılarak 1-2 yıl aralıklarla değerlendirilmelidir. 
KMY’de saptanabilecek yanlış sonuçlar: DXA ölçümünde ve yorumlanmasında yetersiz eğitim, pozisyonlama 
hataları, kırık vertebra, ciddi osteoartrit olan vertebra veya ekstra-artiküler kalsifikasyonun ölçüm alanından 
çıkarılmasında yetersizlik, ardı sıra en az iki vertebranın ölçümünde uyumsuzluk, analizde artefaktların dâhil 
edilmesi, ırk veya cinsiyet spesifik veri tabanlarının kullanımında hata, sonuçların raporlanmasında yanlışlık, 
farklı makinelerdeki sonuçların karşılaştırılması, uygun ayarlama ve tekrar kalibrasyon yapılmadan uygulanan 
yazılım değişiklikleri gibi birçok faktöre bağlı olabilir. Bu faktörler DXA raporlarının yorumlanmasında göz 
önünde bulundurulmalıdır.
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Ailevi akdeniz ateşi (FMF) otozomal resesif geçişli otoinflamatuar bir hastalıktır. Herediter periyodik ateş 
sendromları içerisinde  en sık görülenidir. Ülkemizdeki prevalansı 1/400- 1/1000 arasında 
değişmektedir. Ülkemizde taşıyıcılık E148Q mutasyonuda dahil edilince % 20’lere ulaşmaktadır. 
FMF’den sorumlu olan gen, 16. kromozomda yer alan 10 ekzonlu MEFV (MediterraneanFeVer) genidir. 
Bu genin kodladığı ‘’Pyrinin’’ N terminal parçasındaki 92 amino asitlik bir motif ‘’pyrin domaini’’ (PYD) 
olarak adlandırılır. Pyrindeki PYD ile, ASC adı verilen bir adaptör protein arasındaki homotipik etkileşim, 
kaspaz-1’in proinflamatuar oto-katalizine yol açar. Kaspaz-1, pro-interlökin (IL)-1’in aktif IL-1’e 
dönüşümünü sağlayarak inflamatuar yanıta neden olan enzimdir. Pyrin, ASC ile kaspaz-1 arasındaki 
etkileşimi inhibe ederek, düzenleyici rol oynamaktadır. FMF hastalarında pyrin mutasyonu sonucu pro-
IL-1’in aktif IL-1’e dönüşümü kontrol edilemez. FMF ataklarından seröz sıvılarda ve sinovyal yüzeylerde 
bulunan nötrofil aktivasyonu sorumlu tutulmaktadır. Pyrin yetersiz ise küçük bir inflamatuvar uyaran bile 
ciddi inflamasyona neden olabilir. Hastalığın seyrinde ataklar halinde olan ateş, peritonit, plörit, 
perikardit, artrit ve erizipel benzeri cilt döküntüsü görülebilir. FMF atakları sırasında lokositoz, 
sedimentasyon yüksekliği, akut faz reaktanlarında artış (CRP, SAA, fibrinogen,haptoglobin, C3 ve C4) 
gibi laboratuvar bulguları olabilir. Ayrıca S100A12, FMF hastalarında hastalık aktivitesini, inflamasyonu 
ve kolşisin tedavisine yanıtı izlemek için değerli bir biyobelirteçtir (1). Hastalığın tanısında ‘Genişletilmiş 
Tel Hashomer Kriterleri’ kullanılmaktadır (2). FMF’de tedavinin amaçları: atakların önlenmesi, ataklar 
arası dönemdeki subklinik inflamasyon baskılanması, amiloidozun ve amiloidoz geliştiğindede 
progresyonunun önlenmesi olarak sıralanabilir. Kolşisisin tedavisi tüm bu basamaklarda etkili 
görülmektedir. Kolşisin tolerans ve uygunluğa bağlı olarak dozaj tek veya bölünmüş dozlarda 
kullanılabilir(3). Kolşisinin özellikle inflamazom ile ilişkili inflamasyonda baskılayıcı işlevi vardır. Kolşisin 
ile hastaların  yaklaşık %5-13’ünde ise yanıtsızlık mevcuttur. Üç ayda bir CRP ve SAA izlenip eşlik eden 
subklinik inflamasyon durumunda kolşisin dozu çocuklarda 2 mg/gün, yetişkinlerde 3 mg/güne kadar ya 
da hastanın tolere edebildiği maksimum doza kadar arttırılmalıdır. Altı ay boyunca düzenli olarak 
maksimum tolere edebildiği dozu aldığı halde ayda bir ya da daha sık atak geçirenler dirençli kabul edilip 
IL-1-6’i hedefleyen tedavilere geçilebilir (4,5). Eklem bulguları ön planda olanlarda Anti-TNF’ler de tercih 
edilebilir. Bu tedaviler sırasında da kolşisin tedavisi sürdürülmelidir(3).  
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Omurilik yaralanması rehabilitasyonunda cihazlama, erken dönem yoğun bakım süreçlerinden 
başlayarak, rehabilitasyonun ilerleyen dönemlerinde de uygulanmaktadır. Akut dönemde yapılan 
cihazlarda daha çok eklem hareket açıklığının korunması amaçlanırken, subakut ve kronik dönemde ise 
fonksiyonel hedeflere yönelik olarak gerek üst gerekse de alt ekstremite cihazları yapılır. Ayak 
bileklerinde fleksiyon kontraktürü sık görülür ve kısa sürede gelişme eğilimindedir. Bunu önlemek için 
ayak bileklerini en az 90 derecede posizyonlamanın yanı sıra istirahat ortezi planlanmalıdır. Ayakta dik 
pozisyonlama egzersizleri için standing table sağlanamayan durumlarda posterior shell kullanılarak 
paralel bar içerisinde ayakta dik durma egzersizleri yapılabilir. Omurilik yaralanmalı bireyin nörolojik 
seviyesine göre karar verilerek, ambulasyona yardımcı cihazlar tercih edilebilir. Bu cihazlar arasında 
uzun bacak yürüme cihazı olarak da adlandırılan diz-ayak bileği-ayak ortezi (KAFO) en sık tercih edilen 
cihazdır. Bunun dışında kısa yürüme ortezi (ayak bileği-ayak ortezi), bel kemerli KAFO, resiprokal 
yürüyüş ortezi gibi cihazlar da bazı hastalarda tercih edilebilir (1).  

Tekerlekli iskemle, ambulasyonu bozulan bireylerin en önemli mobilizasyon-sosyal yaşama 
katılma aracıdır ve omurilik yaralanmalı kişilerin ayrılmaz bir parçasıdır. Tekerlekli iskemle etkin ve 
bağımsız mobilizasyona olanak sağlarken, yaralı bireyin kaza ve yaralanmalardan korunmasını da 
sağlar. Tekerlekli iskemle, omurilik yaralı bireyin çevre ile kurduğu iletişimde önemli bir role ve vücut 
imajında önemli bir katkıya sahiptir. Bu nedenle tekerlekli iskemle kişiye özgü olmak zorundadır ve bunu 
sağlamak rehabilitasyon ekibinin görevi ve sorumluluğudur. Yapılacak değerlendirmede hastanın 
fonksiyonel durumu, tekerlekli iskemlenin nerede kullanılacağı, yaralının bağımsızlık seviyesi, mimari 
engeller, yaş, endurans, iskemlenin taşınabilirliği gibi konular mutlaka göz önüne alınmalıdır. Doğru 
ölçülerle yapılmış tekerlekli iskemle hastaya avantajlar sunarken, yanlış ölçülerle göre yapılmış 
sandalyeler postürü bozabilecek, mobiliteyi, eklem hareketlerini engelleyebilecek, bası yarası, eklem 
deformiteleri ve ağrıya yol açabilecektir (2). 
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ÜLKEMİZDE VE DÜNYADA GETAT YAKLAŞIMI SON YÖNETMENLİKLER 

Dr. Selami Akkuş

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Ankara 

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre dünyada sağlık hizmeti uygulamalarının %65-80’ini 

GETAT uygulamaları oluşturmaktadır.  Bugün için GETAT sağlık yönetiminin vazgeçilmez bir parçası 

haline gelmiştir. GETAT toplumdan topluma değişen çok sayıda farlı uygulamaları kapsamaktadır. 

Son zamanlarda yayınlanan DSÖ 2014-23 geleneksel tıp stratejisinin iki amacı bulunmaktadır. 

Birincisi, üye ülkelerin GETAT uygulamalarının potansiyel katkısını desteklemek, diğeri toplum merkezli 

sağlık hizmetlerini iyileştirmektir. 

Geleneksel tıp uygulamaları Çin hükümetlerinin tarih, kültür ve politikasında önemli bir yeri 

bulunmaktadır. Benzer şekilde Hindistan’da hükümet ve toplum geleneksel tıbba oldukça fazla önem 

vermektedir ve bu konuda politikalar üretmektedir. Avrupa ve diğer batı toplumlarında geleneksel tıp 

popülaritesinin artması hükümetleri bu alanda politika üretmeye zorlamaktadır. 

Ülkemizde bu alanda ilk düzenleme 1991 yılında çıkartılan “Akupunktur Tedavi Yönetmeliği”dir. 

Bu yönetmeliğin amacı “ülkemizde akupunktur tedavisinin, diğer tedavi metotlarında olduğu gibi, bilimsel 

yöntemlerle yapılmasının sağlanması” olarak belirtilmiştir. 

Sağlık Bakanlığı'nın, son olarak Ekim 2014 yılında yayımladığı “Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp 

Uygulamaları Yönetmeliği” ile bu alan yeni bir boyuta taşınmıştır. Yönetmelikte; amaç, kapsam ve 

kanuni dayanak net bir şekilde ortaya konmuştur. Bu yönetmelik ile uygulayıcılar, eğitimleri ve 

uygulayacak sağlık kuruluşlarının özellikleri yanısıra, hangi yöntemlerin hangi hastalıklarda 

uygulanabileceği konusuna yer verilmiştir. Akupunktur dışındaki diğer geleneksel ve tamamlayıcı tıp 

uygulamaları da ilk defa bu yönetmelikte tanımlanmıştır. Bunlar; Apiterapi, Fitoterapi, Hipnoz, Sülük, 

Homeopati, Kayropraktik, Kupa Uygulaması, Larva Uygulaması, Mezoterapi, Proloterapi, Osteopati, 

Ozon uygulaması, Refleksoloji ve Müzikterapi’dir.  

Uygulamaların hastalığın standart tedavisinin yerine geçmemesi veya devam eden tedaviyi 

aksatmaması gerektiği ve bu durumun onam formunda mutlaka olması gerektiği de belirtilmektedir.  

Dünyada ve ülkemizde gerek toplumun ve gerekse hekimlerin geleneksel ve tamamlayıcı tıbba 

ilgisinin artması nedeniyle bu konunun mevzuata uygun bir şekilde düzenlenmesi ve işlemesinin 

sağlanması hem çok önemli hem de  oldukça zordur ve hukuki boyutları da olacaktır. 
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Dünya Sağlık Örgütünde; NCCAM’a Göre  GETAT

Doç. Dr. Nur Kesiktaş

İstanbul FTR Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) göre “geleneksel tıp”, fiziksel ve ruhsal hastalıklardan korunma, bunlara tanı 
koyma, iyileştirme veya tedavi etmenin yanında sağlığın iyi sürdürülmesinde de kullanılan, farklı kültürlere özgü 
teori, inanç ve tecrübelere dayalı -izahı yapılabilen veya yapılamayan- bilgi, beceri ve uygulamaların bütünüdür. 
Toplumda yer edinmiş olan “geleneksel tedaviler”, bir anlamda uzun yılların tecrübesine dayalı geleneğin 
güvencesi altındadır. DSÖ’nün geleneksel tıp/tamamlayıcı tıp ayırımı yapmaksızın, halk sağlığı adına 
toplumların birikimleri ve kabullerinden yararlanmaya çalıştığı, bu birikimlerin olumlu yönlerinin açığa çıkarılması 
için çaba harcamaktadır.  DSÖ bilimsel metotlar kullanarak bu alanlarda araştırmalar yapılmasını teşvik 
etmekte, uygulamaların eğitimli ve lisanslı kimseler tarafından yapılmasını sağlamaya çalışmakta ve en 
önemlisi üye ülkelerin bu tıp anlayışlarını göz ardı etmeksizin, istismar edilmesine fırsat vermeyecek şekilde 
ulusal mevzuatlarını geliştirmelerine yardımcı olmaya çalışmaktadır.
Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarının yaygın olduğu ülkelerde bu amaçlarla mevzuat geliştirilmiştir ve 
uygulayıcılara lisanslama yapılmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri, alternatif ve tamamlayıcı tıp için National 
Center for Complementary and Alternative Medicine (NCCAM) adlı bir kurum oluşturmuştur, sonradan  National 
Center for Complementary and Integrative Health (NCCIH)  adını almıştır, National Institutes of Health (NIH) e 
bağlı 27 enstitü ve merkezden birisidir. 2010 yılında Ulusal Sağlık Enstitüsü (NIH) 520 milyon Doları bu 
alandaki araştırmalara ayırmıştır.
2012 yılında yetişkinler arasında yaygın kullanılan on tamamlayıcı tıp yöntemi, 1. doğal ürünler 
(fitoterapi),2.derin nefes, 3.yoga, tai chi, qi gong, 4.chiropractic yada osteopatik manipülasyon uygulamaları, 5. 
Meditasyon, 6. Masaj, 7. Özel diyetler 8. Homeopati, 9. Progresif relaksasyon, 10. Guided imagery olarak 
Clarke ve arkadaşlarının çalışmalarında rapor edilmiştir. Amerikalılar  2012 yılında 30.2 milyar dolar 
tamamlayıcı tıp uygulamalarına harcamışlardır. 
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SARKOPENİSİ OLAN YAŞLIYA YAKLAŞIM 

Prof. Dr. Sibel Eyigör  

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon AD , İzmir

Kaslarda yaşla ilişkili olarak kütle, güç, kalite ve fonksiyon azalması olarak tanımlanabilen sarkopeni 

multifaktöryel ve kompleks bir tablodur. Sarkopeninin prevelansı 70 yaş altındakilerde yaklaşık %25 

iken, 80 yaş ve üzerindekilerde ise %40’ a çıkmaktadır. 60 yaş üstü kadınların 1/3 ve erkeklerin 2/3’ 

ünde sarkopeni görülmektedir.  

Sarkopeni, kas gücü ve fonksiyonelliğin kaybı ile ilişkili olup, mortalitenin potansiyel belirleyicisi olarak 

da karşımıza çıkmaktadır Günümüzde varılan nokta, sarkopeninin karmaşık multifaktöriyel süreçlerin 

bir sonucu olduğudur.  

1989’da ilk tanımlanmasının üzerinden 2 dekad geçmesine rağmen, hem kelimenin kendisi hem de 

tanımladığı klinik tablo halen tartışmalıdır. Sarkopeni tanısındaki karmaşıklığa bir son vermek ve tanı 

kriterleri oluşturmak amacıyla, 2009 yılında European Union Geriatric Medicine Society (EUGMS) bir 

çalışma grubu oluşturmuştur [The European Working Group on Sarcopenia in Older People 

(EWGSOP)]. Bu grubun oluşturduğu sarkopeni tanımı ve tanısı ile ilgili rapor 2010 yılında yayınlanmıştır. 

Bu raporda 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 tarif edilmiştir. Buna 

göre sarkopeni tanısı için hem kas kütlesinde hem de kas fonksiyonlarında azalmanın birlikte bulunması 

gerekmektedir. 2014 yılında yaş, kronik hastalıklar, kanser, düşük protein-enerji alımı ve fiziksel 

inaktivite ilişkili iskelet kas kayıp ve disfonksiyonu olarak tanımlanmıştır. Bununla beraber, kişilerin 

aktivite seviyeleri ve diğer çevresel faktörlere bağlı olarak kişiler arasında farklılık olabileceği de 

bildirilmektedir. 2018 yılının son kısmında sarkopeni tanım ve tanısı ile ilgili yeni bir algoritm ortaya 

konmuştur (EWGSOP2). Klinik pratik açısından faydalı bir algortim olduğu şu anki bilgilerimize göre 

söylenebilir. 

Sarkopeni gelişiminde; rejenerasyonu bozulmuş kas kapasitesi, azalmış kas protein sentezi, diet ile 

yetersiz protein alımı, yağ kitlesinde artma, artmış oksidatif stres, fiziksel inaktivite, reaktif oksijen 

türlerinin rolü, motor nöronların kaybı, motor ünitlerde yeniden şekillenme ve nöromusküler bileşkelerin 

reorganizasyon kaybı, farklılaşmış gen ekspresyonu, özellikle azalmış seks hormon seviyeleri ve 

büyüme hormonu sentezinde azalma ile endokrin sistem bozuklukları ve kronik inflamatuvar durumun 

gelişimi rol oynamaktadır. Ayrıca, genetik faktörler ile sarkopeni arasında ilişki olduğu da 

düşünülmektedir.  

Sarkopeni olan hastaları belirlemek için tanı kriterleri konusunda tam fikir birliği olmaması, potansiyel 

tedavi seçeneklerini aksatmaktadır. Moleküler fizyoloji alanındaki gelişmelerle birlikte iskelet kasında 

değişiklik oluşturabilecek potansiyel ilaçlar tanımlanmaya başlamıştır. Ancak literatürdeki moleküller 

gerek yan etkileri gerekse kanıt eksiklikleri nedeniyle maalesef henüz beklentilerimizi karşılayacak 

nitelikte değildir. Farmakolojik tedavilerin mekanizması, etkinliği ve güvenliği ile ilgili veriler yetersizdir. 

Dirençli egzersizler ve nutrisyonel destek önleme ve tedavi açısından faydalı olmaktadır. Bu nedenle 

kişiye özel, gereğinde toplum bazlı, gereğinde ev egzersiz programları planlanması için sağlık 

profesyonellerine çok görev düşmektedir. Geriatrik sendromlardan biri olarak da sayılan sarkopeni hem 

sağlık hem de ekonomik yönüyle önem arz etmektedir. 
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YUTMA REHABİLİTASYONU

Dr. Murat İnanır

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi FTR AD

Disfaji rehabilitasyonunda amaç güvenli oral beslenmeyi gerçekleştirmek, yeterli beslenme ve 
hidrasyonu sağlamak, aspirasyon ve diğer komplikasyonları engellemektir (1). Etkin bir tedavi için hastanın 
anatomik ve patofizyolojik yutma problemleri multidisipliner bir yaklaşımla değerlendirilmelidir (2). Disfajinin 
doğru tanımlanması, yapılacak tedavinin etkili olmasını sağlayacak ve ciddi komplikasyonların ortaya 
çıkmasını önleyecektir. Disfajinin erken tedavisinin aspirasyon pnömonisi riskini azalttığı, malnutrisyon ve 
dehidratasyonla ilişkili komplikasyonları önlediği ve hastanede kalış süresini kısalttığı gösterilmiştir (2). Disfaji 
için hangi tedavi yöntemlerinin uygulanacağına, hastaların klinik ve enstrumental değerlendirmeleri 
sonucunda karar verilir. Tedavi planlanırken hastalığın tanısı, prognozu, disfajinin şiddeti, hastanın yaşı, 
genel fiziksel durumu, solunum fonksiyonları, kognitif durumu, emirleri takip edebilme yeteneği, konuşma 
yeteneği, motivasyonu dikkate alınmalı ve tedavi yöntemlerine uyumu değerlendirilmelidir (3). 

Disfaji tedavisinde, gıdaların güvenli olarak oral alımını sağlamak amacıyla, kompansasyon (telafi 
edici) teknikleri ile kuvvet ve koordinasyonu geliştirerek oral yolla beslenmeyi sağlayabilen egzersizler birlikte 
kullanılır (4). Kompansasyon yöntemleri, gıdanın güvenli ve kolay bir şekilde ağız boşluğundan farinkse 
geçişini sağlamak ve aspirasyon gibi sorunları ortadan kaldırmak için uygulanırlar (1). Sadece 
uygulandıkları anda yutmayı etkilerler. Başlıca kompansasyon yöntemleri postural teknikler, oral duyusal 
ve motor geliştirme teknikleri, gıda alımının hacim ve hızında ve kıvamındaki değişikliklerdir. 

Kuvvet ve koordinasyonu geliştirerek etki eden tedavi yöntemleri ise terapi teknikleri veya 
rehabilitasyon teknikleri olarak isimlendirilirler. Oral ve faringeal yapıların eklem hareket açıklığını ve gücünü 
arttırmak, yutma sırasında orofaringeal hareketin zamanlamasını ve koordinasyonunu geliştirmek için 
uygulanırlar (3). Kasların yoğun ve tekrarlayıcı bir şekilde çalıştırılması sinirsel innervasyon ve hareket 
paternlerinde değişikliklere, nöroplastisiteye katkı sağlayabilmektedir (5). Yutma üzerinde kalıcı etkilerinin 
olması beklenir. Terapi teknikleri; bolusun oral motor kontrolünü düzelten egzersizleri, yutma başlangıcında 
yutma refleksinin uyarılmasını, yutma süresince orofaringeal hareketin zamanlamasını ve koordinasyonunu 
kontrol altına alınmasını ve hava yolu korumasını arttıracak egzersizleri içerir. Bu terapiler direkt ve indirekt 
tedavi teknikleri olarak gruplandırılabilir. Direkt tedavi teknikleri, orofaringeal yutmanın belirli fizyolojik 
bölümlerinin zamanlamasında değişiklik yapmak amacı ile uygulanan yutma manevralarını içermektedir. 
Başlıca yutma manevraları supraglottik yutma, süper supraglottik yutma, eforlu yutma ve Mendelson 
manevralarıdır. İndirekt tedavi teknikleri ise normal yutma için gerekli nöromotor kontrolü arttıran egzersizleri 
içerir (3).  Orofaringeal yutmada görev alan kasların hareket açıklıklarının arttırılması, kuvvetlendirilmesi 
ve koordinasyonun geliştirilmesi için çeşitli egzersiz programlarına ihtiyaç vardır. İndirekt terapi yöntemleri; 
yutmada görevli yapıların hareket açıklıklarını arttırmaya, kaslarını güçlendirmeye, oral motor kontrolü ve 
bolusun kontrolünü geliştirmeye, havayolu girişinin kapanmasını arttırmaya yönelik egzersizlerdir (3). Her 
egzersiz uygulamasının özel bir amacı varvdır ve egzersiz seçiminde hastaların gereksinimlerine göre karar 
verilmelidir. Belirlenen yoğunlukta ve sürede yapılmalıdırlar. Uygun yoğunlukta uygulanan egzersizlerin 
etkilerinin ortaya çıkması için 4-6 hafta süreye ihtiyaç bulunmaktadır (5). Egzersizler yapılırken aşırı yorgunluk 
oluşturmamasına dikkat edilmelidir. 
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RL (Ed): Physical Medicine and Rehabilitation. 4th edition, W.B. Saunders Company, USA 2011, pp 581-600.
3. Logemann JA. Evaluation and Treatment of Swallowing Disorders. 2nd edition, Pro-ed, USA, 1998, pp

191-250.
4. Logemann JA. Treatment of Oral and Pharyngeal Dysphagia. Phys Med Rehabil Clin N Am 2008;19:
803-16.
5. Langmore SE, Pisegna JM. Efficacy of exercises to rehabilitate dysphagia: A critique of the literature.
Int J Speech Lang Pathol, 2015; 17(3):222-9.
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ÇOKLU İLAÇ KULLANAN YAŞLIYA YAKLAŞIM 

Dr. Rezzan Günaydın 

Medical Park İzmir Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, İzmir

Genel olarak kabul edilen görüşe göre günde >4-5 adet ilaç kullanımı çoklu ilaç kullanımı olarak 

tanımlanmaktadır. ABD’den bildirilen çalışmalarda toplumda yaşayan 75-85 yaş arasındaki bireylerin 

%35-40’ında 5 adet ve üzeri ilaç kullanımı olduğu gösterilmiştir. Ülkemizde 12 ilde polikliniklere 

başvuran 1433 yaşlıda yapılan bir çalışmada %38.2’sinin 4 veya daha fazla ilaç kullandığı saptanmıştır. 

Çoklu komorbidite, çoklu reçete, reçete kaskadı, hekimlerin ilaç ve etkileşimleri ile ilgili bilgi eksikliği, 

hasta ve bakıcı ile ilgili faktörler (ileri yaş, kognitif sorunlar, görme ve işitme sorunları, huzurevinde 

yaşama ve eğitim düzeyindeki düşüklük) gibi faktörler en önemli polifarmasi nedenleridir. Gerekli ya da 

gereksiz çoklu ilaç kullanımı yaşlılarda çeşitli problemlerin ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. Çoklu 

ilaç kullanımı ile ilişkili problemler; ilaç yan etkileri, tedaviye uyumsuzluk, ilaç-ilaç etkileşimleri, artan 

tedavi maliyetleri, düşmeler ve kalça kırığında artış, kognitif bozukluk, sedasyon, hastaneye ve 

bakımevlerine yatışlarda artış şeklinde sıralanabilir. İlaçların dokular tarafından emilimi, dağılımı, 

vücuttaki kullanımı, atılımı ve etki etmesi beklenen dokulardaki reseptör duyarlılığında ortaya çıkan 

değişiklikler yaşlılarda ilaç farmakolojisini etkileyebilecek en önemli fizyolojik değişikliklerdir. 

Çoklu ilaç kullanımının olası zararlarını azaltmak için ilaç yönetimine ilişkin rehberler önerilmiştir. Bunlar 

arasında İlaç Yükü indeksi, Yaş Değerlendirme Aracı, Beers krtiterleri, STOPP ve START kriterleri 

sayılabilir. Beers kriterleri her koşulda sakınılması gereken ve spesifik durumda sakınılması gereken 

ilaçların listesini içermektedir. Yaşlılar için uygun olmayan 53 ilaç ve ilaç grubunu kapsar. Sınırlayıcı 

yanı ya hep ya da hiç yaklaşımı içermesidir. STOOP (Screening Tool of Older Persons’ potentially 

inappropriate Prescriptions) kriterleri ise yaşlıda en sık görülen ve tehlikeli uygunsuz reçete örnekleri 

içeren 81 kriteri kapsar. Bu listede yer alan ilaçlar özel tıbbi problemlere bağlı olarak yaşlı nüfusta 

uygunsuz olarak kabul edilmektedir. START (Screening Tool to Alert doctors to Right Treatment) 

uygunsuz ilaç kullanımını azaltmak için planlanan diğer bir kılavuzdur.  START kriterleri uygun 

endikasyona sahip yaşlı hastalarda kullanılması gereken ancak çoğunlukla ihmal edilen ilaç tedavilerine 

odaklanmış bir araçtır. 65 yaşın üzerinde ilaç gruplarının hangi durumlarda kullanılacağına dair hekimi 

yönlendirir. 

Çoklu ilaç kullanımı ve neden olacağı olası komplikasyonları azaltmak için başlıca öneriler: hasta her 

muayeneye geldiğinde reçetesiz ilaçlar da dahil tüm ilaçlarını görmek, ilaçların jenerik isimleri ve hangi 

sınıftan olduğunu belirlemek, yazılacak ilaçların klinik endikasyonundan emin olmak, reçetelenecek 

ilaçların yan etkilerini ve ilaç etkileşimlerini göz önünde bulundurmak, ilacın yaşa bağlı olarak 

farmakolojisini bilmek, ilaç yan etkilerini sıkı takip etmek, ilaç başlarken düşük dozda başlamak ve 

keserken de eğer mümkünse yavaş kesmek ve reçeteleme kaskatından kaçınmakdır.  
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KALÇA OSTEOARTRİTİNDE GÜNCEL MODA TEDAVİLER  

(PRP, MEZENKİMAL KÖK HÜCRE, PROLOTERAPİ, OZON, NÖRAL TERAPİ VB.) NE KADAR 

ETKİN? 

Prof. Dr.Sibel Çubukçu Fırat 

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı/Algoloji Bilim Dalı, Antalya

Kalça osteoartriti, dünyada en yaygın görülen kronik dejeneratif eklem hastalıklarından birisidir. Hastaların 

eğitimi ve bilgilendirme, ağrının giderilmesi, eklem hareket açıklığının kazandırılması, egzersiz, ekleme 

binen yükün azaltılması (kilo verme), fonksiyonel rehabilitasyon ve yardımcı cihazlardan sıklıkla 

faydalanılsa da yeterli olmamaktadır. 

Kalça osteoartrit hastaları ileri evrelerde sıklıkla total kalça protezi ile tedavi edilmekte ancak ameliyat 

sonrası subluksasyon, enfeksiyon gibi komplikasyonlar gelişebilmektedir. Yeni çalışmalarda hastaların% 7 

ila% 23'ünün cerrahi sonrası kronik ağrı yaşadığı gösterilmiştir. Bu nedenle cerrahi tedavi yerine daha etkili 

ve daha koruyucu farklı tedavilere  ihtiyaç vardır. Bu nedenle  günümüzde moda haline gelen yeni tedaviler 

kalça osteoartritinde diz osteoartritindeki kadar yaygın olmasa da uygulanmaktadır. İntraartikuler 

kortikosteroidler kısa süreli de olsa ağrıda etkinliği gösterilen tedavilerdir. Glikozaminoglikanların ise yeterli 

etkinliği gösterilmemiştir. Ye ve ark. 2018’de yaptıkları PRP ile hyaluronik asitin karşılaştırıldığı çalışmaların 

metaanalizinde kalça Osteoartritinde ilk 4 ayda etkili olduğunu ancak  12 ayda VAS ve Womac Skorlarında 

fark olmadığını göstermişlerdir . 

Ali ve ark. , Ye ve ark. Tarafından yapılan metaanalizlerde PRP uygulanmasını takiben 12 aya kadar 

devam eden semptom ve fonksiyonlarda bir iyileşme gösteriliyor, PRP nin uzun süreli ve klinik olarak 

anlamlı ağrıda azalma ve fonksiyonel iyileşme sağladığı, iyi tolere edildiği ve potansiyel olarak etkili olduğu 

sonucuna varılıyor.  

Dallari ve ark. HA+PRP kombinasyonu ile ağrıda daha fazla bir iyileşme olmadığını göstermişlerdir. Nicolas 

ve ark. farklı olarak hem intraartikuler hem de intraoosöz olarak PRP’yi birlikte uygulamışlar ve ileri evre 

osteoartritte faydalı olabileceği sonucuna varmışlardır. 

D vitamini tüm dünyada osteoartritte kullanılmakta ve çalışmaları devam etmektedir. Ağrıda azalma yaptığı 

gösterilmiş fakat kıkırdak kalınlığında artış yaptığına dair kanıt henüz bulunmamıştır. Proloterapinin kalça 

osteoartritte uygulaması literatürde bulunmamaktadır.  

Son yıllarda en fazla araştırma kök hücre ile olsa da kalça ekleminde uygulaması kısıtlıdır. Darrow ve ark. 

kemik iliği, Peat ve ark. ise adipoz dokudan elde edilen kök hücre ile ağrıda azalma, fonksiyonel düzelme 

ve radyolojik iyileşmeyi göstermişlerdir.  

Ozon ve prolozone ile kalça osteoartrite özel uygulama bildirilmemiştir. Nöralterapi son yıllarda ağrı 

tedavisinde yaygın kullanılmaktadır. Bildirilen kapsamlı bir kalça osteoartrit çalışması bulunmamaktadır. 

Akupunktur tedavisinin ise etkinliği tartışmalıdır. Kalça osteoartriti ile ilgili yeni ve geniş kapsamlı   

çalışmalara ihtiyaç bulunmaktadır.   
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PERİFERAL ARTER HASTALIKLIĞINDA REHABİLİTASYON 

Doç. Dr. Hale Üzümcügil Karapolat 

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İzmir

Periferik arter hastalığı (PAH), ekstremite arterlerinin aterosklerozu sonucunda intermitant kladikasyo, 

bacaklarda ülser, enfeksiyon bazı koşullarda da amputasyona yol açan bir hastalıktır. PAD’nun ana 

semptomu intermitent kladi-kasyo olup bu semptom yürümekle artmakta, dinlenince oksijenin 

sağlanması sonucunda geçmektedir. PAD insidansı yaşla artış göstermekte ve 70 yaş üzeri 10 kişiden 

b,irinde, 80 yaşında bireylerin 6 kişiden birinde görülmektedir. PAH’da birinci basamak tedavisini 

rehabilitasyon oluşturmaktadır. Egzersiz, yürüme mesafesini arttıramasının yanında fizyolojik 

parametreler (inflamasyon, hemostaz ve oksidatif stres) üzerine de olumlu etkiler göstermektedir. Bunun 

yanı sıra egzersiz hipertansiyon, hiperlipidemi, dislipidemi ve obesite gibi kardiyovasküler risk 

parametrelerine ve mortaliteye de olumlu etkiler oluşturmaktadır. Gözetimli olarak, 3 ay boyunca en 

azından haftada 3 gün süren yürümenin ağrısız yürüme mesafesi, fonksiyonel kapasite, kardiyovasküler 

risk faktörleri ve mortalite üzerinde olumlu etkileri gösterilmiştir. Sağlık otorilerine göre rehabilitasyonun 

özellikle semptomatik, kontrolsüz kardiyovasküler risk faktörlerine sahip, daha önce geçirilmiş koroner 

arter hastalığı olan kişilere gerektiği vurgulanmıştır. 
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DİABETİK KAS İSKELET TUTULUMUNDA REHABİLİTASYON 

Dr. Dilek Keskin 

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı 

Diabetes Mellitus, organ ve sistemlerde kalıcı hasara yol açan sistemik bir hastalıktır. Diyabetli 

hastalarda kas iskelet sistemi tutulumu sık görülür ve yaşam kalitesini olumsuz yönde etkiler. Kas iskelet 

sistemi tutulumu diyabetin komplikasyonu olarak veya mikrovasküler hasar nedeniyle gelişir. En sık 

görülen başlıca kas iskelet sistemi hastalıkları; Diyabetik el (keiroartropati), Dupuytren kontraktürü, 

fleksör tenosinovit, karpal tünel sendromu, adeziv kapsülit, ve Diffüz idiyopatik iskelet hiperostozu, 

Nöropatik osteoartropati (Charcot artropatisi) dir. Kas iskelet sistemi tutulumu sorunlarının büyük bir 

kısmının glisemik kontrolün sağlanmasıyla durdurulabildiği gösterilmiştir. 

DİYABETİK EL (KEİROARTROPATİ)  

Elin dorsal yüzünde cilt kalınlaşması ve gerilme ile beraber metakarpofalengeal ve interfalengeal 

eklemlerde fleksiyon deformiteleri görülür. Tanı fizik muayene ile konur. Her iki bilek dorsifleksiyon 

pozisyonunda eller birleştirildiğinde parmakların palmar yüzlerinin ve avuçların birbirine temas 

etmemesi; “Dua bulgusu (prayer sign)” olarak adlandırılır. İkinci bulgu “masaüstü” bulgusudur (table top 

sign). Ultrasonografide fleksör tendon kılıflarında ve cilt altı dokularda kalınlaşma görülür. Tedavisinde 

non steroid anti inflamatuvar ilaçlar (NSAİİ) ve bireysel planlanan el rehabilitasyonu programı ve 

elektroterapi etkilidir.  

DUPUYTREN KONTRAKTÜRÜ  

Dupuytren Kontraktürü, palmar fasyada kalınlaşma ve kısalma nedeniyle parmaklarda fleksiyon 

kontraktürü gelişmesi ile karakterize bir durumdur. Etyopatogenezinde palmar fasyada tip II kolajen ve 

kondroitin sülfatın artmış olduğu gösterilmiştir. Tedavide glisemik kontrolün sağlanması önemlidir. 

Hastalar bireysel planlanan el rehabilitasyonu programı ve lokal steroid enjeksiyonundan yarar 

görebilirler. İleri derecede kontraktür gelişen olgularda cerrahi tedavi gerekebilir ve bu hastalarda cerrahi 

sonrası el rehabilitasyon programının uygulanması önemlidir.  

FLEKSÖR TENOSİNOVİTİ (TETİK PARMAK) 

Fleksör tenosinovit, tendon kılıfında fibröz doku proliferasyonuna bağlı olarak tendon hareketlerinin 

kısıtlanması sonucu gelişir. Parmak fleksiyon durumunda iken takılır ve hasta parmağını açamaz, bu 

kilitlenme ve parmak açılırken duyulan ses, tanı için yeterlidir. Tedavide parmak ateli, NSAİİ, steroid 

enjeksiyonu önerilir. Dirençli olgularda cerrahi tedavi uygulanabilir.  

KARPAL TÜNEL SENDROMU  

Karpal tünel sendromu, median sinirin karpal tünel içinde sıkışması sonucu gelişen bir tuzak nöropatidir. 

Hastalar, başparmak, işaret ve orta parmakları ile yüzük parmağının radiyal yüzünde ağrı, uyuşma ve 

karıncalanmadan şikayet ederler. Şikâyetler geceleri belirginleşir ve hasta elini bilekten salladığında bu 

şikâyetlerin hafiflediğini söyler. Fizik muayenede, Tinel ve Phalen bulguları tanıda önemlidir. 

Tedavisinde el bileğinin nötral pozisyonda atellenmesi, lokal steroid enjeksiyonu önerilir. İleri olgularda 

cerrahi tedavi planlanır, cerrahi sonrası el rehabilitasyonu programı uygulanabilir.  

DONUK OMUZ (ADEZİV KAPSÜLİT)  

Adeziv kapsülit omuz ekleminde progresif olarak gelişen hareket kısıtlılığıdır. Özellikle dış rotasyon ve 

abdüksiyon hareketi etkilenir. Klinik seyrinde ağrı, adezyon ve iyileşme fazları vardır. Tanı koyabilmek 

için diğer olası tanıların dışlanması gerekir. Ağrılı dönemde NSAİİ, eklem içine steroid enjeksiyonu, sinir 

blokajı ve egzersiz, adeziv fazın tedavisinde ise fizik tedavi ajanları, atroskopik ya da açık cerrahi 

uygulanabilir.  

DİFFÜZ İDİYOPATİK İSKELET HİPEROSTOZU  

Diffüz idiyopatik iskelet hiperostozu (DİİH) ligamentlerin yaygın kalsifikasyonu ve osifikasyonu ile 

karakterize bir durumdur.  DİİH çoğunlukla belirti vermeyen ve omurga grafilerinde saptanan bir 
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durumdur ancak radyografik olarak DİİH saptandığında, diyabet açısından değerlendirme 

önerilmektedir DİİH tanısı koyabilmek için, kriterlere göre; grafide, ardışık en az dört torasik vertebrada 

tutulum olması, intervertebral disk aralıklarının korunmuş olması ve sakroiliyak eklemlerde enflamatuvar 

değişikliklerin gözlenmemesi gerekmektedir.  Tedavisinde fizik tedavi ajanlarının kullanılması fayda 

sağlamaktadır. 

NÖROPATİK OSTEOARTROPATİ (CHARCOT OSTEOARTROPATİSİ 

Nöropatik osteoartropati nöropati nedeniyle kemik ve eklem yapısının bozulmasıyla gelişen ilerleyici bir 

durumdur. Diyabetik hastalarda ayak ve ayak bileği etkilenmektedir. Kronik evrede metatarsofalengeal 

eklemlerde subluksasyon, plantar açının kaybolması ayak tabanında nasır ve ülser oluşumları 

görülebilir. Düz grafide osteoporoz alanları, periost reaksiyonu ve kırık saptanabilir.   
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DİZ BİYOMEKANİĞİ VE KİNEZYOLOJİSİ 

Dr. Sebahat Aydil 

Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

Diz eklemi tibiofemoral (medial ve lateral), patellofemoral ve proksimal tibio-fibular eklem olmak 

üzere 3 eklemden oluşur. Dizin temel hareketi sagital planda fleksiyon ve ekstansiyondur. Ayrıca tibial 

rotasyon (diz fleksiyonda) ve öne-arkaya translasyon hareketi vardır. Dizin stabilitesi yumuşak dokular 

tarafından sağlanır. Transvers planda stabilite medial ve lateral kollateral ligamanlar; ön-arka planda 

stabiliteyi kaslar, eklem kapsülü ve ligamanlar; rotasyonel stabilite ise kollateral ve çapraz ligamanlar 

tarafından sağlanır. Dizin mekanik, anatomik ve hareket ekseni olmak üzere 3 ekseni vardır: Mekanik 

eksen; femur başı ile talus arasındaki eksendir ve normalde dizin merkezinden geçer. Anatomik eksen; 

femur ve tibianın kemik şaftlarından geçen eksendir. Femur ve tibia anatomik eksenleri arasındaki 

açı 170-175° olmalıdır. Eğer açı <165° ise genu valgum, açı  >180° ise genu varum deformitesi 

vardır. Hareket ekseni; femoral kondillerden geçer ve fleksiyon ekstansiyon sırasında sagital planda açı 

değişir.  

Normal günlük yaşam aktiviteleri için dizde tam ekstansiyon gerekir. Yerden bir şey almak için 

117° diz fleksiyonu, oturur pozisyonda ayakkabı bağlamak için 106° fleksiyon ve 18°rotasyon, 

sandalyede oturmak için 93°fleksiyon ve 14°rotasyon gerekir. Koşmak için 80°fleksiyon ve 11°rotasyon, 

merdiven çıkmak için 83°fleksiyon ve 16°rotasyon hareketi gereklidir. Yürümede dizde; ilk temasta tam 

ekstansiyon ya da 5°fleksiyon, yüklenmede 20° fleksiyon, basma fazı sonunda 8°fleksiyon ve salınımda 

60°fleksiyon olmaktadır. Yüklenmenin kabulü fazında dizdeki 20°lik fleksiyon ile vücut ağırlığının 

ekstremiteye aktarılmasıyla meydana gelen şok absorpsiyonu sağlanır, enerji korunur ve kuvvetler 

uyluktan bacağa taşınır. Salınım fazında diz fleksiyonu ile fonksiyonel olarak bacağın boyu kısalır ve 

ayağın yerden teması kesilir.  

AYAK- AYAK BİLEĞİ BİYOMEKANİĞİ VE KİNEZYOLOJİSİ 

Ayak; 7 tarsal, 5 metatars, 14 falanks olmak üzere 26 kemik ve 33 eklemden oluşur. Tarsal 

kemikler; talus, kalkaneus, naviküler, küboid, küneiform (medial, intermediate, lateral) kemikleridir. 

Ayak-ayak bileği eklemleri; talokrural eklem (ayak bileği), talokalkaneal (subtalar), midtarsal (transvers 

tarsal=Chopart), intertarsal, tarsometatarsal (Lisfranc) metatarsofalangeal ve interfalangeal 

eklemleridir. Ayağın ön, orta ve arka ayak olmak üzere 3 fonksiyonel bölümü vardır. Ön ayak; 5 metatars 

ve 14 falanks kemikleri, tarsometatarsal eklem ve distalindeki tüm eklemlerden oluşur ve yeri itmeyi 

(push-off) sağlar. Orta ayak; naviküler, kuboid, küneiformlar kemikleri ile transvers tarsal eklem ve distal 

intertarsal eklemlerden oluşur, sagittal ve frontal planlarda hareketi sağlar. Arka ayak; talus, kalkaneus 

ve aralarında yer alan subtalar eklemden oluşur, ayağın stabilitesini sağlar. Normalde ayak-ayak 

bileğinde 15°dorsifleksiyon, 30° plantar fleksiyon, 20°eversiyon ve inversiyon, 5-10° abduksiyon ve 

adduksiyon olmaktadır.  

Yürüme döngüsü; basma ve salınım fazlarından oluşur. Yürüme döngüsünün %60’nı basma 

fazı, %40’nı ise salınım fazı oluşturur. Basma fazı; topuk vuruşu, yüklenmenin kabulü (taban vuruşu), 

basma ortası, basma sonu (topuk kalkışı) ve salınım öncesi (parmak kalkışı) olmak üzere 5 alt faza 

ayrılır. İlk temas topuk vuruşu ile yapıldıktan sonra m.tibialis anterior eksentrik kasılarak ayağın yere 

kontrollü olarak inmesini sağlar, ayak supinasyondadır. Taban vuruşunda subtalar eklemde eversiyon 

olur ve midtarsal eklemin kilidi açılır, ayak pronasyona gelir, tibia içe döner. Salınım öncesi fazında 

m.tibialis posterior arka ayağı inversiyona getirir, midtarsal eklem kilitlenir. Ayak yeri itmek için daha rijid

bir form alır. Parmaklar dorsifleksiyona giderken plantar aponevroz gerilir. M.gastrocsoleus konsantrik

kasılarak basma sonu fazında vücudun öne doğru ilerletilmesi için gerekli olan gücün önemli kısmını

sağlar.
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HER DİZ AĞRISI OSTEOARTRİT Mİ? 

Prof. Dr. Reyhan Çeliker 

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim 

Dalı, İstanbul 

Diz eklemi kompleks diartrodial sinovyal bir eklemdir. Dizin statik ve dinamik stabilitesi kemik yapının 

anatomik özellikleri, ligamentler, menisküsler ve kaslar ile sağlanır. Medial ve lateral tibiofemoral ve 

patellofemoral olmak üzere üç ayrı kompartmanı vardır. Diz ağrısı tüm kas-iskelet sistemi ağrılarının 

üçte birini oluşturur, her yaşta görülebilir, ancak fiziksel yönden aktif kişilerde daha sıktır. Yürüme 

sırasında dize vücut ağırlığının 2-4 katı, koşma sırasında 6-8 katı yük biner. Diz ağrısında doğru tanı 

için iyi bir öykü ve ayrıntılı fizik muayene büyük önem taşır. Travma varlığı ve mekanizması, ağrıyı 

arttıran ve azaltan faktörler, eşlik eden belirtiler, sitemik yakınmalar mutlak sorgulanmalıdır. Ağrı ile 

birlikte diz ekleminde şişlik, boşalma ve kilitlenme gibi belirtiler görülebilir. Dizde ağrı kaynağı olan 

dokular subkondral kemik, sinovyum, ligamentler, bağlar, tendonlar, bursalar ve periosttur. 

Dizde ağrıya yol açan hastalıklar genel olarak mekanik ve inflamatuar olarak 2 grupta incelenir. Diz 

ağrısının özellikle 50 yaş üzerinde en sık nedeni osteoartrittir. Mekanik nitelikteki ağrı hastanın ekleme 

yük vermesi ile artarken, inflamatuar ağrı özellikle sabahları ve istirahatte daha belirgindir. Mekanik 

nedenler dizde farklı lokalizasyonlarda ağrıya neden olur. Diz osteoartritinde ağrı erken dönemde 

lokalize edilebilir, ancak geç dönemde genellikle diffüz ve şiddetlidir, gece uyandırabilir. Patellar 

tendinozis, kondromalazi patella, patellar subluksasyon ve Osgood-Schlatter hastalığı ön diz ağrısına 

neden olur. Medial kollateral ligament, medial menisküs lezyonu, pes anserin bursiti, medial plika 

sendromu diz medialinde ağrı nedenidir. Lateral kollateral ligament ve lateral menisküs lezyonları ile 

iliotibial bant sendromu diz lateralinde ağrı ile belirti verir. Posterior diz ağrısının en sık nedenleri ise 

arka çapraz bağ lezyonları ve popliteal kisttir. 

İnflamatuar nedenler arasında romatoid artrit, gut, psödogut, reaktif artrit, psoriatik artrit, ankilozan 

spondilit ve septik artrit sayılabilir. İnflamatuar artritlerde ağrı ile birlikte sabah tutukluğu sıktır, birden 

fazla eklemi etkiler, cilt bulguları, sitemik belirtiler ve aile öyküsü eşlik edebilir. Diz ekleminde ağrı şişlik, 

kızarıklık, ısı artışı birlikte ise septik artrit ekarte edilmelidir.  Genellikle hematojen yolla yayılır, 

immünsupresan kullananlarda ve yaşlılarda düşünülmelidir. Şişlik varlığında yumuşak doku kitlesi, 

kemik tümörleri de akılda tutulmalıdır. Antikoagülan kullanan hastalarda ise eklem hemartroz açısından 

değerlendirilmelidir.  

Tanıda direkt grafiler yanısıra ultrason, bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans görüntüleme ve 

artroskopi yardımcıdır. Şişlik veya inflamasyon varlığında laboratuvar incelemeleri yapılmalı ve eklem 

sıvısı aspire edilerek incelenmelidir.  
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DİZ OSTEOARTRİTİNDE EGZERSİZ NE KADAR YETERLİ? NE KADAR OPTİMAL? 

Prof. Dr. Ece Aydoğ 

Acıbadem Kozyatağı Hastanesi İstanbul 

Osteoartrit (OA) dünyada en sık görülen romatolojik hastalıktır. Primer olarak sinovyal eklemlerdeki 

artiküler kartilajı ve subkondral kemiği etkileyerek eklemde yetersizlikle sonuçlanır. İlerleyici diz OA’i 

olan hastaların ağrısı ve  günlük yaşam aktivitileri sırasında güçlükleri vardır. Bu hastalaın  total yürüme 

mesafesi  ve yürüme hızı  zamanla azalarak mobilitenin azalmasına neden olur.  Ayrıca % 25’i majör 

günlük yaşam aktivitelerini yapamaz, %11’i kişisel bakımlarında, % 14’ü ise rutin  gereksinimlerinde 

yardıma ihtiyaç duyarlar (1). Fiziksel engellilik sadece yaşam kalitesini azaltmaz aynı zamanda 

hastaneye yatış, huzurevine gidiş,  hatta ölüm riskininin artmasına ve dolayısı ile ciddi bir sağlık 

harcamasına neden olur . 

Günümüzde hala OA’in kesin bir tedavisi yoktur. Bununla beraber hastalığa bağlı olarak gelişen kas 

fonksiyonlarındaki  bozulma ve fiziksel  kondisyon  azalması egzersiz tedavisine cevap verebilir. Düzenli 

fiziksel aktivite (FA) yapmak OA’in hem semptomlarını  hem de fiziksel engelliliği azaltan ve maliyeti 

ucuz olan bir yöntemdir. Literatürde yer alan birçok makalede günlük pratikte egzersiz, ağrıların 

hafiflemesi ve fiziksel fonksiyonun düzelmesinde önerilmesine rağmen hala günümüzde kullanımı ile 

ilgili  konsensüs eksikliği mevcuttur. Major bir eklem yaralanması olmadığı sürece genel sağlık için 

önerilen, düzenli orta-şiddetli  FA’nin OA gelişme riskini arttırdığına dair bir kanıt yoktur. Ek olarak 

gözlemsel çalışmalar ve hayvan deneylerinden elde edilen zayıf kanıtlar,  düşük- orta şiddette 

rekreasyonel FA’in  (yürüyüş vb) kalça ve diz OA’nin gelişmesine karşı koruyucu etkisi olabileceğini 

göstermektedir (2).   

Hem dayanıklılık hem de direnç egzersizlerinin OA semptomlarını  kötüleştirmeden ve hastalık 

ilerlemesine neden olmadan,  hastalığa spesifik faydaları olduğuna dair güçlü kanıtlar vardır. Düşük 

etkili  FA (yürüme, bisiklet, su egzersizleri) ( yaklaşık 150 dk/hafta,  3-5 kez/hafta, her seans 30-60 dk ) 

OA’li hastalarda ağrı, fiziksel fonksiyon,  yaşam kalitesi, mental sağlık ve engelliliğin gecikmesi ile ilgili 

önemli düzelme sağlar (2). 

Birçok sistematik derleme diz ve kalça OA’li hastalarda minumum şiddette egzersiz programının sağlık 

yönünden faydalı olduğunu vurgularken yüksek şiddette FA veya egzersiz programlarının ağrı ve fiziksel  

fonksiyonlar üzerindeki  etkili olduğunu gösteren kanıtlar yeterli değildir.  Yüksek şiddette egzersizin 

ekleme daha fazla zarar verip  vermeyeceği konusunda da kararsız kalan otörler daha ileri çalışmalara 

ihtiyaç olduğunu düşünmektedirler (3). 

Diz OA’i için egzersiz tedavisinin faydalı olduğu  çok yaygın kabul görmekle beraber etki büyüklüğü 

mütevazi gözükmektedir. Bunun nedeni birçok randomize kontrollü çalışmada tek tip herkese uyar 

egzersizlerin reçete edilmesi yani kişiye özel egzersiz verilmemesi olabilir. Diz OA’i her bireyde farklı 

görünümde sunulur ve biyomekanik faktörler  semptomların ciddiyetinde,  yapısal hasarın ilerlemesinde 

ve tedavi yanıtında önemli bir belirleyicidir .  Yapılan çalışmalar egzersiz verirken eklem hasarından 

kaçınmak için diz biyomekaniğinin farkında olmamız gerektiği konusunda bizi uyarmaktadır (4). 
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OLGULARLA İNFLAMATUVAR ROMATİZMAL HASTALIKLARDA KONVANSiİYONEL DMARD 
TEDAVİSİ: KİME, HANGİ TEDAVİ?

Doç. Dr. Aylin Rezvani

Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı

Romatizmal hastalıklar, morbidite ve disabilite ile sonuçlanabilen, en yaygın kas iskelet sistemi ve bağ doku 
hastalıklarıdır. Farklı patogenez, klinik, prognoz ve tedaviye sahip yaklaşık 150 romatizmal hastalık mevcuttur. 
Romatizmal hastalıklar, iki büyük gruba ayrılabilir; 1- popülasyonun yaklaşık %5’ini oluşturan inflamatuvar 
romatizmal hastalıklar, 2- yaş ile artan ve daha iyi bir prognoza sahip olan non-inflamatuvar romatizmal 
hastalıklar.  Amerika Birleşik Devletlerinde, artrite bağlı disabilite, kalp hastalıkları, kanser ve diabete göre daha 
fazla olarak tespit edilmiştir. İnflamatuvar romatizmal hastalıkların heterojen bir grubu ise kronik otoimmün 
hastalıklardır. Primer hedefi bağ dokunun olduğu bu grupta, kalp ve böbrek gibi diğer organlar da özellikle 
etkilenebilmektedir. Sayıları 30’u aşan farklı otoimmün romatizmal hastalık mevcuttur. En sık görülenler ise; 
romatoid artrit (RA), sistemik lupus eritematozus, skleroderma, jüvenil romatoid artrit, Sjögren sendromu, 
spondiloartritler (SpA), polimiyaljia romatika ve sistemik vaskülitlerdir.

Son 30 yılda, biyolojik ajanların tedaviye girmesi ile birlikte, romatizmal hastalıklarda tedavi hedefi “hastalıkta 
semptomların tedavisinden”, “hedefe yönelik tedavi” olarak değişmiştir. Tedavide ana hedef “remisyon” olup, 
ko-morbiditesi olan ve tedaviye dirençli olan hastalarda ise hedef, “düşük hastalık aktivitesine” ulaşmaktır. Bu 
amaca yönelik, çeşitli romatizmal hastalıklarda, American College of Rheumatology (ACR), European Leage 
Against Rheumatism (EULAR) gibi romatizma dernekleri başta olmak üzere, farklı ulusal ve uluslararası 
dernekler tarafından tedavi rehberleri hazırlanmıştır. Türkiye’deki  tedavi rehberi ise Türkiye Romatizma 
Araştırma ve Savaş Derneği (TRASD) tarafından, EULAR rehberleri esas alınarak ülkemize uyarlanmıştır. 
İnflamatuvar romatizmal hastalıklarda tedavi stratejileri ise; hastalık aktivitesi, laboratuvar, klinik, radyolojik ve 
fonksiyonel durum dikkate alınarak belirlenmektedir. Hem RA hem de SpA’da yeni klasifikasyon kriterleri ile 
“hastalıkların erken tanınması ve erken tedaviye başlanması” konseptleri yerleştirilmiştir. Bugüne kadar ortaya 
çıkan tedavi rehberleri ile hangi hastada, hangi tedavinin ne zaman başlanması gerektiği; tedavi etkinliğinin 
nasıl ölçülmesi gerektiği; tedavi takibinin nasıl yapılması gerektiği ve tedavi değişim zamanının nasıl tespit 
edildiği ana hatlarıyla belirlenmiştir. Tedavi rehberlerinde erken dönem tedavi stratejilerinde konvansiyonel 
sentetik DMARD’ların (csDMARD) yeri vurgulanmıştır. 

Tedavide csDMARD’ları başlamadan önce bazı hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir;

• csDMARD başlama kararı hasta ile birlikte alınmalıdır.
• Hastalar bu ilaçlar hakkında bilgilendirilmeli ve özellikle kadın hastalara fertilite, gebelik ve emzirmede
kullanımları ile ilgili gerekli uyarılarda bulunulmalıdır.
• İlaç öncesi; kilo, arter kan basıncı ve laboratuvar (tam kan sayımı, GFR, ALT ve/veya AST ve albümin)
bakılması gerekmektedir.
• Hastaların, ko-morbiditeler açısından değerlendirilmesi unutulmamalıdır (solunum sistemi hastalıkları
ve gizli viral enfeksiyon gibi durumlar csDMARD seçimini etkileyebilmektedir)
• csDMARD öncesi pnömokok ve influenza’ya karşı aşılama yapılması önerilmektedir.

Ko-morbiditesi bilinen hastalarda, csDMARD reçetelemede dikkat edilmesi gereken hususlar:

• Önceden var olan akciğer hastalığı, csDMARD tedavisine başlanmasında bir kontrendikasyon
oluşturmamaktadır ancak, respiratuvar rezervi düşük olan hastalarda pnömonitis ile ilişkili ilaçlarda (örn.
metotreksat) dikkatli olunması önerilmektedir.
• İnstabil karaciğer biyokimyasına sahip hastalarda, hepatotoksik csDMARD'ların (örn. metotreksat,
leflunomid), karaciğer fonksiyon testlerinin dikkatli takibine göre kullanılmaları gerekmektedir.
• Özellikle siroz gibi karaciğer hastalıklarında, csDMARD’ların seçiminde daha fazla dikkat edilmelidir.
• Kronik viral hepatit enfeksiyonu olan hastalarda, immünsupresif  DMARD başlamadan önce anti-viral
tedavi düşünülmelidir.
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• csDMARD'lar kronik böbrek hastalığında dikkatli kullanılmalıdır, ilaç dozlarının ayarlanması ve izleme
sıklığının arttırılması önerilmektedir.
• Kardiyovasküler hastalıklar ve önceki maligniteler, csDMARD tedavisine kontrendikasyon
oluşturmamaktadır.

Romatoid artrit tedavisinde en sık kullanılan csDMARD’lar; metotreksat, sulfasalazin, leflunomid ve 
hidroksiklorokin olup klinik sonuçlarda düzelme ve radyolojik progresyonda gecikmeye neden oldukları 
gösterilmiştir.
csDMARD tedavisi, olabilecek en erken dönemde yani semptomların başladığı ilk 12 hafta içinde başlanmalıdır. 
Yapılan çalışmalarda erken (ilk 12 hafta) ve geç (>12 hafta) csDMARD tedavisi alan erken RA hastalarının 6 
yıllık takibinde, geç tedavi alanlarda yapısal hasarın 1.3 kat daha fazla ve remisyona ulaşamama oranının daha 
yüksek olduğu tespit edilmiştir.
csDMARD tedavisi hem monoterapi (tercihen metotreksat) hem de kombine tedavi şeklinde tercih 
edilebilmektedir. Kombine tedavilerin etkinliği COBRA ve FIN-RACo çalışmalarıyla gösterilmiştir. Kombine 
csDMARD tedavisinin remisyona ulaşmada ve düşük yapısal hasar göstermede daha başarılı olduğu 
gösterilmiştir. 

Spondiloartritlerde (SpA) özellikle periferik SpA’da csDMARD’lar kullanılmaktadır. Psöriatik artrit tedavi 
yönetimi ile ilgili en son çıkarılan kanıta dayalı tedavi önerileri, 2018 yılında ACR ve ulusal sedef vakfı (National 
Psoriasis Foundation =  NPF) iş birliği ile hazırlanmış ve Ocak 2019’da yayınlanmıştır. Bu rehbere göre daha 
önce hiç tedavi almamış aktif PsA’lı hastada, oral küçük moleküllerden (metotreksat, sulfasalazin, leflunomid, 
azatioprin, apremilast) ziyade, TNF inhibitörleri ilk tercih olarak kullanılabilir.  Oral küçük moleküllü ilaçların ise 
aktif PsA ve aktif sedefi olmayan hastada, oral tedaviyi parenteral tedaviye tercih edenler veya TNF 
inhibitörlerinin kontrendike olduğu hastalarda (konjestif kalp yetmezliği, önceden ciddi infeksiyon varlığı, 
tekrarlanan infeksiyonlar veya demiyelinizan hastalıklar) kullanılması önerilmektedir.

Bu sunumda özellikle inflamatuvar romatizmal hastalıklarda en sık görülen ve özel durumlara sahip olmayan 
seropozitif romatoid artrit, seronegatif romatoid artrit ve bir periferik spondiloartrit olan psöriatik artrit 
olgularında, tedavi rehberleri eşliğinde csDMARD tedavisinin yeri tartışılacaktır. 
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FEKAL (ANAL) İNKONTİNANS REHABİLİTASYONU 

Prof. Dr. Belgin Karaoğlan 

Gazi Üniversitesi Fiziksel Tıp ve Rehabiilitasyon, Ankara

Fekal Kontinans: Gaytanın sosyal olarak uygun, kabul edilebilir zaman ve ortamda boşaltılabilmesi, 

rektum içindeki muhtevanın sıvı veya gaz mı olduğunun fark edilebilmesidir. 

Kontinansın sağlanması normal bir sfinkter yapısı, pelvik-rektal duyu, kompliyans ve refleks 

mekanizmalara bağlıdır. Bunlardan herhangi birinde oluşan bozukluk inkontinans oluşmasına yol 

açmaktadır.  

Fekal İnkontinans (Fİ ) kontrolsüz ve tekrarlayan fekal materyal çıkışı olarak tanımlanmıştır. 

Tanıyı koyabilmek için, hastanın dört yaşından büyük olması ve en az üç ay süreyle ayda birden fazla 

sıklıkta bu davranışı tekrarlıyor olması gerekmektedir. 

Çocukluk çağında prevalans %0,8-7.8 aralığında iken, erişkinlerde %5-15, %2-24 arasında gibi belirtilen 

çeşitli oranlar söz konusudur. Huzurevlerinde ise  %10.3-60 arasındadır. 

Fekal kontinans; internal anal sfinkter, eksternal anal sfinkter, puborektal adale, anorektal açılanma, 

intrarektal basınç, gaytanın kıvamı, normal anal -1-   duyu, perirektal duyu reseptörleri vb. faktörlerin 

senkronize çalışmasıyla sağlanır.     

Defekasyon son derece özel bir fonksiyon olup, uygun olmayan bir zamanda ve mekanda vuku bulması 

büyük sosyal, toplumsal ve psikolojik sıkıntı yaratıp, eşler arasında soğukluğa, seksüel disfonksiyona 

kadar gidebilen sonuçları olabilmektedir. 

Ayrıca büyük mali külfetinin olduğu yapılan çeşitli çalışmalarda gösterilmiştir. 

ETYOLOJİ 

İdyopatik, travmatik,nörolojik ve konjenital sebepler  gibi  başlıklar altında incelenebilir. Fekal 

inkontinanslı hastaların 2 /3’ ünde uzun ve zorlu vaginal doğum, ıkınarak zorlu defekasyon sonucu 

pudental ve sakral sinirlerin aşırı gerilmesine bağlı pelvis tabanındaki adalelerin denervasyonu söz 

konusudur.Sinir hasarlı veya hasarsız pelvis fraktürü, yabancı cisim gibi iatrojenik hasarlanmalar, 

obstetrik yaralanmalar ve cerrahi müdahaleler gibi nedenler olabilir.   -2- 

Ayrıca lokal, spinal ve serebral lokalizasyonlu nörolojik    nedenler, spina bifida, meningosel, 

myelomeningosel ve aganglionik megakolon gibi konjenital hastalıklar da     etyolojide rol 

oynayabilmektedir.   

İnkontinans minör, majör ya da parsiyel ve tam olarak    değerlendirilmektedir. 

Parsiyel inkontinans bir miktar sıvı-gaz (ıslak gaz) ve gaz   kaçırarak külotun 

kirlenmesidir.Yaşlılarda,nörolojik hastalarda, hemoroid, anal fissür, parsiyel mukozal prolapsus, 

fistulotomi, anal dilatasyon,   internal sfinkterotomi ve hemoroidektomilerden sonra olabilir. 

Tam inkontinans pelvis tabanını yırtan travmalar,yüksek   fistül ameliyatları,intratekal patolojiler,doğuma 

bağlı laserasyon ve yırtıklar,defekasyonda fazla ıkınma   alışkanlıkları ve idyopatik nedenlerle olur. 

TANI 

Öncelikle iyi ve detaylı bir anamnez gerekir. 

İnkontinansın derecesinin ve etyolojinin saptanması kolaydır. Rektal tuşe, sigmoidoskopi, anal 

manometri, elektromyografi, anal endosonografi ve defakografi gibi tetkikler gerekebilir.       -3- 
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TEDAVİ 

Mutlaka etyolojiye yönelik olmalıdır. 

Hastanede veya ayaktan poliklinik hastalarında eğitim, davranış tedavisi ve ilaç tedavileri gerekir.     

Yaşlı hastaların bakıma muhtaç hale gelmeleri söz konusudur. Fekal impaction yaşlıda fekal 

inkontinansın   en önemli sebeplerindendir.Özellikle immobil yaşlılarda gözden kaçabilir. 

Fekal İnkontinans tedavisinde 

-Biofeedback tedavisi (anal sfinkter kas güçlendirme,  rektal duysal şartlandırma,rekto-anal 

koordinasyon çalışması ) 

-Elektrostimulasyon( sakral sinir stimulasyonu ) 

-Diğer (anal tıkaç,sfinkter hacim genişleticiler,anal   rektal stimulasyon)  

-Cerrahi    ana başlıklardır. 

 

Tedavide ki esas amaç kontinansın sağlanması ve yaşam kalitesini artırmak,altta yatan nedeni tedavi 

etmek, destek tedavisi (eğitim,danışma,davranış tedavisi,diyet, psikolojik sorunların tedavisi,kafein 

alımının kısıtlanması, anal hijyen ve cilt bakımı gibi )   -4- 

Farmakolojik tedavide, loperamid,difenoksilat,kodein, kolestiramin,östrojen, fenilefrin,sodyum valproat 

kullanılan ilaçlardandır            

 

Literatürde daha çok pelvik taban güçlendirme egzersizlerinden bahsedilirken, kliniğimizde 

uyguladığımız yöntemde aynı zamanda relaksasyonun da bu tedavinin ana parçası olduğunu 

vurgulamakta ve buna yönelik eğitim programı uygulamaktayız.     -5- 
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ÜRİNER İNKONTİNANSTA DEĞERLENDİRME 

Prof. Dr. Kurtuluş Köklü

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Fizik Tedavi  Rehabilitasyon Eğitim ve  Araştırma Hastanesi 

Üriner inkontinans (Üİ)  objektif olarak gösterilebilen istemsiz idrar kaçırmadır. Stres üriner 

inkontinans (SÜİ, sportif aktiviteler gibi fiziksel zorlanma veya öksürme, hapşırma sırasında ortaya çıkan 

inkontinans), miks üriner inkontinans, urge üriner inkontinans (ani sıkışma hissiyle birlikte idrar kaçırma) 

en sık karşılaşılan inkontinans tipleridir (1).  Genel  popülasyonda orta yaşlı ve yaşlı kadınlarda yaşla 

artmakla birlikte prevelansı %30-%60 olarak tahmin edilmektedir (2).   

DIAPPERS olarak kısaltılabilecek geçici inkontinans durumları (Deliryum, İYE, Atrofik vajinit, 

İlaçlar (Pharmacologic), Psikolojik, Endokrin, Kısıtlanmış mobilite (Restricted mobilite), Gaita tıkacı 

(Stool) Üİ’li hastanın başlangıç değerlendirmesinde sorgulanmalıdır. 

Öyküde Üİ risk faktörü kabul edilen vajinal doğum sayısı, uzamış ve müdahaleli doğum, iri bebek 

doğumu, jinekolojik operasyonlar (radikal histerektomi, vajinal cerrahi girişimler), KOAH, kalp yetmezliği 

vb. komorbid durumlar değerlendirilmelidir. Alfa blokörler, beta adrenerjik agonistler, antihipertansifler 

(diüretik, ACE inh.), psikotrop ilaç kullanımı sorgulanmalıdır. Öykü Üİ’nin tipi, zamanı, şiddeti ve diğer 

üriner semptomlarla birlikteliğini içermeli; Üİ tipini stres, urge ve miks olarak kategorize edilebilmesini 

sağlamalı; hızlıca ilgili uzmana yönlendirilmesi gereken hastayı  (ağrı, hematüri, tekrarlayan idrar yolu 

enfeksiyon (İYE) öyküsü, pelvik cerrahi, radyoterapi, fistülü düşündüren devamlı kaçak, idrar yapma 

güçlüğü, nörolojik hastalık) ayırtedebilmelidir (3,4).  

Fizik muayene abdominal muayene (dolu mesane, abdominal kitle), perineal muayene (pelvik 

organ prolapsusu, östrojen durumu) ve vajinal/rektal dijital muayeneyi içermelidir. Vajinal muayene ile 

pelvik taban kaslarının gücü değerlendirilir. Nörolojik muayenede anal sfinkter tonusu, istemli anal 

kontraksiyon ve anal duyu muayenesi yapılır. Pelvik muayene sırasında öksürük stres testi yapılabilir.  

Üİ varlığı ve şiddetini daha objektif olarak saptayabilmek için hastalardan semptom sorgulama 

ve işeme günlüğü formlarını doldurması istenir. Standardize edilmiş değerlendirme gerektiğinde uygun 

ve geçerli bir hasta sorgulama formu kullanılması önerilmektedir (4). International Consultation on 

Incontinence Questionnaire Short Form), Kings sağlık anketi vb anketler kullanılabilir. 

Hastalara, aldığı sıvının miktarı ve cinsi, işeme hacmi, günboyu/gece işeme sıklığı, inkontinans 

sıklığı, sıkışma ya da idrar kaçırma sırasında yaptığı aktiviteyi saatleri ile birlikte kaydettiği en az 3 

günlük işeme günlüğü formu doldurması önerilmektedir. İşeme günlüğü ile Üİ tipine yönelik bilgiler elde 

edilir ve tedaviye yanıtın değerlendirilmesinde kullanılır.  

Üİ’li hastanın başlangıç değerlendirilmesinde dipstick ile yapılan basit idrar tetkiki 

önerilmektedir. Kültür gerekirse alınmalıdır. Nitrit ve lökosit esteraz (-) idrar tetkiki İYE’ yi güvenilir bir 

şekilde dışlamaktadır (4). 

İşeme sonrası rezidü (PVR), işeme sonrası mesanede kalan idrar miktarıdır. PVR miktarı yaşla 

artmaktadır. Uzman görüşü PVR kullanımını önermekteyken, Üİ’ li hastalarda rutin PVR ölçümünü 

destekleyen kanıt bulunmamaktadır (3). PVR ölçümü için USG kullanımı önerilmekte, işeme 

semptomları ve komplike Üİ’si olan hastalarla, SÜİ cerrahisi de dahil işeme fonksiyon bozukluğunu 

kötüleştirebilecek ilaç kullananlarda PVR monitarizasyonu önerilmektedir (4).  

Pad testi kaçırılan idrar miktarını objektif olarak değerlendiren, duyarlı, ucuz ve kolay bir testtir. 

Belli bir zaman diliminde belli fiziksel aktiviteler sonrası pad ağırlığındaki değişimden Üİ varlığı ve miktarı 

saptanır. Tekrarlayan pad testleri tedavi takibinde kullanılabilir. EAU, pad testinin Üİ tanısını kesin olarak 

koydurabileceğini, 24 saatlik testlerin tanı doğruluğu ve uyum açısından yeterli olduğunu, tedavi 

sonuçlarının takibinde kullanılabileceğini belirtmiştir; standart süre ve aktivite protokolü ile pad testlerinin 

kullanımını önermektedir (4). 
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Ürodinamik testler tanıyı doğrulamak ve tedavi  kararını vermek için klinik tanıya yardımcı olarak 

kullanılırlar. Bununla birlikte klinik tanı ile ürodinamik bulguların sıklıkla korele olmadığı bildirilmiştir. 

EAU, komplike olmayan SÜİ durumunda tedavi önermeden önce rutin olarak ürodinami 

uygulanmamasını önermektedir. Bulgular invaziv tedavi seçeneğini değiştirebilecekse ürodinami 

yapılabileceğini zayıf düzeyde önermektedir (4).  

Son yıllarda USG ve MRI, pelvik taban, mesane boynu ve üst üriner sistem görüntülenmesinde 

X ray’in yerini almıştır. Bununla birlikte EAU, Üİ değerlendiriminde üst ve alt üriner sistem 

görüntülenmesini rutin olarak önermemektedir.  

Üriner inkontinansla birlikte hematüri, nörojenik etyoloji (myelodisplazi, OY), eşlik eden anlamlı 

PVR ve böbrek yan ağrısı, tedavi edilmemiş ciddi prolapsus, üretrea dışı Üİ şüphesi, mesane 

kompliyansında ciddi azalma varsa üst üriner sistemin görüntülenmesi kuvvetle önerilmektedir (5).  

KAYNAKLAR:
1. Haylen BT,  Ridder D,  Freeman RM et al. An International Urogynecological Association

(IUGA)/International Continence Society (ICS) Joint Report on the Terminology for Female Pelvic Floor

Dysfunction. Neurourology and Urodynamics 2010;29:4–20.

2.Mılsom I, Altman D, Lapitan MC et al. Epidemiology of Urinary Incontinence

(UI) and other Lower Urinary Tract Symptoms (LUTS), Pelvic Organ Prolapse (POP) and Anal

Incontinence (AI), In: Incontinence eds: Abrams P, Cardozo L, Khoury S, Wein A. 5th edition, 2013

3. Yıldız N, Pelvik Tabanın Genel Değerlendirilmesi In:Ürojinekolojide Fizik Tedavi Rehabilitasyon, Ed:

Ayşe Karan, Nobel Tıp Kitapevi, 2016, İstanbul.

4. Nambiar AK,   Bosch R,   Cruz F et al.  EAU Guidelines on Assessment and Nonsurgical Management

of Urinary Incontinence European Urology 2018;73:596– 609.

5. Abrams P, Andersson KE, Birder L, et al. Fourth international consultation on incontinence

recommendations of the international scientific committe evaluation and treatment of urinary

incontinence, pelvic organ prolapse, and fecal incontinence. Neurol Urodyn 2010;29:213-40.



Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

KOAH’DA PULMONER REHABİLİTASYON ERS, GOLD, ATS VB. NE DİYOR?

Prof. Dr. Birkan Sonel Tur

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Ankara

Kronik obstruktif akciğer hastalığı (KOAH) “Küresel Hastalık Yükü Çalışması” verilerine göre dünyada 3. ölüm 
nedeni olup; yılda 3 milyonla ölümlerin %6’sından sorumludur. Benzer şekilde Türkiye’de solunum sistemi 
hastalıkları arasında en sık görülen 3. ölüm nedenidir. Ölümlerin %61.5 KOAH’a bağlı olduğu rapor edilmiştir. 
KOAH hem morbidite hem de mortaliteye neden olan önemli bir sağlık sorunudur. Hareketsizlik kasların 
zayıflamasına ve akciğer kapasitesinin daha da azalmasına neden olur. KOAH’da dispne, korkuya bağlı gelişen 
hareketsizlik ve kondüsyonsuzluk kişinin fonksiyonel kapasitesinin sınırlanmasına, günlük yaşam aktivitelerinin 
etkilenmesine neden olmaktadır. Kas atrofisi negatif prognostik göstergedir. Kuadriseps kuvvet kaybı da 
mortalite belirleyicisidir.  

Egzersiz ve fiziksel aktivitenin temel olduğu pulmoner rehabilitasyon  (PR) KOAH’da önemli bir yaklaşım olup 
giderek artan şekilde dikkat çekmektedir. PR ile ilgili bilgilerin büyük çoğunluğu da KOAH hastalarına ait 
verilerden oluşmaktadır. Bu alanda kılavuzlar yıllık veya çeşitli aralıklarla sunularak bilgilerin güncellenmesine 
olanak vermektedir. Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD), PR’yi, “kronik solunum 
hastalarının fiziksel, emosyonel durumlarını düzeltmeyi ve sağlığı geliştirici kalıcı davranışları sağlamayı 
hedefleyen, hasta değerlendirmesini takiben bireysel olarak belirlenen egzersiz eğitimi, eğitim ve davranış 
değişikliği gibi yaklaşımları içeren, kapsamlı, interdisipliner tedavi yaklaşımları bütünüdür” şeklinde 
tanımlamıştır. Bu yaklaşımın temel hedefleri; semptomları azaltmak, fonksiyonel ve emosyonel durumu kişinin 
sahip olabileceği en iyi düzeye getirmek, günlük yaşama katılımı ve yaşam kalitesini arttırmak, hastalığın 
sistemik etkilerini geri döndürerek ya da stabilize ederek sağlıkla ilişkili harcamaları azaltmaktır. GOLD 2019 
güncellemesinde GOLD evrelemesine göre B-D grubuna pulmoner rehabilitasyon; A grubunda ise fiziksel 
aktivite önerisi bulunmaktadır. Hastaların program öncesinde detaylı anamnez ve muayenesi, bronkodilatatör 
sonrası spirometri ile değerlendirimi, egzersiz kapasitesinin belirlenmesi, sağlık durumu ve dispnenin etkisinin 
belirlenmesi, inspiratuvar, ekspiratuvar ve alt ekstremite kas kuvveti değerlendiriminin yapılması, hastanın 
hedef ve beklentisinin de sorgulanması önerilmektedir. PR 6-8 haftalık bir sürede önerilmektedir. PR’nin majör 
parçası olarak egzersiz eğitimi, İntermitan egz, kuvvetlendirme, egzersizleri, üst ekstremiteye yönelik 
egzersizler ve transkütanöz nöromüsküler elektriksel stimülasyonu önerilmektedir.

Stabil KOAH hastalarının yanında kırılganlık, komorbidite ya da akut alevlenmede rehabilitasyon programının 
etkinliği de kılavuzda bildirilmektedir.   

European Respiratory Society (ERS) raporlarına göre KOAH hastalık yönetimi hastalığın değerlendirimi ve 
izlemi, risk faktörlerinin azaltılması, stabil KOAH ve alevlenmelerin yönetimi olmak üzere 4 başlıkta 
incelenmektedir. Akut alevlenmeden sonra erken rehabilitasyonun önemli olduğu bildirilmiştir. Pulmoner 
rehabilitasyonun en etkili komponentinin egzersiz olduğu vurgulanmıştır. 

PR için American Thoracic Society (ATS) ile ERSnin ortaklaşa kılavuzları en son 2015 yılında sunulmuştur. Bu 
kılavuzda rehabilitasyon programının tüm detayları belirtilmiştir. 2018 yılında da PR’da eğitimin içeriğini ortaya 
çıkan bir rapor yayınlanmıştır. PR’a erişimle ilgili sorunlar mevcuttur. Sosyal, bölgesel, maddi problemler, 
farkındalık azlığı ön sırada gelmektedir. Yine pulmoner rehabilitasyonun uygulanma şekli ile ilgili de cevap 
bekleyen sorular mevcuttur. 

Pulmoner rehabilitasyon stabil KOAH hastalarında dispne, sağlık durumu ve egzersiz toleransını artırmaktadır 
(Kanıt A). Rehabilitasyonun diğer bir parçası olarak da kabul edilebilen eğitimin tek başına etkili olmadığı 
belirtilmektedir (Kanıt C). Sağlık profesyonelleri ile iletişimle kendi kendine yönetim yaklaşımında hastaların 
hastaneye yatışını ve acile başvuru sıklığını azalttığı ve sağlık durumunu düzelttiği saptanmıştır (Kanıt B). 
Bütüncül bakım ve tele sağlıkla ilgili çalışmalar şu ana kadar etkin bulunmamıştır(Kanıt B).



Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 
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BEL VE BOYUN AĞRILARINDA OSTEOPATİK YAKLAŞIM 

Dr. Turgay Altınbilek 

Serbest Hekim – İstanbul 

Bel ağrıları, oldukça yaygın görülen, kalıcı fonksiyonel kayıplara ve iş gücü kaybına neden olan en 

önemli bir sağlık sorunudur. Toplumun % 80'i hayatlarının herhangi bir döneminde en az bir defa bel 

ağrısı geçirmektedir.  

Omurgadaki  kas iskelet sistemi şikayetleri arasında bel ağrılarından sonra en sık görülen şikayet, boyun 

ağrılarıdır.  

Kronik ağrı hastaların psikolojik durumlarını önemli oranda etkilemekte, beraberinde  hastaların günlük 

yaşam aktivitelerinde kısıtlama ve depresyona yatkınlık oluşturmaktadır. 

Osteopatik manuel terapi (OMT); kas iskelet sistemi hastalıklarında konvansiyonel tedaviyi tamamlamak 

amacıyla  sıkça kullanılan, önemli bir tedavi şeklidir .  Osteoporoz dışında, her yaş grubunda ortaya 

çıkan, kas iskelet sistem hastalılarında kullanılmaktadır .  

OMT, 19. yüzyıldan beri , doktorların ve sağlık profesyonellerinin ellerini ve osteopati alanındaki 

bilgilerini kullanarak uyguladığı bütüncül bir tedavi yöntemidir. Osteopatinin kurucusu Dr. Andrew Taylor 

Still; hastalık ve iyileşme sürecinin bütün bedeni ilgilendirdiğini, her lokal problemin tüm bedenin 

bütünlüğü içerisinde tedavi edilmesi ve belirgin bir iyileşme içinde hastalık sürecinin arkasındaki 

mekanik dengesizliğin bulunması  ve tedavi edilmesinin önemini vurgulamıştır. 

OMT bedeni bir  bütün olarak değerlendiren, homeostatik mekanizmaları geliştiren, yapı ve fonksiyon 

ilişkilerini en üst düzeye çıkarmak için tanı ve tedavi stratejileri içeren bir yaklaşımdır. OMT, kas-iskelet 

ağrısını azaltır, disfonksiyonun vücut sistemleri üzerindeki etkisini azaltır, solunum mekaniğini geliştirir, 

venöz ve lenfatik drenajı iyileştirir, homeostasisi destekler ve fonksiyonları en uygun hale getirir.  

OMT dünya çapında batılı gelişmiş ülkeler tarafından uygulanmaktadır. OMT; ABD, Avusturalya, Yeni 

Zelanda ve Birleşik Krallıkta diğer konvansiyonel tedavilerle beraber tedavi amaçlı uygulanmaktadır. 

ABD’de osteopati hekimleri hem standart medikal tedavi hem de OMT konusunda eğitilmekte ve lisans 

verilmektedir. Geleneksel tıp ve tamamlayıcı/alternatif tıp arasındaki uçurumu birleştiren kabiliyetleri, 

osteopati hekimlerinin özellikle kronik bel ağrılı hastalarda başarılı olmalarını sağlamıştır. 

Ülkemizde 2017 yılından beri Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan Geleneksel, Tamamlayıcı ve 

Alternatif Tıp Uygulamaları Yönetmeliği’ne göre, Sağlık Bakanlığı onaylı Osteopati sertifika programları 

verilmektedir. 
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Dual Enerjili X-ışını Absorpsiyometrisi (DXA) tekniği, osteoporozun tanı ve tedavi takibinde günümüzde halen 
altın standart olarak kullanılmaktadır. 1987 yılında kullanıma giren DXA, kısa tarama süresinde santral ve 
periferik alansal KMY (Kemik Mineral Yoğunluğu) ölçümü sağlayan, yüksek doğruluk oranına, düşük radyasyon 
dozuna sahip, uygulaması kolay, düşük maliyetli, iyi standardize edilmiş, klinik pratikte en sık kullanılan KMY
değerlendirme yöntemidir. 

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), osteoporozu DXA tekniği ile yapılan ölçümlerdeki T-skorunu temel alarak 
tanımlamıştır. T-skoru, standart genç erişkin populasyonun ortalama KMY değerlerinden standart sapma 
miktarını gösterir, Z-skoru ise aynı yaş, ırk ve cinsiyet grubundaki kontrollerin ortalama normal KMY
değerlerinden standart sapma miktarını belirler. Postmenopozal kadınlar ile 50 yaş ve üzeri erkeklerde, 
osteoporoz tanısında T-skoru ve DSÖ dansitometrik sınıflaması kullanılır. DSÖ, genç erişkin ortalamasına göre 
2,5 standart sapmanın veya daha altında olan KMY değerleri varlığını osteoporoz (T-skor≤-2,5) olarak 
tanımlamıştır. Premenopozal kadınlar, 50 yaş altı erkekler ve çocuklarda ise Z-skoru değerlendirilir. Z-skoru -2,0 
ve altında ise “yaşa göre beklenen aralığın altında”, -2,0’ın üzerindeyse “yaşa göre beklenen aralıkta” olarak 
yorumlanır. Premenopozal kadınlar, 50 yaş altı erkekler ve çocuklarda tek başına KMY esas alınarak 
osteoporoz tanısı konulamaz. 

Ölçüm bölgeleri ve tarama analizi: DXA ile lomber omurga ve proksimal femur ve gerekli durumlarda %33 
radius (dominant olmayan 1/3 distal radius) ölçümleri santral ölçümler olarak kabul edilmektedir. Omurga KMY
ölçümü için posteroanterior L1-L4 kullanılmalıdır. Lokal yapısal değişikliğe uğramış vertebralar dışında 
ölçülebilir tüm vertebralar kullanılmalıdır. Anatomik olarak anormal olan, net değerlendirilemeyen ya da komşu 
vertebra T-skoru ile arasında 1,0’dan fazla fark olan vertebralar dahil edilmeyebilir. KMY’ye dayalı DSÖ tanı 
sınıflaması tek bir vertebra T-skoruna göre uygulanmamalıdır. Lateral omurga ölçümünün osteoporoz tanısında 
kullanılması önerilmez. Herhangi bir kalçanın KMY ölçümü yapılabilir. Femur boynu ya da total proksimal femur 
T-skorundan hangisi düşükse tanıda o kullanılır. Eğer kalça ve omurga ölçülemiyorsa, önkol KMY ölçülmelidir. 
DXA ile lateral T4-L4 görüntüleme alınarak vertebral kırık değerlendirmesi (vertebral fracture assessment-VFA) 
yapılabilir. Ayrıca periferik DXA cihazları kullanılarak, önkol, kalkaneus ve parmak gibi periferik bölgelerde 
KMY’yi ölçmek mümkündür. 

Tekrarlayan seri KMY ölçümleri: KMY ölçümü tekrarı mümkünse aynı cihazla olmalı, karşılaştırma için T-skoru 
yerine KMY değeri (g/cm²) kullanılmalıdır. Çapraz kalibrasyon çalışması yapılmadan farklı cihazlarla yapılmış 
ölçümlerle KMY değişikliğini hesaplamak mümkün değildir. Aynı cihaz ve ideal olarak aynı kişi tarafından 
yapılan seri ölçümlerin daha güvenilir olduğu belirtilmiştir. KMY değişiminin gerçek ve güvenilir olduğunun 
belirlenmesi için standart metotlara göre doğruluk (precision) değerlendirmesi yapılmalı ve en küçük anlamlı 
değişiklik [least significant change (LSC)] hesaplanmalıdır. Seri KMY ölçümleri değerlendirilirken, LSC’den 
büyük olan değişikliklerde sonuçlar KMY kaybı veya artışı olarak yorumlanabilir. LSC’den küçük olan 
değişiklikler ise ölçüm tutarsızlıkları ile ilişkili olabilir. Santral DXA ölçümleri, osteoporoz tedavisi alanlarda klinik 
duruma bağlı olarak, aynı cihaz ile ve aynı teknik kullanılarak 1-2 yıl aralıklarla değerlendirilmelidir. 
KMY’de saptanabilecek yanlış sonuçlar: DXA ölçümünde ve yorumlanmasında yetersiz eğitim, pozisyonlama 
hataları, kırık vertebra, ciddi osteoartrit olan vertebra veya ekstra-artiküler kalsifikasyonun ölçüm alanından 
çıkarılmasında yetersizlik, ardı sıra en az iki vertebranın ölçümünde uyumsuzluk, analizde artefaktların dâhil 
edilmesi, ırk veya cinsiyet spesifik veri tabanlarının kullanımında hata, sonuçların raporlanmasında yanlışlık, 
farklı makinelerdeki sonuçların karşılaştırılması, uygun ayarlama ve tekrar kalibrasyon yapılmadan uygulanan 
yazılım değişiklikleri gibi birçok faktöre bağlı olabilir. Bu faktörler DXA raporlarının yorumlanmasında göz 
önünde bulundurulmalıdır.

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

DUCHENNE MUSKÜLER DİSTROFİDE FARMAKOLOJİK TEDAVİ

Prof. Dr. Resa Aydın

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul

Müsküler distrofiler iskelet ve kalp kaslarının devamlı hasarına bağlı olarak, kas dokusu ve 
fonksiyonunun kaybıyla karakterize heterojen genetik hastalıklardır. Duchenne Müsküler Distrofi(DMD) 
müsküler distrofilerin en sık görülen ve en ciddi seyreden  formudur. 

DMD mültidisipliner bir yaklaşımla ele alınmalıdır. Tedavinin amacı DMD’ li çocuğun motor 
fonksiyonlarını korumak ve yaşam kalitesini arttırmaktır. Akciğer, kalp ve kas iskelet sistemi işlevlerinin 
korunması, sekonder komplikasyonların önlenmesi açısından önceliklidir. 

Farmakolojik tedavide, standart bakımın bir parçası olarak, enflamasyonu azaltmak ve immun sistemi 
baskılamak amacıyla kortikosteroidler kullanılır. Steroid kullanımı kas yıkımını yavaşlatarak, hastalık seyrini 
geciktirir. Steroid kullanan çocuklarda bağımsız yürüme süresinin uzadığı, solunum ve kalp fonksiyonlarının 
korunduğu, skolyoz oluşma riskinin azaldığı gösterilmiştir.  Başlama yaşı çocuğun aşılama takviminin 
bitmesinden sonra, motor gelişimin “plato fazı” olan 4-6 yaş arasıdır. Üç yaşından önce steroidlerin başlanması 
önerilmemektedir. İki preparat bulunmaktadır; Prednisone 0.75 mg/kg/gün  veya Deflazacort 0.9 mg/kg/gün 
olarak kullanılabilir. Deflazakort’un daha az kilo aldırdığı ve daha az davranış problemlerine yol açtığı 
bildirilmiştir. 

Yan etkiler açısından; kilo alımı, şişmanlık, davranış problemleri, kemik yoğunluğunda azalma, ergenlik 
gecikmesi ve gelişme geriliği, hipertansiyon, mide problemleri, bağışıklık sisteminin baskılanması ve katarakt 
riski olabileceği göz önüne alınarak yakın takip gereklidir. Steroidler birden bırakılmamalı, kademeli olarak 
azaltılmalıdır. 

1987 yılında DMD hastalığına yol açan distrofin geninin  keşfedilmesinden sonra, farmakolojik 
tedavideki gelişmeler her yıl artarak devam etmektedir. Bu gendeki mutasyon sonucunda distrofin proteini 
üretilemez. Distrofin protein kompleksi, aktin filamenti ile ekstrasellüler matriks arasında sinyal ileterek, kasın 
kasılma  ve gevşemesi sırasında şok emici bir görev yapar, kas liflerinin sağlamlığını ve dengesini sağlar. 
Distrofin yokluğunda bu bağlantı bozulur, kasılma sırasında kas lifleri kolayca yıkıma uğrar ve  kronik kas hasarı 
oluşur. Kan akımı azalması,  enflamasyon, oksidatif stress artışı ve sonunda kas lifinin yağ ve fibröz dokuya 
dönüşmesiyle kas fonksiyonu bozulur. 

Distrofin geni insan vücudundaki en uzun gendir, 79 ekson içerir. DMD mutasyonlarının %68’i 1 ya da 
daha çok eksonda delesyon, yaklaşık %11’i duplikasyon, %20’i ise küçük mutasyonlardan(nokta mutasyon 
veya nonsense mutasyon) oluşmaktadır. Yaklaşık 2000 civarında farklı mutasyon tipi olduğu belirtilmektedir. 

Farmakolojik tedavide iki yaklaşım vardır. Bunlar; distrofinin restorasyon veya replasmanına yönelik 
yaklaşımlar ile  distrofin yokluğu sonucu ortaya çıkan klinik bulguların tedavisine yönelik yaklaşımlardır.  

Distrofin restorasyon/restorasyon tedavileri arasında;  gen tedavileri, ekson atlama tedavisi ve stop 
kodonu okuyan ilaçlar yer alır. Translarna DMD’li çocukların % 15’ine etkili olabilen non-sense(anlamsız) 
mutasyonları düzelten bir ilaç olarak sigorta geri ödemelerine giren ilk DMD ilacıdır.
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periferik alansal KMY (Kemik Mineral Yoğunluğu) ölçümü sağlayan, yüksek doğruluk oranına, düşük radyasyon 
dozuna sahip, uygulaması kolay, düşük maliyetli, iyi standardize edilmiş, klinik pratikte en sık kullanılan KMY
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), osteoporozu DXA tekniği ile yapılan ölçümlerdeki T-skorunu temel alarak 
tanımlamıştır. T-skoru, standart genç erişkin populasyonun ortalama KMY değerlerinden standart sapma 
miktarını gösterir, Z-skoru ise aynı yaş, ırk ve cinsiyet grubundaki kontrollerin ortalama normal KMY
değerlerinden standart sapma miktarını belirler. Postmenopozal kadınlar ile 50 yaş ve üzeri erkeklerde, 
osteoporoz tanısında T-skoru ve DSÖ dansitometrik sınıflaması kullanılır. DSÖ, genç erişkin ortalamasına göre 
2,5 standart sapmanın veya daha altında olan KMY değerleri varlığını osteoporoz (T-skor≤-2,5) olarak 
tanımlamıştır. Premenopozal kadınlar, 50 yaş altı erkekler ve çocuklarda ise Z-skoru değerlendirilir. Z-skoru -2,0 
ve altında ise “yaşa göre beklenen aralığın altında”, -2,0’ın üzerindeyse “yaşa göre beklenen aralıkta” olarak 
yorumlanır. Premenopozal kadınlar, 50 yaş altı erkekler ve çocuklarda tek başına KMY esas alınarak 
osteoporoz tanısı konulamaz. 

Ölçüm bölgeleri ve tarama analizi: DXA ile lomber omurga ve proksimal femur ve gerekli durumlarda %33 
radius (dominant olmayan 1/3 distal radius) ölçümleri santral ölçümler olarak kabul edilmektedir. Omurga KMY
ölçümü için posteroanterior L1-L4 kullanılmalıdır. Lokal yapısal değişikliğe uğramış vertebralar dışında 
ölçülebilir tüm vertebralar kullanılmalıdır. Anatomik olarak anormal olan, net değerlendirilemeyen ya da komşu 
vertebra T-skoru ile arasında 1,0’dan fazla fark olan vertebralar dahil edilmeyebilir. KMY’ye dayalı DSÖ tanı 
sınıflaması tek bir vertebra T-skoruna göre uygulanmamalıdır. Lateral omurga ölçümünün osteoporoz tanısında 
kullanılması önerilmez. Herhangi bir kalçanın KMY ölçümü yapılabilir. Femur boynu ya da total proksimal femur 
T-skorundan hangisi düşükse tanıda o kullanılır. Eğer kalça ve omurga ölçülemiyorsa, önkol KMY ölçülmelidir. 
DXA ile lateral T4-L4 görüntüleme alınarak vertebral kırık değerlendirmesi (vertebral fracture assessment-VFA) 
yapılabilir. Ayrıca periferik DXA cihazları kullanılarak, önkol, kalkaneus ve parmak gibi periferik bölgelerde 
KMY’yi ölçmek mümkündür. 

Tekrarlayan seri KMY ölçümleri: KMY ölçümü tekrarı mümkünse aynı cihazla olmalı, karşılaştırma için T-skoru 
yerine KMY değeri (g/cm²) kullanılmalıdır. Çapraz kalibrasyon çalışması yapılmadan farklı cihazlarla yapılmış 
ölçümlerle KMY değişikliğini hesaplamak mümkün değildir. Aynı cihaz ve ideal olarak aynı kişi tarafından 
yapılan seri ölçümlerin daha güvenilir olduğu belirtilmiştir. KMY değişiminin gerçek ve güvenilir olduğunun 
belirlenmesi için standart metotlara göre doğruluk (precision) değerlendirmesi yapılmalı ve en küçük anlamlı 
değişiklik [least significant change (LSC)] hesaplanmalıdır. Seri KMY ölçümleri değerlendirilirken, LSC’den 
büyük olan değişikliklerde sonuçlar KMY kaybı veya artışı olarak yorumlanabilir. LSC’den küçük olan 
değişiklikler ise ölçüm tutarsızlıkları ile ilişkili olabilir. Santral DXA ölçümleri, osteoporoz tedavisi alanlarda klinik 
duruma bağlı olarak, aynı cihaz ile ve aynı teknik kullanılarak 1-2 yıl aralıklarla değerlendirilmelidir. 
KMY’de saptanabilecek yanlış sonuçlar: DXA ölçümünde ve yorumlanmasında yetersiz eğitim, pozisyonlama 
hataları, kırık vertebra, ciddi osteoartrit olan vertebra veya ekstra-artiküler kalsifikasyonun ölçüm alanından 
çıkarılmasında yetersizlik, ardı sıra en az iki vertebranın ölçümünde uyumsuzluk, analizde artefaktların dâhil 
edilmesi, ırk veya cinsiyet spesifik veri tabanlarının kullanımında hata, sonuçların raporlanmasında yanlışlık, 
farklı makinelerdeki sonuçların karşılaştırılması, uygun ayarlama ve tekrar kalibrasyon yapılmadan uygulanan 
yazılım değişiklikleri gibi birçok faktöre bağlı olabilir. Bu faktörler DXA raporlarının yorumlanmasında göz 
önünde bulundurulmalıdır.

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

2015 yılından beri  Türkiye’deki 60 aylıktan büyük çocuklarda kullanılmaktadır. Etaplirsen ise ekson 
51’deki atlamaları hedef alan ve 2016’dan itibaren ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) onayı alan bir ilaçtır. 

İkinci yaklaşımda; distrofin yokluğu sonucu ortaya çıkan klinik tabloların etkilerini azaltan Miyostatin, 
anti-inflamatuar ve antioksidan moleküller, fibrozisin azaltılması için bileşikler, vazodilatasyonu iyileştirmek için 
ilaçlar, mitokondriyal fonksiyonu iyileştirmek için ilaçlar ve utrofin düzenleyen ilaçlar ile hücre tedavileri yer 
almaktadır. Bu ilaçların kullanımı konusunda halen Faz II-III düzeyinde klinik çalışmalar devam etmektedir. 

Duchenne Muskuler Distrofinin farmakolojik tedavisinde, gelişen medikal ve gen teknolojisi ile yeni 
potansiyel tedavi seçenekleri gündeme gelecektir. Yakın gelecekte, hastaya özel tedavi seçenekleri ile genetik 
ve hücresel tedavi yaklaşımlarının ön plana çıkacağı düşünülmektedir.
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treatment of Duchenne muscular dystrophy: Report of the Guideline Development Subcommittee of the
American Academy of Neurology. Neurology 2016; 86: 465–72.
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KANSER REHABİLİTASYONUNDA ÖNLEMLER NE ZAMAN? NE KADAR? 

Doç. Dr. Burcu Duyur Çakıt 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi Rehabilitasyon Kliniği , 

Onkolojik Rehabilitasyon ve Lenfödem Ünitesi 

Her yıl 1,5 milyon hasta kanser tanısı almaktadır ve bu hastaların %60’ı 5 yıl veya daha fazla yaşam 

beklentisine sahiptir. Bu hastalar, altta yatan hastalığın uzun dönem etkilerinin yanında cerrahi, 

kemoterapi ve radyoterapinin bedenlerinde yarattığı olumsuz etkilerle de mücadele etmek 

zorundadırlar. 

Hastanın rehabilitasyon servislerinde güvenliğini, artırmak için çeşitli önlemler alınması gereklidir. Derin 

ven trombozu ve pulmoner emboli riski için antiembolik çoraplar, düşük molekül ağırlıklı heparin ve 

kompresyon cihazları kullanmak gerekebilir. Patolojik kırıkların önlenmesi için kas testleri, eklem hareket 

açıklığı ölçümleri dikkatli yapılmalı, insizyon ve greftler göz önünde bulundurulmalıdır. Kırıklara neden 

olmamak için aşırı spinal aşırı fleksiyon ve ekstansiyondan kaçınmak, hastanın ağrısını monitörize 

ederek kanser rekürrensi veya metastatik hastalığı öngörebilmek gereklidir.  

İnfeksiyonlardan korunmak ve hastayı korumak için hastadan hastaya ve her işlemde eller yıkanmalı ve 

kullanılan ekipmanın hijyenine dikkat edilmelidir. Baş boyun kanserli hastalarda ortostatik hipotansiyon 

da rehabilitasyon pratiğinde sorun yaşanmasına neden olabilir. Sıvı elektrolit dengesine dikkat edilmeli, 

antiemboli çorapları verilmeli ve yutma fonksiyonları değerlendirilmelidir. 

Hastalara önlem almaları gereken şeyler hakkında uyarı yaparken de bilimsel dayanakları olan, hastada 

frajilite hissi uyandırmayan önlemlerin eğitimi verilmelidir. Her kanser hastasına standart yapılacaklar ve 

yapılmayacaklar listesi sunulmamalıdır. 

Meme kanseri cerrahisi geçirmiş hastalara 2-3 kg üzerinde ağırlık kaldırmaması önerilmektedir. Bununla 

birlikte rezistans egzersizlerinin kontrollü protokollerle lenfödeme neden olmadığı, tersine gerilemesini 

sağladığı da bildirilmektedir. 

Meme kanseri tedavisi sonrası kimlerin lenfödem geliştireceğine dair kesin kriterler bulunmamaktadır. 

Lenfödemi önlemek için klinisyenler rutin şekilde risk azaltıcı davranışları önermeye devam 

etmektedirler. Klinisyenler bu risk azaltıcı önlemleri (kan alma, enjeksiyon yapma, tansiyon ölçtürme ve 

uçak yolculuğunda bası giysisi kullanma) lenfödemi olsun olmasın tüm hastalara benimsetmeye 

çalışmaktadırlar. Son yıllarda yapılan çalışmalarda sadece saunanın şişlik için prediktif olabileceği 

bildirilmiştir. Kan aldırmanın meme kanseri sonrası lenfödemle ilişkisi gösterilememiştir. Kan basıncı 

ölçtürme ve uçak yolculuğu rejiminin de lenfödemle korele olmadığı bildirilmiştir. 

2016 Lenfoloji topluluğunun rehberinde sekonder lenfödemin konservatif meme kanseri tedavisi 

geçirenlerde, özellikle sentinel nod biyopsisi yapılanlarda bu lenfödem riskini azaltıcı yapılmayacaklar 

listesinin standart kullanımının rutin olarak her hastada uygun olmayabileceği görüşündedirler. Risk 

azaltma stratejileri kişiye özel planlanmalıdır. 

Sonuç olarak kanser rehabilitasyon pratiğinde kişiye özgü ve kansere özgü tedaviler, standardize 

protokollerin yerine geçmelidir. Hastalara uygulayacağımız önlemler ve vereceğimiz eğitimler, hastanın 

yaşam kalitesini ve psikolojik durumunu gözönüne alarak, riskleriyle doğru orantılı olmalıdır. 
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KANSER VE EGZERSİZ 

Doç. Dr. Sibel Ünsal Delialioğlu 

Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara

Kanser, gelişmiş ülkelerde mortalitenin en önde gelen nedenidir, gelişmekte olan ülkelerde ise ikinci 

sırada yer almaktadır. Kanser tarama programlarının geliştirilmesi, tanı ve tedavideki gelişmeler 

sayesinde erken tanı sağlanırken, hastaların yaşam süreleri de artmaktadır. Kanserde mortaliteyi 

azaltmanın ilk koşulu kanser gelişimini önlemektir, yani primer korunmadır. Kanserin önlenmesinde ana 

risk faktörlerinin kontrol altına alınmasından oluşan yaşam tarzı değişiklikleri; fiziksel aktivite, dengeli ve 

düzgün beslenme, kilo kontrolü ve stresin azaltılması önerilmektedir. Dünya kanser araştırma birliği; 

ABD’de kanserlerin yaklaşık %20’sinin obesite, inaktivite ve alkol tüketimi ile ilişkili olduğunu tahmin 

etmektedir.  

Düzenli egzersiz kanser gelişiminde koruyucu etkilidir. Egzersizle indüklenen lökositozis sayesinde 

periferik dolaşımda lökosit sayısı artar, akut yanıt olarak natural killer hücre sayısında artış olur, oksidatif 

stres regülasyonu sağlanır, tümör mikrosirkülasyonunda hipoksi azalır, vasküler normalizasyon 

sağlanır, kaslardan miyokin salınımı artar ve IL-6 ve onkostatin M salınımını indükler.   

American Cancer Society, National Comprehensive Cancer Network, American Society of linical 

Oncology, American College of Sports Medicine, Exercise and Sports Science Australia, British 

Association of Sports and Exrecise Science; kanser hastalarının inaktiviteden kaçınmasını, düzenli 

olarak orta-yoğun şiddette aerobik egzersiz ve güçlendirme egzersizleri yapmalarını önermektedirler. 

Bununla birlikte kanser tipine ve tedavi ile ilişkili yan etkilere göre egzersiz programlarının düzenlenmesi 

gerektiğini vurgulamaktadırlar. Egzersiz reçetesi oluşturmadan önce özellikle hematolojik 

değerlendirme (anemi, trombositopeni, nötropeni) dikkatli yapılmalıdır. Anemi egzersiz toleransını 

azaltır, erken yorgunluğa yol açar. Trombosit sayısı<20.000 ise kanama riski yüksek olduğundan 

yalnzca fonksiyonel mobilite egzersizleri önerilir. Nötropeni egzersiz için relatif kontrendikasyon 

oluşturur.  

Kanser hastalarında egzersiz programı üç ana komponenti içermelidir; aerobik, güçlendirme ve germe 

egzersizleri. Egzersiz programları hastaya göre bireyselleştirilmelidir. Kanser tipi, evresi, komorbiditeler, 

hastanın disabilite düzeyi ve kanser öncesindeki aerobik kapasitesi, fiziksel aktivite düzeyi göz önünde 

bulundurulmalıdır. Egzersiz programı oluşturulmadan önce kapsamlı değerlendirme yapılmalı, kanser 

tedavisine bağlı oluşan hemodinamik değişiklikler saptanmalı ve egzersiz programı buna göre 

düzenlemelidir. Bazı kemoterapötiklerin (Antrasiklinler, Trastuzumab) kardiyotoksisite ve pulmoner 

fibrozis (bleomisin, metotreksat) yapıcı etkisi egxersiz için kısıtlayıcı olabilir. Radyoterapi (>30-35 Gy) 

sonrası myokard, koroner arterler, valvler ve ileti sisteminde yapısal hasar gelişebilir ve diastolik 

disfonksiyonla sonuçlanır. Bu konuda 2018 yılında Mina ve ark. Lancet te yayınlanan makalelerinde 

egzersiz kılavuzlarına destek olmak amacıyla kanser hastalarında dikkat edilmesi gerekenler dört başlık 

altında ( kan değerleri, kardiyorespiratuar parametreler, kemik metastazları, fiziksel ve kognitif 

fonksiyonlardaki farklılıklar) yayınlanmıştır.  

Egzersizin; kanser yönetiminde tamamlayıcı tedavi olarak yer alması gerektiği son yıllarda giderek artan 

farkındalıkla önerilmektedir. Bu konudaki çalışmalar daha çok meme, kolorektal ve prostat kanserli 

hastalarda yapılmıştır. Çalışma sonuçlarına göre egzersiz yapan hastalarda kanser spesisfik mortalite 

ve tüm mortalite nedenleri daha düşük, kanser rekürrensi daha az ve kanser tedavisine bağlı yan etkiler, 

özellikle yorgunluk ve psikososyal stres, daha az oranda bildirilmiştir. Kanser tedavisi sırasında ve 

sonrasında hastaların fiziksel aktivite düzeylerinin arttırılması, egzersiz programlarıın uygulanması ile 

psikolojik ve fonksiyonel iyileşme dolayısıyla yaşam kalitesinde artış bildirilmektedir.  
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KOAH’DA PULMONER REHABİLİTASYON ERS, GOLD, ATS vb. NE DİYOR? 

Prof. Dr. Birkan Sonel Tur

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Ankara

Kronik obstruktif akciğer hastalığı (KOAH) “Küresel Hastalık Yükü Çalışması” verilerine göre dünyada 

3. ölüm nedeni olup; yılda 3 milyonla ölümlerin %6’sından sorumludur. Benzer şekilde Türkiye’de 
solunum sistemi hastalıkları arasında en sık görülen 3. ölüm nedenidir. Ölümlerin %61.5 KOAH’a bağlı 
olduğu rapor edilmiştir.

KOAH hem morbidite hem de mortaliteye neden olan önemli bir sağlık sorunudur. Hareketsizlik kasların 
zayıflamasına ve akciğer kapasitesinin daha da azalmasına neden olur. KOAH’da dispne, korkuya bağlı 
gelişen hareketsizlik ve kondüsyonsuzluk kişinin fonksiyonel kapasitesinin sınırlanmasına, günlük 
yaşam aktivitelerinin etkilenmesine neden olmaktadır. Kas atrofisi negatif prognostik göstergedir. 
Kuadriseps kuvvet kaybı da mortalite belirleyicisidir.

Egzersiz ve fiziksel aktivitenin temel olduğu pulmoner rehabilitasyon  (PR) KOAH’da önemli bir yaklaşım 
olup giderek artan şekilde dikkat çekmektedir. PR ile ilgili bilgilerin büyük çoğunluğu da KOAH 
hastalarına ait verilerden oluşmaktadır. Bu alanda kılavuzlar yıllık veya çeşitli aralıklarla sunularak 
bilgilerin güncellenmesine olanak vermektedir. Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease 
(GOLD), PR’yi, “kronik solunum hastalarının fiziksel, emosyonel durumlarını düzeltmeyi ve sağlığı 
geliştirici kalıcı davranışları sağlamayı hedefleyen, hasta değerlendirmesini takiben bireysel olarak 
belirlenen egzersiz eğitimi, eğitim ve davranış değişikliği gibi yaklaşımları içeren, kapsamlı, 
interdisipliner tedavi yaklaşımları bütünüdür” şeklinde tanımlamıştır. Bu yaklaşımın temel hedefleri; 
semptomları azaltmak, fonksiyonel ve emosyonel durumu kişinin sahip olabileceği en iyi düzeye 
getirmek, günlük yaşama katılımı ve yaşam kalitesini arttırmak, hastalığın sistemik etkilerini geri 
döndürerek ya da stabilize ederek sağlıkla ilişkili harcamaları azaltmaktır. GOLD 2019 güncellemesinde 
GOLD evrelemesine göre B-D grubuna pulmoner rehabilitasyon; A grubunda ise fiziksel aktivite önerisi 
bulunmaktadır. Hastaların program öncesinde detaylı anamnez ve muayenesi, bronkodilatatör sonrası 
spirometri ile değerlendirimi, egzersiz kapasitesinin belirlenmesi, sağlık durumu ve dispnenin etkisinin 
belirlenmesi, inspiratuvar, ekspiratuvar ve alt ekstremite kas kuvveti değerlendiriminin yapılması, 
hastanın hedef ve beklentisinin de sorgulanması önerilmektedir. PR 6-8 haftalık bir sürede 
önerilmektedir. PR’nin majör parçası olarak egzersiz eğitimi, İntermitan egz, kuvvetlendirme, 
egzersizleri, üst ekstremiteye yönelik egzersizler ve transkütanöz nöromüsküler elektriksel stimülasyonu 
önerilmektedir.

Stabil KOAH hastalarının yanında kırılganlık, komorbidite ya da akut alevlenmede rehabilitasyon 
programının etkinliği de kılavuzda bildirilmektedir.

European Respiratory Society (ERS) raporlarına göre KOAH hastalık yönetimi hastalığın değerlendirimi 
ve izlemi, risk faktörlerinin azaltılması, stabil KOAH ve alevlenmelerin yönetimi olmak üzere 4 başlıkta 
incelenmektedir. Akut alevlenmeden sonra erken rehabilitasyonun önemli olduğu bildirilmiştir. Pulmoner 
rehabilitasyonun en etkili komponentinin egzersiz olduğu vurgulanmıştır.

PR için American Thoracic Society (ATS) ile ERSnin ortaklaşa kılavuzları en son 2015 yılında 
sunulmuştur. Bu kılavuzda rehabilitasyon programının tüm detayları belirtilmiştir. 2018 yılında da PR’da 
eğitimin içeriğini ortaya çıkan bir rapor yayınlanmıştır. PR’a erişimle ilgili sorunlar mevcuttur. Sosyal, 
bölgesel, maddi problemler, farkındalık azlığı ön sırada gelmektedir. Yine pulmoner rehabilitasyonun 
uygulanma şekli ile ilgili de cevap bekleyen sorular mevcuttur.

Pulmoner rehabilitasyon stabil KOAH hastalarında dispne, sağlık durumu ve egzersiz toleransını 
artırmaktadır (Kanıt A). Rehabilitasyonun diğer bir parçası olarak da kabul edilebilen eğitimin tek başına 
etkili olmadığı belirtilmektedir (Kanıt C). Sağlık profesyonelleri ile iletişimle kendi kendine yönetim 
yaklaşımında hastaların hastaneye yatışını ve acile başvuru sıklığını azalttığı ve sağlık durumunu
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düzelttiği saptanmıştır (Kanıt B). Bütüncül bakım ve tele sağlıkla ilgili çalışmalar şu ana kadar etkin 

bulunmamıştır(Kanıt B). 
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PEDİATRİK PULMONER REHABİLİTASYON 

 

Dr. Feray Soyupek 

 

Süleyman Demirel Üniversitesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD, Isparta 

 

Akciğer gelişimi gestasyonel 21. günde başlar. Alveol sayısındaki artış 4 yaşa kadar devam eder. Gaz 

değişim ünitelerinin yüzeyel alanı erişkin döneme kadar 20 kat artmaktadır. Bebeklerin göğüs kafesi 

silindirik şeklindedir ve kemikleri yumuşak kartilaj yapıdadır. Kostaları sternuma göre horizontal 

seyretmektedir. Erişkinlere kıyasla diyafragma insersiyon açısı horizontaldir. Larinks ve hyoid kemik 

yüksek yerleşimlidir. Bronşiollerin duvarındaki kartilaj desteği ve düz kas oranı erişkinlerden daha azdır. 

Yenidoğan dönemde alveol, terminal bronşioller ve respiratuar bronşioller arasındaki kollateral kanallar 

gelişmemiştir Akciğerin tam maturasyonu erkeklerde 20 yaş, kızlarda 18 yaşında tamamlanmaktadır.  

        Neonatal ve çocukluk döneminde ortaya çıkan primer pulmoner hastalıklar şunlardır; 

1. Respiratuar distress sendromu 

2. Bronkopulmoner displazi 

3. Mekonyum aspirasyon sendromu 

4. Hava sızma sendromu 

5. Konjenital diyafragmatik herni 

6. Karın duvarı defektleri 

7. Ösofagial atrezi ve fistüller 

8. Kistik fibrosis 

9. Astım 

10. Bronşiolitis ve respiratuar sinsityal virüs enfeksiyonları 

11. Primer silier diskinezi 

12. Aspirasyon sendromu 

Sekonder pulmoner disfonksiyon sebepleri ise şunlardır;  

1. Serebral palsi 

2. Down sendromu 

3. Musküler distrofi 

4. Spina bifida 

5. Kifoskolyoz 

6. Obezite   

        Çocuklarda özellikle yeni doğanlarda maturasyonun devam ettiği solunum sistemi, gelişimini 

tamamlamamış kemik yapısı, immatür santral sinir sisteminin varlığı,  kooperasyonun olmaması, 

çocuğun fiziksel boyutunun küçüklüğü pulmoner rehabilitasyonda teknik seçimini karar vermede ve 

uygulanmasında önemli noktalardır. Pediatrik hastalarda pulmoner rehabilitasyon tekniklerinden en çok 

hava yolu temizleme teknikleri kullanılmaktadır.   

          Pediatrik dönemde uygulanan göğüs fizyoterapi teknikleri şunlardır;  

A. Ventilasyon ve gaz değişim bozukluğunda uygulanan teknikler; 

1. Pozisyonlama 

2. PNF teknikleri 

3. İnsentif spirometre 

4. Diyafragma güçlendirme egzersizleri 

5. Torasik mobilizasyon teknikleri 

B. Sekresyon klirens yöntemleri  

1. Postural drenaj 

2. Göğüs kafesine perküzyon, vibrasyon 
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3. Suction (emme)

4. Yüksek frekanslı göğüs kafesi kompresyonu

5. Solunum teknikleri (Aktif solunum teknikleri siklusu, Otojenik drenaj)

6. Pozitif ekspiratuar basınç uygulayan cihazlar (PEP maskesi, Eşik PEP,  Ossilasyonlu 

PEP ( Flutter,Cornet,Acapella, Aerobika, Quake))

7. Intrapulmoner perküzif ventilasyon

8. Mekanik insüflatör- eksüflatör  (Cough Assist)

9. Yardımcı öksürme manevraları

C. Egzersiz toleransını arttırıcı teknikler

1. Aerobik egzersiz

2. Güçlendirme egzersizleri

3. Solunum kası güçlendirme egzersizleri

     Bebeklerde baş aşağı pozisyonda postural drenaj uygulanması intrakraniyal basınç artışından 

kaynaklanan intraserebral hemorajiye ve gastro-osefageal refluya neden olabilmektedir. Bebeklerde 

perküzyon uygulamasında el ve parmakların kullanılmasının yanısıra anestezi yüz maskesi, pamukla 

desteklenmiş yalancı emzikler, pamukla desteklemiş kaplarda kullanılabilir. Vibrasyon tekniğinde 

bebeklerin ekspirasyon fazı kısa olduğundan dolayı uygulamak zordur. Elektrikli diş fırçaları bu amaçla 

bebeklerde kullanılabilir. Fazla basınçtan kaçınılmalıdır.   

   Çocuklarda hava yolu temizleme tekniklerinin seçiminde hastanın yaşı, kooperasyon durumu, 

hastalığı ve uygulayıcının tecrübesi ve tercihi önemlidir.  
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ÖZEL DURUMLARDA PULMONER REHABİLİTASYON

Prof. Dr. Belma Füsun Köseoğlu

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi  Tıp Fakültesi FTR ABD

Pulmoner Rehabilitasyonun (PR) etkilerine ait araştırmaların çoğu KOAH’ta yapılmıştır ve PR terimi KOAH’la 
özdeşleşmiştir.
PR’ın KOAH dışı hastalıklardaki etkinliğine dair çok araştırma olmamasına rağmen, ATS ve ERS akciğeri 
tutan her hastalıkta, respiratuvar semptomlar ile birlikte fonksiyonel kapasite ve yaşam kalitesinde azalma 
varsa PR’ın önemli bir role sahip olduğunu kabul etmektedir.
Bu özel durumlar/hastalıklar;

Nöromuskuler hastalıklar,
Nörolojik Hastalıklar,
Romatolojik Hastalıklar 

Anabaşlıkları altında incelenebilirler.

NÖROMUSKULER HASTALIKLAR (NMH)’da PULMONER REHABİLİTASYON
Heterojen grup hastalıklardır.

Motor nöron hastalıkları (ALS ve Postpolio gibi); Motor sinir kök (HSMN gibi) ve periferik sinir 
hastalıkları(kronik periferik nöropati gibi ); Nöromuskuler kavşak hastalıkları (MG gibi) ve Kas hastalıkları 
(miyozit, miyopati ve distrofiler) bu grup içinde yer alırlar.

Bu hastalıklarda geleneksel PR’da kullanılan eğitimler kullanılamaz, uygun egzersiz programları 
nöromuskuler hastalıkların tipine, progresyon hızına veya egzersizin tipine bağlıdır. Ayrıca bazı NMH’da 
egzersizin zararlı olduğuna dair inanışlarda mevcuttur.

NMH’da respiratuvar semptomlar;
Erken semptomlar başlangıçta sadece egzersizle oluşan nefes darlığı ve yorgunluktur. Daha sonra 

GYA sırasında da dispne ve yorgunluk olur. Hasta aktivitelerini azaltarak nefes darlığı ve yorgunluğu azaltır 
semptomlar maskelenebilir bu nedenle hasta dikkatle sorgulanmalıdır.

NMH’da inspiratuvar kas kuvvetsizliğinin özellikleri ;
Solunum sayısında artma, yüzeysel solunum, değişimli olarak abdominal ve göğüs kafesi solunumu ve 
inspirasyon sırasında abdomenin içeri çökmesi ile paradoksal solunum vardır.

NMH’da pulmoner rehabilitasyon içeriği ve dikkat edilmesi gereken durumlar
Bronşiyal Hijyen teknikleri, Solunum kas egzersizleri, Breathing retraining teknikleri , Neuromuskuler 

elektrik stimülasyon, Diapram pacing( frenik sinir stimülasyonu veya direkt diyaframa  elektrod implantı 
kullanarak) ve Non-invasive ventilasyon sonrasında veya birlikte egzersiz eğitimi, Aerobik, Dirençli ve kombine 
aerobik ve dirençli egzersiz eğitiminden oluşur. 

Solunum kasları eğitimi hiperkapnik hastalarda , VC<25% prediktif olanlarda ve  çok hızlı ilerleyen 
NMS’lerde kontrendikedir. Örneğin ALS ‘de böyledir.

Aerobik eğitim ekstremitelerde ciddi kuvvetsizliği olanlarda zor uygulanır
Musküler distrofiler gibi bazı NMH’da aynı zamanda kardiyak tutulumda mevcut olduğu için egzersizler 

yakın süpervizyon ile uygulanmalıdır.

Egzersizlerin görev spesifik performansı arttırmaya yönelik amaçlanmalıdır.
Egzersizin zararlı etkilerine ait takiplere dikkat edilmelidir.

NÖROLOJİK HASTALIKLARDA PULMONER REHABİLİTASYON

Spinal Kord yaralanması,
Parkinson,
Multipl Skleroz,
İnme



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

PARKİNSON HASTALIĞI- PULMONER REHABİLİTASYON
  Progressif nörodejeneratif bir hastalık olup tremor, postural instabilite, bradikinezi ve rijidite ile 
birliktedir. Üst solunum yollarının ve göğüs duvarının çizgili kaslarıda etkilenir. Respiratuvar fonksiyonlarda 
bozulma en sık  karşılaşılan ölüm nedenidir (pneumoni ve pulmoner emboli). Ventilatuvar değişiklikler fiziksel 
aktiviteyi azaltarak yaşam kalitesini bozar.

Bu hastalıkta çok çeşitli respiratuvar fonksiyon bozuklukları mevcuttur.

  Hem göğüs duvarı kaslarının rijiditesine , hem de  kifoskolyoza bağlı akciğer hacimlerinde ve 
ventilasyonda azalmaya bağlı restriktif ventilatuvar disfonksiyon(%28-94 oranında);
  Üst havayolu obstrüksiyonu(%33);
  Respiratuvar kas kuvvetsizliği (inspiratuvar-ekspiratuvar)
  Anormal ventilatuvar kontrol(hiperkapniye azalmış cevap);
  Diafragmatik diskinezi ve pleuropulmoner komplikasyonlardır.
Hastada klinik bir respiratuvar fonksiyon bozukluğu olmaksızın dispne, egzersiz dispnesi, gece hipoksisine 
bağlı gün içi uyuma ve akut stridor gibi semptomlar olabilir.

Parkinson Hastalığı-Pulmoner Rehabilitasyon içeriği
1-Respiratuvar kas eğitimi (inspiratuvar ve ekspiratuvar kaslar),
2- Aerobik,dirençli, kombine ve yüksek yoğunluklu interval eğitimleri içermektedir.
Tavsiye edilen aerobik eğitim 20-60 dk süreyle, orta şiddette ve haftanın 3-5 günü  olacak  şekildedir. Tavsiye 
edilen kuvvetlendirme eğitimi haftanın 2-3 günü, 1-3 set , 1 repetetif maksimumun %40-50 si ile 8-12 tekrardır.

MULTİPLE SKLEROZ- PULMONER REHABİLİTASYON
Santral sinir sisteminin kronik demiyelinizan , progressif dejeneratif bir hastalığıdır. Sinir sistemindeki plak 
yerleşimine göre farklı semptomlar gösterir. Motor nöronların dejenerasyonu kas kitlesinde atrofi ve kayba 
sebep olur. Respiratuvar kaslarda da bu tablo meydana gelir. Enfeksiyonlar ve respiratuvar komplikasyonlar bu 
hastalık grubundaki ana mortalite nedenidir.

Kronik respiratuvar yetmezlik ;
  Yutma bozukluğu ile birlikte bulber fonkiyon bozukluğundan, 
  Değişmiş santral solunum kontrolü,
  Kortikospinal yolun etkilenmesi nedeniyle motor ve nöromusküler bozukluklar,
  Uyku solunum bozukluklarından kaynaklanır. 
  Ana problem ekspiratuvar kas kuvvetinde bozulma ve öksürük etkinliğinde bozulmadır.
  Aerobik kapasite ve kardiyopulmoner sağlık  azalmıştır. Respiratuvar fonksiyon bozukluğu, yorgunluk 
ve kas atrofisi aerobik kapasitenin azalmasına katkıda bulunur.

MS-Pulmoner Rehabilitasyon İçeriği
  Respiratuvar kas eğitimi,
  Akciğer hacmi arttırma teknikleri  (aktif, pasif veya mekanik yardımlı tekniklerle),
  Derin solunum egzersizi , Kontrollü solunum teknikleri (breathing retraining),
  Aksesuar kas egzersizi( üst ekstremite eğitimi),
  Haftada 2-3 gün, 10-30 dakika orta şiddette aerobik egzersiz ve
  Haftada 2-3 gün kuvvetlendirme egzersizi (1-3 set,  8-15 tekrar,  bir repetetif  maximumun %30-50 si 
ile) kullanılmıştır.



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

İNME- PULMONER REHABİLİTASYON
İnmeli hastalar da egzersize dayanıklılığında azalma ve yorgunlukta artma akciğer  fonksiyonlarında ve 
solunum mekaniğinde bozulmaya bağlı olabilir. Bu hastalar kas kuvvetsizliği ve gövde duruş bozukluğu 
nedeniyle respiratuvar fonksiyonlarında bozulma, egzersiz sırasında kuvvetsizlik ve dayanıklılıkta azalma 
gösterirler.
  İnme tarafında diafram yüksektir. Diafram hareketi azdır (göğüs solunumuna yol açar). Etkilenmiş 
hemitoraksta azalmış solunum hareketi mevcuttur.
  İnme tarafında interkostal ve diafram EMG aktivitesi azalmıştır.Karın kasları kuvveti azalmıştır.
  Respiratuvar kas kuvveti azalmıştır(MIP ve MEP).
  Ventilatuvar disfonksiyon vardır(restriktif , obstruktif veya mikst).
  Değişmiş göğüs duvarı mekaniği(Göğüs expansiyonunda azalma) vardır. Göğüs ekspansiyonu 
respiratuvar kas fonksiyonları için bir göstergedir.
  Öksürük bozulur ve havayolu temizliği etkilenir. Pulmoner enfeksiyonlara katkıda bulunur.
  İnme rehabilitasyonunda akciğer fonksiyonlarına dikkat edilmeli ve ihtiyaç duyan hastalarda PR 
nörolojik rehabilitasyon programına ilave edilmelidir.

İnme-Pulmoner Rehabilitasyon İçeriği
  Respiratuvar kas eğitimi (İMT ve EMT),
  Kontrollü solunum teknikleri(DB, air shifting teknik, PLB ….),
  Havayolu temizleme teknikleri(İncentive spirometri) 
  Transversus Abdominus eğitimi(karnı içine çekme) ve Oyun tabanlı solunum eğitimi gibi yaklaşımlar
  Haftada 3-5 gün, 20-40 dakika süreyle, orta şiddette aerobik egzersiz ve
  Haftada 2-3 gün kuvvetlendirme egzersizi (1-3 set,  8-15 tekrar, bir repetetif  maximumun %30-50 si ile) 
kullanılmıştır.

SPİNAL KORD YARALNMASI- PULMONER REHABİLİTASYON
Pulmoner problemler bu hastalarda diğer bir önemli morbidite ve mortalite nedenidir. Yaşam boyu tüm pulmoner 
komplikasyonların oranı %50-67’yi bulurken, bu oran tetraplejiklerde %85 ve paraplejiklerde %65 olarak 
bulunmuştur. Yaralanma sonrası nörolojik seviyeye ve yaralanma ciddiyetine bağlı olarak respiratuvar 
pompanın denervasyonuna bağlı azalmış solunum kas kuvveti ve yorgunluk, ventilatuvar kontrolde bozukluk, 
bozulmuş öksürük ,artmış sekresyonlar , pulmoner ödem, artmış bronşiyal tonus ve hiperreaktivite, hava akımı 
limitasyonu, azalmış göğüs duvarı ve akciğer elastikiyeti  SKY’lı hastalarda pulmoner fonksiyonların bozulması 
ve komplikasyonlar için sebeplerdir.

Yaralanmayı Takiben Pulmoner Fizyolojik Değişiklikler;
  1-Ventilatuvar kasların performansı bozulur(kuvvetsizlik-yorgunluk)
  2-Akciğer ve göğüs duvarının elastikiyeti bozulur,
  3-Ventilatuvar kontrolde değişiklikler olur,
  4-Hava yollarında bronkospazm, havaakımı limitasyonu ve bronşiyal artmış cevaplar meydana gelir.

Respiratuvar Fonksiyonların Zamanla Değişimi
  Akut yaralanmadan sonra spinal kord ödem/inflamasyonunun gerilemesine bağlı olarak nörolojik 
seviyenin daha aşağı seviyelere inmesi,
  Aksesuvar solunum kaslarının artan göreve katılımı,
  Sağlam respiratuvar kasların kondüsyonunda artma,
  Flask paralitik dönemden spastik döneme geçiş ( interkostal ve abdominal kasların spastisitesi göğüs 
kafesi stabilizasyonunu düzeltir, diyafram ve solunum etkinliği artar.)
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SKY Sonrası Kronik Dönem Pulmoner Komplikasyonlar
  Respiratuvar yetmezlik,
  Pneumoni,
  Atelektazi,
  Pulmoner trombombolizm,
  Uyku solunum bozuklukları,
  Dispne, Öksürük  ve Ses Bozuklukları,
  Havayolu Seyahat Problemleridir.

Spinal Kord Yaralanması-Pulmoner Rehabilitasyon İçeriği
  AEROBİK/ENDURANS EGZERSİZLERİ
  KUVVETLENDİRME/REZİSTANS EGZERSİZLERİ
  ÜST EKSTREMİTE VE OMUZ KUŞAĞI EGZERSİZLERİ
  NMES/FES
  SOLUNUM (VENTİLATUVAR) KASLARI EGZERSİZLERİ
  KONTROLLÜ SOLUNUM TEKNİKLERİ (BREATHING RETRAINING)
  BRONŞİYAL HİJYEN TEKNİKLERİ kullanılmıştır.

ROMATOLOJİK HASTALIKLARDA PULMONER REHABİLİTASYON
  Romatoid Artrit
  Ankilozan Spondilit,
  Skleroderma,
  SLE,
  Miyozitis.

Romatolojik hastalıklara bağlı akciğer tutulumu bu hastalarda önemli bir mortalite ve morbidite nedenidir.
  Skleroderma ve miyozit’de daha çok ILD(intersitisyel akc hastalığı) görülürken. RA ve SLE havayolları, 
parankim, plevra ve pulmoner vasküler tutulum olmak üzere akciğere ait her yapıyı tutabilirler.
  AS ; Pulmoner parankim, Pleura, Trakeobronşiyal ağacı tutar. AS’de hastanın respiratuvar semptomları 
olmasa ve PFT normal olsa bile HRCT ile  hastalığın erken evrelerinde akciğer tutulumu olduğu gösterilmiştir. 
Hastalığa bağlı artritik değişikliklerden sonraki beş yıl içinde apikal fibrozisin geliştiği gösterilmiştir.

Romatolojik Hastalıklarda akciğer tutulumunu gösterme ve izleme
  Romatolojik hastalık tanısı konduğu sırasında respiratuvar semptomları sorgulamak ve buna ait fizik 
muayeneyi yapmak.
  Semptom olmasa bile pulmoner fonksiyon testi istemek,
  Yeni başlayan veya kötüleşen semptomlar olduğunda, solunum fonksiyon testi (PFT) sonuçları kötüyse 
ve Akc. Grafisi şüpheliyse HRCT istemeyi savunanlar olduğu gibi, asemptomatik giden vakalarda olabildiği için 
HRCT’yi tanı sırasında istemek gerekliliğini savunanlarda bulunmaktadır.
  3-6 ayda bir PFT ile monitörizasyon yapılırken, hızlı giden vakalarda aylık, yavaş gidenler ve 
asemptomatik olanlarda ise yıllık takip önerilmektedir.
  Pulmoner arteriyel hipertansiyon (PAH) şüphesi varsa EKO ve sağ kalp kateterizasyonu uygundur.
  Bronşiektazi ve bronşiolit gibi havayolu tutulumu yapan romatolojik hastalıklarda izleme metodu ve 
tavsiye bulunmamaktadır.
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Romatolojik Hastalık Sonucu-İntersitisyel Akciğer Hastalığı (ILD)
  İntersitisyel akciğer hastalığı heterojen grup bir hastalık olup akciğer parankiminde inflamasyon 
ve/veya fibrozis ile karakterizedir. 
  Restriktif ventilasyon defekti/fizyolojisine(akciğer kompliansında ve elastik recoilde azalma) ve gaz 
değişim anormalliklerine sebep olur.
  Egzersize bağlı hipoksi ve pulmoner hipertansiyonda sıklıkla görülür.
  Semptomlar egzersiz dispnesi, hipoksemi, yorgunluk, kondüsyon bozukluğu, kardiyovasküler 
limitasyon, solunum kaslarında kuvvetsizlik ve yaşam kalitesinde azalmadır.Egzersiz kapasitesi istirahat 
respiratuvar fonksiyonlardan daha kuvvetli bir prognoz prediktörüdür.

Romatolojik hastalıklar dahil intersitisyel akciğer hastalığına sebep olan tüm durumlarda 
yapılan dokuz randomize kontrollü çalışmada;
   «Pulmoner Rehabilitasyonun» güvenli olduğu, egzersiz kapasitesi, dispne ve yaşam kalitesinde 
düzelme olduğu ,hastaneye yatış sayısı ve süresinde azalma olduğu gösterilmiştir .
  Ayaktan, süpervize egzersiz eğitimi ve hasta eğitimini kapsayan 6-9 haftalık programlardır.
  KOAH’lı hastalardakine benzer ancak daha az miktarda faydalar saptanmıştır.
  ILD’de hastalık hızlı ilerlediği için iyileşmeler 6 ay sonra izlenememektedir. Bu nedenle halihazırdaki 
rehberlerde PR zayıf tavsiye olarak verilmektedir. 
  PR’daki iyileşmelerin hastanın fiziksel fonksiyonlarına ne kadar yansıdığı gösterilememiştir.
  Erken dönemde başlanılmalıdır?( program başlangıcında FVC, egzersiz SaO2 si ve özürlülüğü az olan 
hastada PR sonuçları daha iyidir.)
  Romatolojik hastalıklara ait artropati, miyopati ve vaskülopati gibi sistemik belirti ve bulgular nedeniyle 
bu hastalarda egzersiz kapasitesi yalnızca akciğer tutulumu nedeniyle kısıtlanmaz.PR programları sırasında 
egzersiz reçetelemede egzersiz modalitesi seçiminde de bu semptomların dikkatle değerlendirilmesi gerekir.
  Artiküler tutulumu olan hastalardaegzersiz eğitimine  alt ekstremiteye binen yük azaltılmalıdır. Örneğin 
bisiklet yürüme eğitimine tercih edilmelidir. Bu hastalarda aquatik egzersiz eğitimi verilebilir.

Romatolojik Hastalıklarda pulmoner rehabilitasyon içeriği ve dikkat edilmesi gereken 
durumlar
  Haftada iki kez, süpervizyonla başlanır,
  Aerobik, kombine aerobik ve kuvvetlendirme, fleksibilite ve respiratuvar kas eğitimini içerir,
  Düşük yoğunluklu egzersizlerle başlanır,
  Çok ciddi hastalıkta interval eğitim güvenlidir,
  İyi durumda hastalarda devamlı protokollerde kullanılabilir,
  Fonksiyonları çok kısıtlı hastalarda NMES uygulanmalıdır.
  Dispne,oksijen saturasyonu ve kalp hızı takibi ile güvenli bir şekilde egzersiz yoğunluğu arttırılır,
  PR seansı sırasında oksijen saturasyonu izlenerek istirahat ve egzersizde hipoksemi ve dispne tespit 
edilir.Egzersizler oksijen desteği ile yapılır.Egzersiz sırasında SaO2’nin 90 mmhg üstünde olması için 4-8 lt/dk 
da oksijen desteği bir ya da iki ayrı kaynaktan sağlanır.
  Başlangıçta kondüsyon ve klinik durumlarına göre hastalar 5-10 dk süreyle egzersiz yapar.Günlük en 
az 30dk kadar ilerletilir.
  Hastada iş-uğraşı uygulamaları (enerji konservasyon teknikleri) yapılmalıdır.
  PR standart olarak mutlaka monitörizasyon ve süpervizyon ile olmalı monitörizasyon SaO2’yi 
içermelidir. Sklerodermada pulse parmağa değil başa takılan probu ile olmalıdır.
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Romatolojik Hastalık Sonucu-Pulmoner Hipertansiyon
Romatolojik hastalıklarda bağımsız olarak veya romatolojik hastalığın yol açtığı ILD ile birlikte pulmoner 

arteriyel hipertansiyon (PAH) olabilir.
Progressif dispne ve çok ciddi aktivite kısıtlanması ve sağ kalp yetmezliğine bağlı ölüm olur.
PAH’ı olan hastalarda egzersiz düşük yoğunluklu ,yavaş ve kısa süreli olarak reçete edilir.
Egzersiz submaksimal ve incremental olmalıdır. İnterval eğitim PAH’ta uygun değildir. Çünkü pulmoner 

hemodinaminin hızlı değişimi ve senkop riskinden kaçınılmalıdır.
Hafif yoğunluklu dirençli egzersiz valsalva manevrasından kaçınarak verilebilir.
ROM ve fleksibilite egzersizleri verilebilir.
Egzersiz eğitimi süpervizyon ve monitörizasyon ile yapılır.
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DİZ OSTEOARTRİTİ TEDAVİSİNDE GELECEK NELERİ GETİRECEK?

Prof. Dr. Yeşim Kirazlı

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi FTR Anabilim Dalı, İzmir

Osteoartrit (OA) tedavisinde ne yazık ki yapısal modifikasyon şu nedenlerle gösterilememiştir:
• Yeni ajanların FDA tarafından gerekli görülen eklem aralığı genişliği (X-Ray) son noktası üzerindeki
etkisinin sınırlı olması
• MMP inhibitörleri gibi ümit verici ajanlarla ilgili toksisite sorunları
• OA’da plasebo etki
• Bu konudaki randomize kontrollü çalışmaların metodolojik kalitesinin kötü olması
• Araştırmaların diz ve kalça OA’i üzerinde yoğunlaşması, daha kompleks olan el OA üzerinde
çalışılmaması
OA araştırmalarında yeni gelişmeler hastalığın patofizyolojisini daha iyi anlamamızı sağlamıştır. Özellikle,
TGF-β ve Wnt/ β-katenin sinyal yollarının tanımlanması hastalık modifiye edici osteoartrit ilacı konusunda umut
vermektedir. Son yıllarda, bazı yeni ajanlar potansiyel tedavi alternatifleri olarak karşımıza çıkmaktadır. OA için
bazı intra-artiküler terapötik adaylar şu anda klinik gelişme dönemindedirler. Bunlar küçük-molekül terapilerini,
biyolojik terapileri, gen terapilerini içermektedir. OA progresyonunun katabolik ve anabolik faktörler arasındaki
dengesizlikten oluşabileceği fikri ve artritlerin enflamatuar formlarının tedavisinde biyolojiklerin bilinen etkinliği
biyolojik ajanların osteoartritte de kullanılabileceği umudunu doğurmuştur. Son 10 yılda biyolojik ajanların
kullanımı ile çalışmalar yapılmış ancak bunlar yüz güldürücü olmamıştır. Bu çalışmalarda IL-1’i hedefleyen
ajanlar, TNF’i hedefleyen ajanlar ve büyüme faktörü tedavisi kullanılmıştır.
OA da dokuya ait ve moleküler hedefler vardır. Etkilenen konnektif dokuların çoğu yeni terapötikler için hedef
oluşturmaktadır. Bu nedenle terapötik hedefler kıkırdak, kemik, enflamasyon/tamir ve ağrı ile ilişkili olarak
incelenebilir. Örneğin ADAMTS-4/5’e karşı küçük molekül inhibitörleri ve Wnt sinyal yolu inhibitörü SM04690
kıkırdak ile ilişkilidir. Kemiği terapötik olarak hedef alanlar bisfosfonatlar ve stronsiyum ranelattır. Enflamasyona
yönelik olarak düşünülen ve  romatoid artritte kullanılmakta olan antisitokinlerin OA da kullanımı konusu
tamamlanmamış bir resim gibidir. Anti-TNF, IL-1R1 monoklonal antikorları, nitrik oksid sentetaz inhibitörü ile ilgili
henüz yararlı sonuçlar gösterilememiştir. Tamir mekanizması ile ilgili olarak intraartiküler FGF-18 (sprifermin) ve
TGF- β
‘ya karşı antikorlar ümit vericidir. Ağrı ile ilişkili olarak üzerinde en çok çalışılmış alan sinir büyüme faktörü
inhibisyonudur.
OA için bazı intra-artiküler tedaviler de şu anda klinik gelişim aşamasındadır. Bunlar arasında insan serum
albüminin düşük moleküler ağırlıklı fraksiyonu olan LMWF-5A(Ampion) yer alır. Ayrıca otolog protein solüsyonu,
Wnt- β-katenin sinyal yolunun inhibitörü olan SM04690 , büyüme faktörü olan rhFGF18 (sprifermin), yüksek
saflıkta trans-capsaisin olan CNTX-4975, hücre terapisi olan DokuGen C ve triamsinolon asetonidin mikroküre
temelli formülasyonu FX006 (Zilretta) bu grup içinde yer almaktadır. Bu ajanların hepsinin klinik dataları
basılmış ya da sunulmuştur ve FDA onayına doğru ilerlenilmektedir.
Yeni tedavilerin yararları onların maliyet ve potansiyel riskleri de göz önünde tutularak değerlendirilmelidir. OA
da hastalık prosesini ve semptomlarını modifiye edecek ajanlar ufukta yakında gözükmektedir. Soru bu
ajanların kullanılmasının mümkün olup olmayacağı değil, ne zaman olacağıdır: yeni bir ajanın onay alması 5-10
yıllık bir süreçte gerçekleşecektir.
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DİZ OSTEOARTRİTİNDE GÜNCEL MODA TEDAVİLER 
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Diz osteoartriti (OA) tedavisinde klasik tedaviden farklı yaklaşımlar 1990’lı yıllardan sonra artış 

göstermiştir. Dünya Sağlık Örgütü 2000yılı verilerine göre ABD %42, Kanada %70, Afrika %80,  Fransa 

%49, Türkiye %42-70 oranında tamamlayıcı tıp yöntemlerini kullanmaktadır. Diz OA tedavisinde en çok 

kullanılan güncel moda tedaviler: 

➢ Proloterapi 

➢ PRP 

➢ Mezanşimal kök hücre tedavisi 

➢ Akupunktur 

➢ Mezoterapi 

➢ Ozon Tedavisi 

➢ Nöralterapişeklindedir. 

 

Proloterapi 

Proloterapi; kronik kas-iskelet sistemi patolojileri için kullanılan, iyileşmeyi stimüle eden, ağrıyı 

azaltan, Ligament ve tendonlarınrejenerasyonunu tetikleyen, Normal yara iyileşme sürecini tetikleyen 

alternatif bir enjeksiyon yöntemidir.Hipertonik dekstroz solüsyonları (%10-50) düşük doz lidokainle ve 

serum fizyolojikle karıştırılarak, istenen konsatrasyon elde edilerek uygulanmaktadır. Ağrılı bir tedavi 

yöntemi olduğu için lokal anestezikli solüsyonlar tercih edilmelidir.% 10’nun altındaki dekstroz 

solüsyonları ile yapılacak olan proloterapi uygulamalarında doku üzerinde proliferan etki görülmez ve 

yara iyileşmesi için gerekli enflamasyon fazı başlatılamaz. Daha az sıklıkla da sodyum morrhuate 

kullanılmaktadır. 

Proloterapi, kronik yaralanmalarda doku iyileşmesini uyarır, inflamatuvar belirteçler artar, 

extrasellülerglukozun artışı, hücrelerde büyüme faktörlerinin artışı ve büyüme faktörlerinin DNA 

kodlanmasında artışa neden olur. Diz OA’de ağrı ve fonksiyonel kapasitede iyileşmeye neden olsa da, 

iyi kaliteli, prospektif, yanlılık riski düşük çalışmalara ihtiyaç vardır. 

PRP  

Trombositten zengin plazmadır. Hastadan alınan kanın santrifüj edilerek trombosit ve içindeki 

GF’lerinkonsatre edilmiş şeklidir. Vücudun kendi doğal yeteneğini kullanarak kendini iyileştirmesi 

esasına dayanır. Hücre büyümesi, diferansiasyon, sitokin salınımı, kollajen sentezi, kemotaksisi uyarır. 

Bugün kabul gören 4 temel trombositten zengin plazma ürünü ve hazırlama yaklaşımı vardır: 

 Pure-PlateletRich Plazma (P-PRP) 

 Lökosit ve PlateletRich Plazma (L-PRP) 

 Pure-PlateletRich Fibrin (P-PRF) 

 Lökosit ve PlateletRich Fibrin (L-PRF) 

Diz OA’de ağrıyı plasebodan daha etkin olarak azaltır, fonksiyonel kapasiteyi belirgin düzeltir (yüksek 

yanlılıktan dolayı bulgu seviyesi: orta derecede-kısıtlı). Hyalüronik asit ile karşılaştırıldığında, ağrı 

üzerine etkisi belirgindir. Etki süresi kısıtlıdır (ort 9ay). 

 Hücresel Tedaviler  

Kök hücre, canlılarda kendini yenileyebilen ve farklılaşma yeteneği olan hücrelerdir. 

En çok mezanşimal kök hücre tedavileri kullanılıyor.MKH bölünerek yeni hücreler meydana getirebilme 

kabiliyeti ve farklılaşabilme özelliği bulunmaktadır.Otologsinovyalfibroblastlar ve kondrositler 

kullanılmaktadır. MKH birçok dokudan elde edilir(yağ, kemik iliği, cilt, plasenta, sinovyum,  kordon kanı, 

KC, sinovyal sıvı…) 
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MKH tedavisi yeni gelişmekte olan bir tekniktir.Erken klinik gözlemler olumlu olsa da uzun takip 

verilerinin henüz yetersiz olması dezavantajıdır.Kök hücrelerin çoğalabilme ve farklılaşabilme 

yetenekleri onların sadece olumlu yönde etkilerinin olmadığı, salgıladıkları büyüme faktörleri ile tümoral 

etkilerinin de olabileceği göz ardı edilmemelidir. 

 

Akupunktur 

Çeşitli patolojilerin   giderilmesi amacıyla, vücut üzerinde bulunan belirli noktalara iğne 

batırılmasıyla uygulanan bilimsel tedavi yöntemidir.Amaç;hastalıkları önlemek veya tedavi etmektir. 

Enerji dengesini sağlayan bilimsel bir yöntemdir. Noktalar vücudun enerji sistemine giriş kapısıdır.1974 

WHO, 1991 T.C SağlıkBakanlığı bilimsel kabul etmiş Vücut / mikrosistem (scalp/ kulak) bölgelerine 

uygulanmaktadır. Derlemelerde farklı akupunktur yöntemleri karşılaştırılmış akupunkturun kısa vadede 

diz OA i olan hastalarda ağrı, sabah tutukluğu ve fonksiyonel kapasite üzerine daha etkili olduğu 

gösterilmiştir. Uzun vadeli ve yüksek kalitede randomize kontrollü çalışmaların daha fazla doğrulanması 

gerekmektiği vurgulanmıştır. 

Mezoterapi 

Mezoterapi, bitkisel ve farmakolojik ilaçların mezodermden köken alan cildin derialtı ve deri içine 

enjekte edilerek mezodermi uyaran bir tedavi yöntemidir.Mezoterapide sempatikolitikler, vazoaktif 

maddeler, miyelorelaksan, NSAİİ, lipolitikler, vitaminler, mineraller ve bitki özleri kullanılmaktadır. 

Mezoterapi düşük dozda verilen ilaçların cildin yüzeyel tabakasında mikrodepositler oluşturması 

ve alttaki dokulara yavaş yavaş salınmasıdır.Ağrı tedavisindeki kullanımı kabul görmüştür.NSAİİ ve kas 

gevşeticilerin sistemik kullanımına  alternatif bir tedavidir.  

Ozon Terapi  

Ozon (O3), üç oksijen atomundan oluşan oda sıcaklığında gaz halinde bulunan, renksiz, kendine 

has kokusu olan doğal ama kararsız bir molekül olup oksijenin kimyasal bir türevidir.  

Medikal olarak kullanılan O3 özel jeneratörlerde saf oksijenin yüksek voltaj farkından geçirilmesi sonucu 

elde edilir. Jeneratörden elde edilen bu gazın %5’i ozon %95’i oksijenden oluşur.  

Ozon uygulamaları tek başına mucizevi bir yöntem olarak görülmemelidir.Vücudun tedaviye 

verdiği cevabı arttıran bir tedavi yöntemdir.Kas iskelet sistemi sorunlarında konservatif yöntemlerin 

alternatifi değil tamamlayıcısıdır. 

Nöralterapi 

Nöralterapi, bozulmuş olan vücut fonksiyonlarını düzenlemek için lokal anestezikmaddelerin 

diagnostik ve terapötik amaçla kullanıldığı bir regülasyon tedavisidir.Vejetatif sinir sisteminin uyarılması 

ile nöral, hormonal ve hücresel sistem üzerinde etki gösterir.  

Nöralterapi, tüm organizmayı bütünsel olarak ele alan bir tedavi yaklaşımıdır. Pratikte uzun 

süredir kullanılması ve yan etkilerinin az olmasına rağmen etkinlik, altta yatan mekanizmalarıaçıklayan 

yayınların kısıtlı olması nedeniyle hala klinik kanıt eksikliği vardır.Risk fayda oranlarını gösterecek klinik 

çalışmaların belirlenmesi ve yürütülmesine  ihtiyaç vardır.    
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Damar duvarının inflamasyonu anlamına gelen vaskülit sonucunda damar duvarının bütünlüğünün bozulması 
ile kanama olabilir ya da tromboz gelişebilir ve ilgili organın kan akımının bozulmasına bağlı olarak organda 
disfonksiyon meydana gelebilir. Vaskülitlerin sınıflandırılmaları daha çok tutulan damarların büyüklüğüne göre 
yapılmaktadır. Antinötrofil sitoplazmik antikor (ANCA) ilişkili vaskülitler (AAV) intraparankimal arterler, 
arteriyoller, venüller ve kapillerler gibi arterlerden daha küçük damarları tutan küçük vaskülitler sınıfındandır. 
AAV’ler granülomatöz polianjit (GPA), mikroskobik polianjit (MPA), ve eozinofilik granülomatöz polianjit 
(EGPA)’ten oluşur. 
AAV prevalansı 46-184/milyondur. Genelde 60 yaşının üzerinde ve erkeklerde biraz daha sık görülürler. 
AAV’ler çoğu zaman çoklu-sistem tutulumu yaparlar ancak ANCA pozitif renal-sınırlı vaskülit gibi sadece bir 
organ tutulumu ile sınırlı formları da olabilir. Ateş, halsizlik, kilo kaybı gibi sistemik konstitusyonel semptomlar 
ortak özelliklerdir. 
GPA küçük-orta çaplı damarları tutar, daha çok üst ve alt solunum yollarında granulomatöz inflamasyon ve 
nekrotizan, pausi-immun glomerulonefrit yapar. ANCA hastaların %80’inden fazlasında pozitiftir ve anti-PR3 
ANCA ağırlıklıdır. MPA esas olarak kapiller, venül veya arteriolleri tutar, sıklıkla nekrotizan glomerulonefrit ve/
veya pulmoner kapillerit yapar. Küçük ve orta çaplı damar tutulumu da olabilir. ANCA genellikle hastaların %
90’ından fazlasında pozitiftir ve anti-MPO ANCA daha sıktır. Granulomatöz inflamasyon çoğu zaman yoktur. 
EGPA eozinofilden zengin nekrotizan vaskülit yapar, eozinofilik granülomatozis vardır. Hastalarda daha çok 
astım, sinüzit ve periferal kanda belirgin eozinofili saptanır. Hastaların %40 kadarında ANCA pozitifliği görülür 
ve genellikle anti-MPO ANCA saptanır. ANCA pozitif olan hastalarda glomerulonefrit görülme sıklığı artmıştır. 
GPA, MPA ve EGPA’yı birbirinden ayırmak için tutulum paternlerine dikkat etmek gereklidir. Örneğin eş 
zamanlı pulmoner ve renal tutulumlar akla GPA ve MPA’yı, rekürren sinüzit, ya da bilateral otitis media 
gelişimi akla GPA’yı ve nazal poliplerle beraber yeni başlayan ve tedaviye dirençli astım akla EGPA’yı 
getirmelidir. 
Son zamanlarda, hastalık fenotipini, klinik olarak konulan GPA ya da MPA tanısından çok ANCA spesifikliğinin 
belirlediği iddia edilmekte ve dolayısıyla hastalıklara proteinaz-3 (PR3)-AAV ya da miyeloperoksidaz (MPO)-
AAV olarak da yaklaşılmaktadır.
Bu hastalıkların ayırıcı tanısında özellikle diğer vaskülitleri, diğer otoimmün inflamatuvar hastalıkları ve 
enfeksiyonları göz önünde bulundurmak gerekir. 
AAV’lerin tedavisinde remisyon indüksiyonu için yüksek doz glukokortikoidler ile birlikte çoğu zaman 
siklofosfamid veya rituksimab başlanılması önerilmektedir. 
Bunlarla birlikte hayatı tehdit eden tutulumların varlığında plazmaferezin de tedaviye eklenebileceği 
belirtilmiştir. Eğer klinik olarak hayatı tehdit eden bir tutulum yoksa metotreksat ya da mikofenolat mofetilin de 
remisyon indüksiyonunda kullanılabileceği söylenmiştir. İdame tedavisinde siklofosfamid yerine metotreksat 
ya da azatiyopirin ile devam edilmesi önerilmektedir. Rituksimab ile remisyon indüksiyonundan sonra 
idamede yine metotreksat ya da azatiyopirine geçilebileceği gibi rituksimab ile de devam edilebilmesi 
mümkündür. Beş yıllık survi GPA, MPA ve EGPA için sırasıyla % 74-91, %45-76 ve %60-97’dir. 
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İMMÜNGLOBULİN G4 İLİŞKİLİ HASTALIK 

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Kıvanç Cengiz

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Romatoloji Bilim Dalı, Samsun

İmmünglobülin G4 ilişkili hastalık (IgG4-IH) tipik histopatolojik bulguları olan sistemik bir hastalıktır. Çoğu 

vakada saptanan artmış  serum IgG4 düzeyi ve steroid tedavisine iyi cevap vermesi ile bilinir. IgG4 

pozitif plazma hücresi infiltrasyonu, dokuda storiform tipte fibrosis ve obliteratif flebit patolojide saptanan 

temel özellikleridir.  

Hastalık birçok organ ve sistemi etkileyebilse de en tipik tutulumları pankreas ve lakrimal-tükrük 

bezlerindeki tutulumlarıdır. Henüz IgG4-IH’ın tek bir hastalık olarak tanımlanmadığı yıllarda hastalığın 

farklı tutulumları ayrı ayrı adlandırılmışlardı. Örneğin deri tutulumu kutanöz pseudolenfoma, retroperiton 

tutulumu Ormond hastalığı, tiroid tutulumu Riedel tiroiditi, pankreas tutulumu lenfoplazmositik sklerozan 

pankreatit olarak adlandırılmıştı. Tipik histopatolojik bulguların keşfi bunların aynı hastalığın 

yelpazesinde yer alan farklı tutulumlar olduğunu ortaya koymuştur. 

Tipik özelliklerinden olan  yoğun lenfoplazmositik infiltrasyon, küçük lenfositler ve araya karışmış plazma 

hücrelerinin diffüz dağılımından oluşur. Hafif ya da orta düzeyde eosinofili eşlik edebilir. Dokuda 

saptanan fibrosis, fibroblast ve myofibrobalstlardan oluşan iğsi hücrelerin gevşek helezonik dağılımı 

şeklindedir ve storiform tipte fibrosis olarak adlandırılır. Biyopsilerde venöz yapıların duvarlarında ve 

lümenlerinde lenfosit ve plazma hücresi infiltrasyonu saptanabilir. Bu durum obliteratif flebite neden olur. 

Serum IgG4 düzeyi çoğu vakada 135 mg/dl’nin üzerinde saptanır. Yüzde otuz vakada tipik histopatolojik 

bulgular saptansa da serum IgG4 düzeyi 135 mg/dl’nin altında olabilir. Bu durumda tanıda IgG4/IgG 

oranı yardımcı olabilir.  

Tipik histopatolojik bulgular olmaksızın artmış serum IgG4 düzeylerine inflamatuvar-enfeksiyöz 

hastalıklarda, kanserlerde ve sağlık populasyonun da %5 kadarında rastlanabileceği unutulmamalıdır. 

Yani tek başına artmış serum IgG4 düzeyi tanı için yeterli değildir. 

En sık elli yaş üstü erkeklerde saptanan IgG4 ilişkili hastalık nadir bir hastalıktır. Erkeklerde 3.7-5.7 kat 

daha fazla görüldüğü bildirilmiştir. 

Temel tedavisi steroidlerdir. Steroid tedavisine ya da aşamalı doz azaltılmasına dirençli olan vakalarda 

azatiyopirin, metotreksat, mikofenolat mofetil gibi immünsupresif tedaviler kullanılabilirler. Refrakter 

hastalıkta rituksimab ve bortezomib ile iyi sonuçlar bildirilmiştir. 
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2017- 2019 YILLARI ARASINDA ROMATİZMAL HASTALIKLAR VE EGZERSİZ İLE İLGİLİ NELER OLDU?

Prof. Dr. Zeliha Ünlü

Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Manisa

Elde Romatoid Artritte (RA) Egzersiz (1)

Ana Bulgular Özeti: Egzersiz ağrıya kısa dönemde yararlı iken el fonksiyonuna orta ve uzun dönemde 
minimal klinik düzelme sağlar. Elde kavrama ve sıkıştırma kuvveti egzersiz lehine kısa dönemde iyileşmekle 
beraber, egzersizin etki düzeyinin klinik olarak önemli olup olmadığı net değildir. Orta ve uzun dönemde çok 
az veya hiç değişim yapmaz.

Yazarların Sonucu; Bu derlemede egzersizin ağrı ve el fonksiyonunu ve kısa dönemde iyileştirip 
iyileştirmediği net değildir, orta ve uzun dönemde çok az veya hiç fark yapmaz. ACR50 yanıtına etkisi 
bilinmiyor. Orta vadede egzersizle hasta uyumu arttırmıştır.

Elde Osteoartritte (OA) Egzersiz (2)

Ana Bulgular Özeti: Ağrı ve eklem katılığını azaltmada egzersiz hemen sonrası için yararlıdır ancak, 
etkiler izlemde devam etmez. Egzersiz bildirilen el fonksiyonuna yararlıdır. Yaşam kalitesine egzersizin 
etkisini göstermede kanıt yetersizdir.

Yazarların Sonucu: Düşük düzey kanıtlar egzersizin elde ağrı ve eklem katılığını azaltabileceğini ve el 
fonksiyonunu iyileştirebileceğini önermektedir. 

Kalça, Diz veya Kalça ve Dizde Osteoartriti (OA) Olan Kişilerde Egzersiz Tedavisi Ve Hasta İnancı (3)

Ana Bulgular Özeti: Egzersiz ağrı, fiziksel işlev, depresyon ve başkasıyla iletişim yeteneğini muhtemelen 
hafifçe düzeltir; endişeye çok az etkili veya etkisiz;  kişinin kendi yeteneklerine ve sosyal işlevine olan 
inancını düzeltebilir. Kişiler egzersizin ağrıyı, fiziksel ve zihinsel sağlığı ve genel yaşam kalitesini iyileştireceği 
yönünde olumlu deneyimlere sahipti.

Yazarların Sonucu: Sağlıkçıların yeterli önerisi olmadan, kişiler zarar verme korkusuyla aktiviteden kaçınırlar. 
Egzersize teşvikle, kitlelerin sağlığına çeşitli yararlar kazandırılır. 

Fibromyaljili Erişkin Olgularda Aerobik Egzersiz Eğitimi (4)

Ana Bulgular Özet: Aerobik egzersiz kontrole kıyasla tedavi bitiminde sağlıkla ilişkili yaşam kalitesi 
(HRQL), ağrı, katılık ve fiziksel fonksiyonda anlamlı düzelme sağladı. İki farklı aerobik egzersiz arasında 
anlamlı fark saptanmadı. Aerobik egzersiz HRQL ve ağrıda egzersiz dışı tedavilerden anlamlı fark gösterdi.

Yazarların Sonucu: Aerobik egzersiz FM’li erişkinlerde muhtemelen HRQL iyileştirir, ağrı ve katılığı hafifçe 
azaltırken, fiziksel ve kardiyo-respiratuar fonksiyonu hafifçe düzeltir.

Fibromyaljide Tüm Vücut Vibrasyon Egzersiz Eğitimi (TVV) (5)

Ana bulgular özet;  TVV yarar veya zararını yorumlamak zordur.

Yazarların sonucu; FM’li orta yaş İspanyol kadınlarda; HRQL, ağrı yoğunluğu, yorgunluk, katılık, kuvvet veya 
denge için TVV’un tek başına veya egzersizle beraber etkinliğine dair kanıtlar çok düşük kalitededir. Kontrole 
kıyasla HRQL ve dengeyi düzelttiği çok düşük kalitede kanıt nedeniyle kesin değildir.
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SON JENERASYON ALT EKSTREMİTE PROTEZLERİ 

Doç. Dr. Koray Aydemir 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Tıp Fakültesi, Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve 

Araştırma Hastanesi, Ankara 

Günümüzde Dünya genelinde travma, hastalıklar ve konjenital nedenlerden dolayı ekstremite 

amputasyonu insidansında hızlı bir artış meydana gelmiştir. Bu durum, protez tekniklerinde ilerleme 

ihtiyacı zorunlu hale getirmiş, gelişmiş protezler için talep artmıştır. Klasik protezler sınırlı düzeyde 

fonksiyonellik sağlamakta iken, yeni nesil protezlerin kullanımı, yaşam kalitesini iyileştirme yönünden 

büyük umutlar taşımaktadır. Protez rehabilitasyonu konusundaki son yıllardaki teknolojik gelişmeler, 

ampute popülasyonunda fiziksel fonksiyonu iyileştirmeye odaklanmıştır. 

Son jenerasyon alt ekstremite protez uygulamaları; basit olarak ampute ekstremiteyi yerine 

koymanın çok ötesinde, modern soket sistemleri, sensörler, mikroişlemciler ve hafif/dayanıklı 

malzemelerin kullanımı ile çok fonksiyonel ekstremitelerin kullanımına olanak sağlamaktadır. Bu protez 

sistemleri tasarım ve teknolojik açılardan son derece üstün olmakla birlikte, mükemmel bir kullanıcı 

konforu sağlamaktadır. 

Son yıllarda soket ve diğer protez bileşenlerinde birçok teknolojik gelişme olmuştur. Modern 

soketlerin tasarımında güdükteki yumuşak ve sert bölgeler haritalandırılmakta, 3 boyutlu baskı ile farklı 

sertliklerde bir kompozit soket üretilerek, yük güdüğün yüzeyine düzgün şekilde dağıtılmaktadır (1). 

Daha hafif ve dayanıklı soketler üreterek performansı optimize etmek için gelişmiş polimer ve karbon 

fiber malzemeler kullanılmaktadır. Modern astarlar konforlu bir kullanımın yanı sıra, etkin süspansiyon 

sağlamaktadır. Bu yeniliklere rağmen halen soket uyumu, performans ve güdük ucu problemleri 

görülebilmektedir.  

Protezin doğrudan kemik ile bağlantısı (osseointegrasyon) yöntemi soket uyum problemlerine bir 

çözüm olma umudu taşımakta olsa da metal implantın cilde penetrasyon bölgesinde enfeksiyon riski 

nedeniyle halen rutin olarak uygulanmamaktadır. Kemik bağlantılı protezlerin, soketli protezlere göre 

daha yüksek yaşam kalitesi, fonksiyon ve aktivite düzeyleri sağladığına dair yeterli kanıt mevcut değildir 

(2). 

Prostetik diz ve ayak bilek eklemlerinin tasarım ve fonksiyonlarında gelişmeler devam etmektedir. 

Eklemler; pasif ve motor aktuatörlü eklemler olarak iki ana kategoride sınıflandırılabilir. Pasif diz 

eklemleri ise mekanik ve mikroişlemci kontrollü eklemler olarak sınıflandırılabilir (3). Mekanik diz 

eklemlerinin avantajı hafif ve bakım gerektirmemeleridir, ancak sabit hızda yürüme veya koşma, pedal 

çevirme gibi sportif faaliyetle için uygundurlar. Mikroişlemci kontrollü diz eklemleri ise, ivmeölçer ve 

jiroskoptan gelen sinyalleri yorumlayan mikroçipler ile değişen ambulasyon hızlarına karşı eklemin hızlı 

adaptasyonunu sağlarlar. Mekanik dizlere kıyasla maliyet, güvenlik, enerji tüketimi ve aktivite 

seviyelerinde daha fazla etkinlik göstermişlerdir (4). 

Yeni geliştirilen motor aktuatörlü diz eklemleri, mikroişlemci kontrollü dizlere kıyasla, ampute 

ekstremiteden kaybedilen gücü kazanma imkanı sağladıkları için, merdiven ve rampa tırmanışında 

enerji tüketiminde azalma sağlamakta, simetrik ambulasyonu desteklemektedirler (5). Dezavantajlar; 

maliyet, ağırlık, kısa batarya ömrü ve sınırlı kullanıcı kontrol arayüzü olarak sayılabilir.  

Hareket biyomekaniğinin daha iyi anlaşılması, yürüyüş ve basınç analiz çalışmaları protez ayak 

tasarımlarının da geliştirilmesine katkıda bulunmuştur. Enerji geri dönüşünü sağlamak için protez 

ayaklarda yeni konfigürasyonlar, metaller ve polimerler kullanılmaktadır. Bu özellikler ampute bireyin 

aktivite düzeyinde artış sağlamaktadır. 

Her ne kadar yeni protezler geliştirilmekte olsa da ampute bireyler için uzun vadede sağlık 

komplikasyonu riskleri halen devam etmektedir. Son jenerasyon protez teknolojilerinin kullanımı, 

gelecek nesiller için bu risklerin bir kısmını azaltabilir.  
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Protez teknolojilerindeki bu hızlı gelişmeler, biz fiziyatristler için bilgilerimizi tazeleme ihtiyacını 

doğurmuştur. Bu konuşmanın amacı son jenerasyon protezleri tanıtmak, ampute bireylere sağladıkları 

katkıları ve klinik fizibilitelerini tartışmaktır. 
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KAS İSKELET SİSTEMİ HASTALIKLARINDA VAGUS STİMULASYONU 

Dr. Ali Veysel Özden

Bahçeşehir Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beşiktaş, İstanbul

Bedenimizde istemsiz (otonom) şekilde çalışan, iç ve dış ortamdaki değişikliklere adaptasyonu 

sağlayan, kalp, akciğerler, damarlar, bağırsaklar, üreme organları gibi hayati yapıları kontrol eden 

sisteme otonom sinir sistemi adı verilmiştir. Otonom sinir sistemi iki bölümden oluşur: özellikle dış 

ortamdaki tehlike, saldırı vb. durumların varlığında ‘’savaş veya kaç’’ yanıtına neden olan sempatik sinir 

sistemi; bedeni sakinleştiren, büyüme ve gelişmeyi sağlayan, kısaca ‘’dinlen ve sindir’’ olarak belirtilen 

parasempatik sinir sistemi (1). Kronik stresin sempatik sinir sistemini aktive ederek ağrıyı artırabileceği 

çalışmalarda gösterilmiştir (2). Kronik ağrı nedenlerinden biri olan fibromyalji hastalığının oluşumunda 

böyle bir durumdan bahsedilebilir (3). Otonom sinir sisteminin strese cevabının bozulması kaslarda ağrı 

ile sonuçlanan istemsiz kasılma, kramp ve sertleşmelere, uyku bozukluğuna ve buna bağlı sabah yorgun 

uyanmaya, diş sıkmaya, kollarda ve bacaklarda değişik duyulara (yanma, uyuşma, karıncalanma gibi), 

zaman zaman vücudun belirli bölgelerinde şişlik hissine neden olabilir (4). Parasempatik sistemin en 

önemli siniri olan vagus homeostazın düzenlenmesinde çok önemli bir role sahiptir. Nöro-endokrin-

immün bağlantıları sayesinde kardiyorespiratuar sistem, sindirim sistemi, enflamasyon, ruhsal durum ve 

ağrı üzerinde kontrolü bulunmaktadır (5). Clancy ve ark. yaptığı çalışmada TENS akımı kullanılarak 

tragus (auriküler vagus) uyarılmış ve sempatik aktivitenin azaldığı saptanmıştır (6). Busch ve ark. 

vagusun kulakta bulunduğu alanlar, konka ve tragus, uyarıldığında ağrı algısında azalma olduğunu 

göstermişlerdir (7). Sonuç olarak vagus sinir uyarımı kronik ağrılı hastalıklarda sempatik hiperaktivite ve 

ağrı üzerinde olumlu etkilere sahiptir. Kronik stresin vücutta ve kas-iskelet sisteminde meydana getirdiği 

değişiklikler vagus sinir uyarımı ile kontrol altına alınabilir. 
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DUCHENNE MUSKULER DİSTROFİ TANI VE TEDAVİSİNDE 

FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HEKİMİNİN ROLÜ 

Dr. Filiz Meryem Sertpoyraz 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fiziksel Tıp ve 

Rehabilitasyon Klinigi, Nöromuskuler Hastalıklar Birimi, İzmir 

Duchenne Muskuler Distrofi(DMD), erken ölümlere yol açan ilerleyici kas güçsüzlüğü ile karakterize X'e 

bağlı resesif geçen, 3600 - 6000 erkekten yaklaşık 1'ini etkileyen en yaygın muskuler distrofi formudur 

(1). DMD fenotipine, distrofin genindeki bir mutasyon neden olur. Distrofin proteininin translasyonuna  

yol açan bu defekt kas içinde distrofin proteininin ciddi şekilde azalması veya yokluğuna yol açar. Bu 

durum  kas liflerinde dejenerasyon ve  fibrozise neden olur (2). Tipik olarak etkilenen çocuklar, ilk beş 

yaşına kadar tanınır. Erken belirtiler arasında baldır kaslarında psödohipertrofi ve proksimal kaslardaki 

zayıflık olup hareketliliği engeller ve  klasik Gower's bulgusuna yol açar. Ambulasyon kaybı on’lu 

yaşlarda başlar, sıklıkla skolyoz başlangıcı ile eş zamanlıdır. Hastalığın ilerlemesiyle çocuk tekerlekli 

sandalyeye bağımlı hale gelir. Genelde yirmili yaşlarda solunum ve kardiyak fonksiyon bozukluğu 

nedeniyle de kaybedilirler(3). 

Tanı klinik bulgular, kreatininkinaz yüksekliği ,genetik testler ve biopsi ile konur(4).  

DMD’de tedavi multidisipliner bir yaklaşım gerektirir. Yaşam boyu bakım esastır. 

Multidisipliner ekip yaklaşımı: 

▪ Kapsamlı hastalık yönetim stratejilerinin uygulanması   DMD’yi olumlu yönde değiştirebilir.

▪ Yaşam kalitesini yükseltir ve yaşam süresini uzatır.

Multidisipliner ekip yaklaşımında hasta  ve aile  ile beraber ; rehabilitasyon,ortopedik, 

pulmoner,kardiyak,psikososyal,gastrointestinal, konuşma,yutma,beslenme  yönetimiyle iyi bir 

koordinasyon gerekir .  

Tedavinin ana bileşenini kortikoterapi ve rehabilitasyon oluşturur. Bu noktada fiziksel tıp ve 

rehabilitasyon uzmanı hem disiplinler arası, hemde rehabilitasyon ekibinde koordinatör görevine 

sahiptir. 

Rehabilitasyon ekibini FTR doktorları, fizyoterapistler, meslek terapistleri, konuşma dil patologları 

,ortotistler, tıbbi ekipman sağlayıcılarından oluşur. 

Her hasta ayrıntılı değerlendirilmeli  ve hastaya özel tedavi planlanmalıdır. 

Değerlendirme Müdahale 

Kortikosteroid Tedavi Klinik değerlendirme 

Kas gücü 

Fonksiyonel değerlendirme 

EHA 

Hastanın yaşı 

Hastalığın düzeyi 

Yan etkiler için risk faktörleri, 

Mevcut KS rejim seçimi, 

Yan etkilerin moniterize 

edilmesi 

Doz 

Rehabilitasyon Yönetimi EHA, 

Kas gücü 

Postür, 

Yürüme, 

Germe 

Pozisyonlama, 

 Splint ,  Ortez 

Submaximal 

egzersiz/aktiviteler 

Ayakta durma araclari 

Yardimci ekipmanlar 

Asistif Teknoloji 

Stroller/scooter 
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Manuel/motorize tekerlekli 

sandalye 

Ortopedik  Yönetim Spinal değerlendirme 

Spinal Radyografi 

Kemik Yaşı 

Kemik Dansitometrisi 

Tendon cerrahisi 

Spinal Füzyon 

Pulmoner Yönetim Spirometre,  

Pulsoximetri 

Kapnografi 

PCF,MIP MEP,APG 

Solunum egzersizleri 

Volüm arttırma 

NIV 

Trakeostomi, Mekanik inf/eks 

Kardiyak Yönetim EKG, EKO, Holter ACE inhibitörleri 

Beta bloker, 

Psikososyal Yönetim Basa çıkma,  

Nörokognitiv 

Konuşma ve dil,  

Otizm 

Sosyal ve  iş yasam 

Psikoterapi , Farmakolojik 

tedavi 

Sosyal,Eğitim,Destek bakım 

Gastrointestinal,Konuşma,Yutma 

ve Beslenme Yönetimi 

Yutma fonksiyonun 

değerlendirilmesi 

Videofloroskopi 

Diyet ve diyetin 

desteklenmesi 

Gastrostomi 

Kabizlik vegastrikreflünun 

farmakolojik tedavisi 
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DUCHENNE MUSKÜLER DİSTROFİDE FARMAKOLOJİK TEDAVİ 

Prof. Dr. Resa Aydın 

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul

Müsküler distrofiler iskelet ve kalp kaslarının devamlı hasarına bağlı olarak, kas dokusu ve 

fonksiyonunun kaybıyla karakterize heterojen genetik hastalıklardır. Duchenne Müsküler Distrofi(DMD) 

müsküler distrofilerin en sık görülen ve en ciddi seyreden  formudur. 

DMD mültidisipliner bir yaklaşımla ele alınmalıdır. Tedavinin amacı DMD’ li çocuğun motor 

fonksiyonlarını korumak ve yaşam kalitesini arttırmaktır. Akciğer, kalp ve kas iskelet sistemi işlevlerinin 

korunması, sekonder komplikasyonların önlenmesi açısından önceliklidir. 

Farmakolojik tedavide, standart bakımın bir parçası olarak, enflamasyonu azaltmak ve immun 

sistemi baskılamak amacıyla kortikosteroidler kullanılır. Steroid kullanımı kas yıkımını yavaşlatarak, 

hastalık seyrini geciktirir. Steroid kullanan çocuklarda bağımsız yürüme süresinin uzadığı, solunum ve 

kalp fonksiyonlarının korunduğu, skolyoz oluşma riskinin azaldığı gösterilmiştir.  Başlama yaşı çocuğun 

aşılama takviminin bitmesinden sonra, motor gelişimin “plato fazı” olan 4-6 yaş arasıdır. Üç yaşından 

önce steroidlerin başlanması önerilmemektedir. İki preparat bulunmaktadır; Prednisone 0.75 mg/kg/gün  

veya Deflazacort 0.9 mg/kg/gün olarak kullanılabilir. Deflazakort’un daha az kilo aldırdığı ve daha az 

davranış problemlerine yol açtığı bildirilmiştir. 

Yan etkiler açısından; kilo alımı, şişmanlık, davranış problemleri, kemik yoğunluğunda azalma, ergenlik 

gecikmesi ve gelişme geriliği, hipertansiyon, mide problemleri, bağışıklık sisteminin baskılanması ve 

katarakt riski olabileceği göz önüne alınarak yakın takip gereklidir. Steroidler birden bırakılmamalı, 

kademeli olarak azaltılmalıdır. 

1987 yılında DMD hastalığına yol açan distrofin geninin  keşfedilmesinden sonra, farmakolojik 

tedavideki gelişmeler her yıl artarak devam etmektedir. Bu gendeki mutasyon sonucunda distrofin 

proteini üretilemez. Distrofin protein kompleksi, aktin filamenti ile ekstrasellüler matriks arasında sinyal 

ileterek, kasın kasılma  ve gevşemesi sırasında şok emici bir görev yapar, kas liflerinin sağlamlığını ve 

dengesini sağlar. Distrofin yokluğunda bu bağlantı bozulur, kasılma sırasında kas lifleri kolayca yıkıma 

uğrar ve  kronik kas hasarı oluşur. Kan akımı azalması,  enflamasyon, oksidatif stress artışı ve sonunda 

kas lifinin yağ ve fibröz dokuya dönüşmesiyle kas fonksiyonu bozulur.  

Distrofin geni insan vücudundaki en uzun gendir, 79 ekson içerir. DMD mutasyonlarının %68’i 

1 ya da daha çok eksonda delesyon, yaklaşık %11’i duplikasyon, %20’i ise küçük mutasyonlardan(nokta 

mutasyon veya nonsense mutasyon) oluşmaktadır. Yaklaşık 2000 civarında farklı mutasyon tipi olduğu 

belirtilmektedir.  

Farmakolojik tedavide iki yaklaşım vardır. Bunlar; distrofinin restorasyon veya replasmanına 

yönelik yaklaşımlar ile  distrofin yokluğu sonucu ortaya çıkan klinik bulguların tedavisine yönelik 

yaklaşımlardır.   

Distrofin restorasyon/replasman tedavileri arasında;  gen tedavileri, ekson atlama tedavisi ve 

stop kodonu okuyan ilaçlar yer alır. Translarna DMD’li çocukların % 15’ine etkili olabilen non-

sense(anlamsız) mutasyonları düzelten bir ilaç olarak sigorta geri ödemelerine giren ilk DMD ilacıdır.  

2015 yılından beri  Türkiye’deki 60 aylıktan büyük çocuklarda kullanılmaktadır. Etaplirsen ise ekson 

51’deki atlamaları hedef alan ve 2016’dan itibaren ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) onayı alan bir ilaçtır. 

İkinci yaklaşımda; distrofin yokluğu sonucu ortaya çıkan klinik tabloların etkilerini azaltan 

Miyostatin, anti-inflamatuar ve antioksidan moleküller, fibrozisin azaltılması için bileşikler, 

vazodilatasyonu iyileştirmek için ilaçlar, mitokondriyal fonksiyonu iyileştirmek için ilaçlar ve utrofin 

düzenleyen ilaçlar ile hücre tedavileri yer almaktadır. Bu ilaçların kullanımı konusunda halen Faz II-III 

düzeyinde klinik çalışmalar devam etmektedir.  
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Duchenne Muskuler Distrofinin farmakolojik tedavisinde, gelişen medikal ve gen teknolojisi ile 

yeni potansiyel tedavi seçenekleri gündeme gelecektir. Yakın gelecekte, hastaya özel tedavi seçenekleri 

ile genetik ve hücresel tedavi yaklaşımlarının ön plana çıkacağı düşünülmektedir. 
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2017-2019 YILLARI ARASINDA BEL AĞRISI TEDAVİSİNDE NELER OLDU? 
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Bel ağrısı tüm dünyada en sık görülen kas iskelet sistemi hastalığı olup, özürlülüğe neden olan 

hastalıklar arasında birinci sıradadır (1). Cochrane kütüphanesinde 2017-2019 yılları arasında bel ağrısı 

tedavisi ile ilgili olarak Bel okulu, Multidisipliner Biyopsikososyal Rehabilitasyon (MBR) ve Yoga 

tedavisini konu alan üç tane derleme yayınlanmıştır (2-4). 

Bel okulu programları, hastalara veya çalışanlara bel ağrısından korunmak veya bel ağrısını 

tedavi etmek amacı ile verilen bel eğitimi ve bel egzersizlerini içeren terapötik programlardır. Bu konuda 

yapılan sistematik derlemenin amacı, bel okulunun kronik non-spesifik bel ağrısında ağrı ve özürlülük 

üzerine olan etkisinin belirlenmesidir (2). Derlemede bel okulu programlarını hiç tedavi görmemek, 

medikal tedavi, pasif fizyoterapi ve egzersiz ile karşılaştıran otuz randomize kontrollü çalışmanın 

sonuçları incelenmiştir. Sonuç olarak bel okulu programları kendisi ile karşılaştırılan hiçbir gruptan daha 

etkin bulunmamıştır. Bu veriler ışığında bel okullarının klinik pratikte kullanımını önerecek yeterli kanıt 

olmadığı yargısına varılmıştır. Sonuç hakkındaki yargının geniş ve iyi dizayn edilmiş randomize kontrollü 

bir çalışma ile belki değişebileceği, bununla birlikte bel okulu programlarının tedavi rehberlerinde yer 

almaması nedeni ile böyle bir araştırmaya gerek olmayabileceği vurgulanmıştır. 

Multidisipliner Biyopsikososyal Rehabilitasyon (MBR) programları bel ağrısındaki fiziksel, 

psikolojik ve sosyal birçok bileşeninin farklı uzmanlık alanlarındaki sağlık çalışanlarından oluşan bir ekip 

tarafından değerlendirildiği programlardır. MBR programları yoğun iş gücü ve zaman gerektiren maliyeti 

yüksek programlardır. Bu nedenle klinik kullanım açısından etkinliklerinin dikkatli değerlendirilmesi 

gereklidir. Marin ve ark., subakut bel ağrılı erişkinlerde MBR programlarının bel ağrısına, bele spesifik 

özürlülük durumuna ve iş durumuna etkisini araştırmak amacı ile bir derleme yayınlamışlardır (3). Bu 

derlemedeki ikincil amaçlar MBR programlarının sağlık veya yaşam kalitesine, sağlık bakımını 

kullanımına, global iyileşmeye, psikolojik ve kognitif fonksiyon üzerine etkisini ve yan etkileri 

incelemektir. Toplam dokuz randomize kontrollü çalışma incelenmiştir. MBR programları, rutin klinik 

tedavi ve diğer tedavilerle (hafif mobilizasyon ve kademeli aktivite programı, fonksiyonel restorasyon 

egzersiz eğitimi ve önerilerini içeren kısa bir klinik eğitim, psikolojik danışma) karşılaştırılmıştır. Sonuç 

olarak, MBR programı alan hastaların rutin klinik tedavi hastalarına göre daha az ağrısı ve özürlülüğü 

olduğu, işe daha fazla oranda döndükleri, bir yıllık izlemde daha az rapor aldıkları saptanmıştır. Başka 

tedavi alan gruplarla karşılaştırıldığında ise gruplar arasında bir fark saptanmamıştır. Derlemenin 

sonunda, MBR programlarının klinik değerini anlamak için yüksek kalitede çalışmalara ihtiyaç olduğu 

vurgulanmıştır. 

Zihin-beden egzersizleri olan yoga, bel ağrısı dahil birçok sağlık probleminde hastaların 

durumları ile baş etmelerini sağlayan, semptomlarını azaltan bir tedavi yöntemidir (5). Wieland ve ark., 

on iki çalışmanın değerlendirildiği derlemelerinde kronik non-spesifik bel ağrısında yogayı spesifik 

olmayan tedavi, eğitim veya başka bir aktif tedavi ile karşılaştırmışlardır (4). Bu derlemeye yogayı başka 

bir tedavi ile birleştiren çalışmaları yoganın eklenmediği diğer tedavilerle karşılaştıran çalışmalar da 

dahil edilmiştir. Yoga yapan hastaların bel fonksiyonlarında egzersiz yapmayan hastalara göre küçük-

orta düzeyde daha fazla iyileşme olduğu, etki büyüklüğü minimum klinik önem sınırına gelmese de 

yoganın ağrıyı geçirmede hafif derecede daha etkili olduğu saptanmıştır. Yoganın bel fonksiyonu ve ağrı 

konusunda diğer egzersizlere göre daha üstün olup olmadığı veya yoga eklenmiş egzersiz programının 

daha etkili olup olmadığı belli değildir. Derlemenin sonucunda etki tahmininin arttırılması, uzun dönem 

sonuçlarının değerlendirilmesi ve yoga ile diğer egzersiz programlarının karşılaştırılması için yüksek 

kalitede araştırmaların yapılmasına gereksinim olduğu sonucuna varılmıştır. 
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Sistematik derlemeler kanıt sevileri piramidinin en üstünde yer alırlar. Cochrane sistematik 

derlemelerinin (CSD) diğer sistematik değerlemelerle kıyaslandığında yayın öncesi yayımlanan 

protokol, daha kapsamlı raporlama, uygun istatistiksel metodların tutarlı kullanımı, yanılma riskinin 

raporlanması ve bulguların analizine entegre edilmesi ve zaman içinde güncellenme gibi özellikleriyle 

öne çıktığı belirtilmiştir (1). Dolayısıyla kanıta-dayalı tıp uygulamaları bağlamında klinik karar vermede 

Cochrane sistematik derlemelerinin en güvenilir kanıtları sunduğu kabul edilmektedir. 

Cochrane Rehabilitasyon’un gerçekleştirdiği bir çalışmada yayımlanan her onbir Cochrane 

derlemesinden birinin rehabilitasyon girişimleriyle ilgili olduğu belirlenmiştir (2). Cochrane derlemeleri 

arasında kardiyo-pulmoner hastalıklar ve rehabilitasyon ile ilgili derlemeler ağırlıklı olarak yer 

almaktadır. 

15 Nisan 2017 ve 7 Nisan 2019 tarihleri arasında Cochrane Library (www.cochranelibrary.com) 

veritabanı olan ve Cochrane derlemelerini yayınlayan Cochrane Database of Systematic Reviews’da 

kardiyak rehabilitasyonla ilişkili (önleme ve ilaçlar ile ilgili olanlar hariç olmak üzere) 11 adet derleme 

yayınlanmıştır. Bunlardan beşi koroner arter hastalığı, ikisi kalp yetersizliği, biri hipertansiyon, biri 

implante edilebilir ventriküler destek cihazı, biri implante edilebilir kardiyoverter defibrilatörler ve bir 

diğeri kardiyak rehabilitasyon kullanımı ile ilgilidir. 

Pulmoner hastalıkların rehabilitasyonuyla ilişkili olarak ta (önleme ve ilaçlar ile ilgili olanlar hariç olmak 

üzere) yedisi kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH), dördü astım, altısı kistik fibroz ve üçü 

bronşektazi ile ilgili olmak üzere yirmi adet  Cochrane derlemesi dikkat çekmektedir. 

Belirtmek gerekir ki KOAH’ta pulmoner rehabilitasyonun rolü iyi bir şekilde kanıtlanmıştır. Bu nedenle, 

akciğer hastalıklarıyla ilgili Cochrane derlemelerini hazırlayan “Cochrane Airways” Gurubu son 

yayınladıkları “KOAH için pulmoner rehabilitasyon” başlıklı derlemeyi (3) kanıtların pulmoner 

rehabilitasyonun KOAH’ta geleneksel bakıma kıyasla yaşam kalitesine anlamlı faydalı etkilerini 

gösterme açısından yeterli olduğunu belirterek güncelleme gereği olmadığını belirtmiş ve bu derlemeyi 

kapattığını bildirmiştir (4). KOAH ve farklı rehabilitasyon girişimleriyle ilgili Cochrane derlemeleri 

süregelmektedir.  

Cochrane derlemeleri kanıt seviyelerini yüksek, orta dereceli, düşük ve çok düşük olarak kaliteli olarak 

belirtmektedir. Yüksek kalitede kanıt gerçek etkinin derlemede hesaplanmış etkiye benzer olduğuna 

(güvenirlik yüksek), orta dereceli kanıt gerçek etkinin büyük olasılıkla hesaplanmış etkiye yakın 

olduğuna (güvenirlik orta derecede), düşük seviyeli kanıt gerçek etkinin hesaplanmış etkiden oldukça 

farklı olabileceğine (güvenirlik sınırlı), ve çok düşük seviyeli kanıt gerçek etkinin muhtemelen 

hesaplanmış etkiden belirgin olarak farklı olduğuna (güvenirlik çok düşük) işaret etmektedir (5) 

Kardiyopulmoner hastalıklar ve rehabilitasyon ile ilgili Cochrane kanıtlarını değerlendirirken kanıtlarla 

ilgili yorumlar önemlidir. Kanıt seviyesine göre gelecekteki araştırmalarda kanıtların değişme ihtimali de 

değişiklik gösterir. Yüksek kalitede kanıt belirleyicidir. Orta kalitede kanıt söz konusu olduğunda 

gelecekteki çalışmalarda sonucun/kanıtın değişme olasılığı düşüktür. Düşük ve çok düşük kanıtlar söz 

konusu olduğunda ise gelecekteki çalışmalarda sonuçların kolayca değişebileceği göz önüne 

alınmalıdır.  
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Osteoporoz tanı ve tedavisi konusunda kabul gören kılavuzlara göre, osteoporoz tanısı kemik mineral 

yoğunluğuna (KMY) göre belirlenen T-skoruna dayanmaktadır. Ancak aynı kemik yoğunluğunda klinik 

kırık riski değişkenlik göstermektedir. Bu nedenle değerlendirmede KMY’nun yanında klinik risk faktörleri 

göz önünde bulundurulur. Giderek yaygın kullanılan FRAX ile 10 yıllık kırık riski hem kalça hem de majör 

kırık riski olarak belirlenebilir ve tedavi endikasyonu oluşturur. Diğer bir yaklaşım olgu temelli olarak 

kullanılabilir. Sekonder hastalıklar ve tedaviler 2018 de yayımlanan Avrupa Osteoporoz Kılavuzunda 

ayrıntılı bir liste olarak yer almaktadır. Bunların içerisinde diyabet, meme kanseri, glikokortikoid tedaviler 

osteoporoz yönünden önemli tanı, tedavi ve izlem gerekliliğine sahiptir.  

Olgu temelli bu panelde meme kanseri nedeniyle aromataz inhibitörü kullanan bir hasta sunumu 

hedeflenmiştir.  

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniklerinde giderek daha sık rastlanan bir hasta modeli meme kanseri 

nedeniyle opere hastalardır. Özellikle hormona-duyarlı meme kanseri tedavisinde, kemik kaybı ve 

kırıkların önlenmesi göz önünde bulundurulmalı. Son yıllarda en çok kullanılan aromataz inhibitörleri 

(Aİ) tedavisidir. Hastalık nüksünün önlenmesi ve meme kanserine özgü mortalitenin azalması nedeniyle, 

bifosfonat (BF)tedavisi hastalık nüks riski anlamlı postmenopozal kadınların hepsinde önerilmekte (kanıt 

düzeyi 1). Kemik metastaz relatif riskinde %34 ve  mortalitede %17 azalma ile BF tedavisinin antikanser 

yararı bildirmekte. Zoledronik asitin ZA (5 mg/yıl) meme kanserinde kırık etkinliği için kanıt düzeyi 2’dir. 

Denosumab’ın (60mg/6 ay) meme kanserinde kırık etkinliği için kanıt düzeyi 1’dir. Hastalık nüksünün 

önlenmesinde Denosumab için kanıt düzeyi 2’dir. Denosumab veya  ZA, Aİ tedavisi boyunca 

postmenopozal kadınlarda kemik kaybından korumak için önerilir. ZA nüks önlenmesi önceliğinde, 

Denosumab kırık riski önceliğinde tercih edilebilir. Nonfarmakolojik yaklaşım içerisinde fiziksel aktiviteyi 

artırmak ve egzersiz (kuvvetlendirme, yürüme, postür, denge dahil), kalsiyum ve vitamin D destekleri: 

1200 mg kalsiyum [total diyet artı destekler] ve 800-1000 İU vitamin D önerilir. Meme kanserli hastaların 

yıllık takipleri önerilir. Meme kanseri tanılı Aİ tedavi planlanan pre&postmenopozal kadınlarda, T-skoru 

<−2 veya > 2 klinik kırık risk faktörü varsa farmakolojik tedavi başlanır. BF’ların kullanılması konusunda 

uzlaşma vardır ve Denosumab uygun bir alternatif oluşturur.  Osteoporoz tedavisi en az meme kanseri 

tedavisi devam ettiği sürece sürdürülmeli, yüksek kırık riski saptanan hastalarda devam etmelidir. 

Osteoporotik kırık açısından olgu temelli yaklaşımda KMY ve risklerin değerlendirilmesi dışında egzersiz 

ve düşmelerin önlenmesi bireysel bir program çerçevesinde düzenlenmelidir.  
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Rehabilitasyon Kliniği, İzmir

Romatoid artrit, juvenil idiopatik artrit, psöriatik artrit, ankilozan spondilit, sistemik lupus eritematozus, 

sistemik skleroz, dermatomyozit/polimyozit ve vaskülitler gibi birçok romatizmal hastalık osteoporoz 

(OP) ve frajilite kırıkları ile karakterizedir. Bunun başlıca nedenleri; inflamatuvar sitokinler, glukokortikoid 

tedavisi, immobilizasyon ve kas güçsüzlüğü, ağrı gibi nedenlerle azalmış fiziksel aktivite, kötü beslenme 

ve artmış bazal enerji tüketimidir. İnflamatuvar sinovit, kemik yıkımı, kıkırdak yıkımı ve sonuçta inflame 

ekleme komşu periartiküler kemik kaybı, kemik erozyonları ve sistemik osteoporoza neden olur. TNF-α, 

IL-1, IL-6, IL-7 ve IL-17 ve bu sitokinlerin de katkısıyla nükleer faktör-κB reseptör aktivatör ligand 

(RANKL) up-regülasyonu osteoklastogenezisten sorumludur (1,2).  

Romatoid artritte OP sıklığı; omurgada %19-32, kalçada %7-26 olarak bildirilmiştir. Yaş ve cinsiyet 

eşleştirilmiş sağlıklı kontrollere göre RA’da OP sıklığı 1.5-2 kat fazladır (1). Osteoporotik kırık riski de 

1.5 kat fazladır (2).  

İnaktif hastalığa göre aktif RA’da serum osteokalsin düzeyi düşük, çapraz bağlı N-telopeptid tip I kollajen 

ve deoksipridinolin düzeyi yüksek olarak ve bu belirteçler hastalık aktivitesi ile ilişkili olarak saptanmıştır. 

Yeni tanı almışlarda yüksek hastalık aktivitesi, eklem hasarı ve fonksiyonel özürlülük ile düşük KMY 

arasında ilişki yokken tersine semptom süresi uzunluğu ve seropozitiflik OP ve düşük KMY ile ilişkili 

bulunmuş (3). Eroziv kemik değişiklikleri de yaygın kemik kaybının yanında gözlenen bir durumdur ve 

hastalık aktivitesi ile ilişkilidir. Fokal ve yaygın kemik kaybı aynı arayolu kullanır; RANKL/osteoprotegerin 

(OPG) arayolu. RANKL/OPG arayolu osteoklastların RANKL tarafından aktivasyonu, farklılaşması ve 

proliferasyonunu uyararak kemik rezorpsiyonunun regülasyonunda yer alır. RANKL, osteoblastlar, 

aktive T ve B hücrelerince sunulur ve eklem destrüksiyonunda önemli bir faktördür. Wnt arayolu 

Dickkopf-1 (Dkk-1) tarafından bloke edilir. TNF-α Dkk-1’i uyarır ve Dkk-1 düzeyi ile radyolojik progresyon 

ilişkilidir. Farklı çalışmalarda denosumabın KMY’yi iyileştirmede ve erozyon ilerlemesini önlemede etkin 

bulunduğu bildirilmiştir (4). 

KMY ile erozyon skorları ilişkili ancak erken RA’da bu ilişki daha kuvvetlidir. İnflamatuvar romatizmal 

hastalıklarda artmış kemik rezorbsiyonu ve azalmış formasyon bir aradadır (2). RA’da, yüzey alanı 

anlamında kaybın fazla olmadığı durumlarda bile distal radiusta kontrollere göre volumetrik KMY, kemik 

mikromimarisi ve mekanik belirteçlerde daha fazla kayıp var. Bu da bize DXA ile herşeyin ölçülemediğini 

gösteriyor. Distal radiustaki bu değişiklikler komşu eklemdeki enflamasyondan mı kaynaklanıyor 

bilinmiyor. Distal radiustaki dansitometrik ve mikromimarideki kayıplar hem trabeküler hem de kortikal 

kemiği etkiliyor. RA’da trabeküler volümetrik KMY düşük ancak RA’daki en belirgin kemik kalitesi 

parametresi değişikliği kortikal porozitedir (5).  
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Disfaji, salya, sıvı gıda ve/veya katı gıdayı yutarken hissedilen güçlük olarak tanımlanır. Subjektif bir 

yakınmadır. Yutkunmanın oral hazırlık fazı, oral faz, faringeal faz veya özafagial fazlarından herhangi 

birinde bir veya daha fazla problem olması söz konusudur (1). Yutkunma nöromusküler koordinasyon 

gerektiren,  fizyolojik bir olay olduğundan pediatrik populasyonda disfaji, sıklıkla nörolojik, musküler, 

veya metabolik bozukluklarda görülür. Ayrıca nörolojik hastalığı olmayan çocuklarda görülen disfaji 

konusunda da literatürler mevcuttur (2). 

Neden disfajiyi değerlendirelim? 

Yaşamın ilk saatlerinden itibaren yutkunma yaşamsal önem taşır, solunum ile koordineli bir şekilde 

sürekli devam eder(3). Çocuklarda beslenme ve yutkunma fonksiyonu orofaringeal organların 

fonksiyonel ve morfolojik büyümesinin yanı sıra, diğer organların ve psikofizyolojik fonksiyonların 

gelişimi ile de ilişkilidir (4). Yutma güçlüğü beslenme güçlüğünü, beslenmenin yetersizliğini, aspirasyon 

riskini ve pulmoner fonksiyonda bozulmayı beraberinde getirir. Disfaji ve aspirasyonun erken tespiti ve 

sonrasında müdahale edilmesi halinde, etkili ve fonksiyonel kazanımlar mümkündür (3). Pediatrik 

hastalarda disfaji değerlendirilirken aile, özgeçmiş, etiyolojide rol oynayabilecek nörolojik, inflamatuar 

ve anatomik durumlar, beslenme geçmişi ve mevcut beslenme açısından sorgulanmalıdır (1).  

Disfaji ve aspirasyonun etiyolojisinde anatomik anomaliler (kraniofasial anomaliler, laringomalazi vs.) 

nörolojik anomaliler (intrauteri stroke, posterior fossa malformasyonları, nöromusküler hastalıklar), em-

yut-nefes al döngüsünü etkileyen kalp hastalıkları (bronkopulmoner siplazi, kalp hastalıkları, 

enfeksiyon), gastrointestinal etiyoloji (reflü), diğer edenler yer alır(3).  

Disfaji ve aspirasyonun belirtileri neler olabilir?  

Yavaş beslenme  

Sık sık nefes almak için ara vermek 

Beslenirken wheezing ve/veya öksürük.  

Islak nefes (çift fazlı çamaşır makinesi sesi) ile birlikte ıslak ses veya ağlama  

Özellikle hastanede yatmayı gerektirecek ciddiyette tekrarlayan ve kronik alt solunum yolu 

enfeksiyonları, reaktif hava yolu hastalığı ve pnömoni  

Solunum seslerinde kabalaşma, bronşit  

Serebral palsi tanılı çocuklarda oral motor fonksiyonda yetersizlik söz konusudur Faringeal fizyoloji ise 

klinik değerlendirme ile tam belirlenemez (1). 

Ne zaman ileri inceleme?  

Beslenme süresinin uzaması (<2 yaş çocuklarda >30 dakika)  

Kilo artışının olmaması 

Solunum sıkıntısı belirtileri olması ve bu nedenle hastaneye yatışlar olması 

Öğünlerin çocuk ve aile için stresli olması 

Bozuk ses kalitesi(1) 

Hangi incelemeler yapılabilir?  

Yatak başı yutma değerlendirmesi 

Üst gastrointestinal serisi (özafagus-mide-duodenum radyolojik görüntüleme, anatomi-fonksiyon) 

Videofloroskopik yutma çalışması 

Flexible fiberoptik endoskopik yutma değerlendirmesi 

FEES plus sensory testing  

Diğer (CT, SFT, Özafagoskopi, bronkoskopi) (5) 
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Geriatrik Sendrom Olarak Disfaji 

Disfaji yaşlı hastalarda sık ve şiddetli görülen bir durum olması nedeniyle geriatrik sendrom olarak 

tanımlanmalı mı sorusu gündemdedir. Orofaringeal disfajinin (OD) geriatrik sendrom olarak 

düşünülmesi gereken tüm gereklilikleri karşıladığı için geriatrik sendrom olarak düşünülmesi gerektiği 

tavsiye edilmiştir.  

Disfajinin genel popülasyonda görülme sıklığı %2.3 ile %16 arasında değişmektedir (5). Bağımsız 

yaşayan yaşlı bireylerde yapılan bir çalışmada ise %33.7 olarak saptanmıştır (6). Bağımlı yaşayan 

bireylerde ise oran %40 – 60 arasında değişmektedir.  

Disfaji en sık olarak nörolojik hastalıklarla birlikte görülmektedir ve bu birlikteliğe %80 demans eşlik 

etmektedir. Bağımsız yaşayan bireylerde yapılan bir çalışmada disfaji semptomları olanlarda 

malnutrisyon oranı %18.6, olmayanlarda ise %12.3 olarak bulunmuştur. Sarkopeni ile ilişkisi birçok 

araştırmada gösterilmiştir. 

Nörolojik hastalıklar, baş boyun ve özefagus kanserleri, metabolik eksiklikler ana nedenleridir. 

Parkinson hastalarında Videofloroskopi ile yapılan çalışmada aspirasyon sıklığı %39 olarak izlenmiştir. 

Yaşlanmanın bir parçası olarak  yutma değişikliklerine katkıda bulunan anatomik, fizyolojik, psikolojik 

ve fonksiyonel değişikliklere presbifaji adı verilir ve bu değişiklikler yaşlı bireyleri disfaji açısından riskli 

hale getirse de, yutma doğal olarak zarar görmemiştir.  

Yaşlı Bireylerde Patofizyoloji
Yapısal değişimler yaşlılarda OD’ ye neden olabilirler. En sık görülenleri özefagus ve boyun tümörleri, 

servikal osteofitler, postoperatif özefageal stenoz ve Zenker divertikülitidir. Ek olarak entübasyon, 

trakeotomi, cerrahi ve radyasyon tedavileri, ve kullanılan ilaçlar gibi iyatrojenik sebepler de OD’ ye yol 

açabilirler. Fakat OD’ nin en sık sebebi yaş, inme ve sistemik nörolojik hastalıklardan kaynaklanan 

yutma fizyolojisindeki değişikliklerdir. Fizyolojik parametreler yutma davranışındaki yaşa bağlı 

değişikliklerin temel sebepleridir.  

Sağlıklı yaşlı bireylerde orofaringeal fazda yaşla birlikte uzama, faringeal yutma refleksinde gecikme, 

farinkste rezidü miktarında artış, daha fazla  sessiz aspirasyon görülmektedir. Oral geçiş zamanı 

önemli derecede uzamakta ve üst özefageal sfinkter gevşemesi belirgin olarak gecikmektedir. 

Ayrıca yaşa bağlı yavaş motor değişiklikler, ağız nemlenmesinde azalma, tat ve koku keskinliğinde 

bozulma yutma performansındaki azalmaya katkı sağlayabilir. 

Sarkopenik Disfaji 

Son zamanlarda sarkopenik disfaji terimi yutmada görevli  kaslarda da benzer bulguların görülmesi 

nedeniyle kullanılmaya başlanmıştır. Fiziksel aktivite kaybı, sarkopeniye yol açabilmekte ve yaşlılarda 

hastaneye sık yatış nedeniyle genel kondisyon azalması da var olan sarkopeniyi kötüleştirebilmektedir. 

Oral alımda uzun süre kısıtlama, yutma aktivitesinde kondisyon azalmasına ve sonuç olarak disfajiye 

neden olmaktadır. Sarkopenik disfaji tedavisinde sadece yutma egzersizleri değil, genel fiziksel aktivite 

ve beslenme düzenlemeleri de etkili olacaktır.  

Tanı vve Değerlendirme
Disfajinin yüksek prevelansına ve şiddetli komplikasyonlarına rağmen yeterince tanı konulamamakta 

ve sıklıkla gözden kaçmaktadır, hastaların birçoğu da tanı konulamadığı için tedavi edilememektedir. 

Amaç disfajisi olan hastaların erken belirlenmesi, spesifik tedavilerden fayda görebilecek olan medikal 

ve cerrahi nedenlerin belirlenmesi, fonksiyonel disfajinin tanısı ve teröpatik tedavi yöntemlerini 

belirleyerek güvenli ve etkin yutmanın sağlanmasıdır. 
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Hastanın mental durumu ve genel görünümü değerlendirilip, derialtı yağ doku kaybı ve ağız mukozası 

ve dil kuruluğu gibi  malnutrasyon ve dehidratasyon bulguları araştırılmalıdır. Ağız ve diş hijyeni 

değerlendirilmelidir. Kranial sinir muayenesini de içeren nörolojik değerlendirme yapılmalıdır. 

Mümkünse hasta yeme ve içme sırasında gözlenmelidir.  

Tarama testleri yutma disfonksiyonu şüphesi bulunan ve tanı konulmayan hastalarda belirti ve bulgular 

elde edebilmek amacı ile uygulanıp, gereğinde disfaji ile ilgilenen uzmanlara yönlendirmek amacı ile 

yapılmaktadır. Kolay uygulanabilir, hızlı, ucuz ve yutma güçlüğü bulunan hastaları saptayabilmesi için 

duyarlılığı yüksek olmalıdır. EAT-10 semptomlar üzerine kendinden cevaplamalı, tutarlı, tekrarlanabilir 

ve geçerliliği olan bir ankettir. Syndey yutma anketi ve yutma rahatsızlık anketi de bu amaçla kullanılan 

tarama testleridir.  

Yatak başı klinik değerlendirme ile yutmanın etkinliği ve güvenliği değerlendirilir ve sessiz aspirasyonlar 

saptanabilir. Yutma etkinliği enerji, iyi beslenme ve hidrasyon için gerekli kalori ve sıvı miktar 

kapasitesidir. Yutma güvenliği ise kalori ve sıvının  solunum semptomları olmadan alınabilmesidir.  

Tükürük kontrolü sağlayabilen hastalarda muayeneye uygulanan yatak başı klinik değerlendirme 

yöntemine göre farklı yoğunluk (sıvı, akışkan, yarı katı ve katı) ve miktardaki yiyeceklerin kullanılması 

ile devam edilir. Testlerde giderek artan miktarda sıvı aspirasyon bulguları görülene kadar verilmektedir. 

Volum – viskozite yutma testinde sırası ile 3-5 –10- 20 – 50 ml ve 3 ayrı yoğunluk (sıvı, nektar, puding) 

ile değerlendirilmektedir. Test sırasında %3’ den fazla oksijen saturasyonu düşüklüğü de aspirasyon 

açısından anlamlı kabul edilmektedir. 

Videofloroskopik yutma değerlendirmesi, fiber endoskop yutma değerlendirmesi, manometri ve ultrason 

ile kasların ve yapıların fonksiyonel durumları, hava yolu korunmasının patofizyolojisi, bolus 

değişikliklerinin etkisi, postural ve egzersiz tedavi etkinlikleri değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. 

Videofloroskopik yutma çalışması altın standarttır ve gerçek zamanlı olarak anatomik ve fonksiyonel 

yapıların değerlendirme ve dinamik analizine olanak sağlar. Bu değerlendirme yöntemleri deneyimli bir 

kişi tarafından yapılmalıdır, fakat birçok farklı protokol mevcuttur ve genel bir fikir birliği yoktur.  
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OSTEOARTRİTTE REHABİLİTASYON PRENSİPLERİ: AĞRISIZ UZUN YILLAR VE ANILAR 

BİRİKTİRMEK 

Prof. Dr. Funda Berkan 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Eskişehir

Osteoartrit  (OA) küresel düzeyde etkilenime yol açan ciddi bir hastalıktır. Prevalansı giderek artmakta 

ve sağlık kaynakları üzerinde sürdürülemez bir yük oluşturmaktadır. Başlıca semptomlar ağrı, tutukluk, 

fonksiyonel kayıplar ve yaşam kalitesinin olumsuz yönde etkilenmesidir. Osteoartritte kür sağlayan bir 

tedavi olmadığı için, günümüzdeki tedavi yaklaşımları ağrı,  fonksiyonlar ve yaşam kalitesi üzerinde 

odaklanmaktadır. Hastalığın yapısal progresyonunu yavaşlatmak, ileri dönemlerde yapılacak olan 

pahalı replasman cerrahilerinin oranını azaltmak açısından ayrıca önem taşımaktadır. Tedavi, hastanın 

gereksinimleri ve öncelikleri doğrultusunda planlanmalı ve değişen durumlara göre adapte edilmelidir. 

Son dönemde yayınlanan kılavuzlarda, rehabilitasyon tedavisinin osteoartritli hastalar için birinci 

basamak tedavi olması tavsiye edilmektedir. Hatta tüm kılavuzlar ilaç ve cerrahi dışı tedaviler açısından 

hasta odaklı tedavilerin anahtar rol oynayabileceği yönünde ışık tutmaktadır. Osteoartrit tedavisinde 

başlıca rehabilitasyon yaklaşımları; eğitim,  egzersiz, termal uygulamalar, elektroterapi yöntemleri, breys 

ve yürümeye yardımcı cihazlar, manuel terapi, balneoterapi, akupunktur gibi tamamlayıcı tedavi 

yöntemlerini içermektedir. 

Hasta eğitimi tedavinin ayrılmaz bir parçasıdır. Osteoartritli hastalar için önerilen öz yönetim 

programları, hastalara eğitim ve yönetim stratejileri vererek onları hastalıklarının tedavisinde aktif rol 

almaya yönlendiren davranışsal girişimlerdir. Bu alanda yapılan çalışmaların sistematik derlemesi, 

düşük ya da orta düzeyde kanıt sağlamaktadır. Hasta eğitiminde obezitenin önlenmesine yönelik 

girişimler de yer almalıdır. Obezite diz ve el osteoartriti gelişimi için çok güçlü bir risk faktörüdür. Mevcut 

kilonun azaltılması tüm tedavi kılavuzlarında önemli bir bileşen olarak önerilmektedir. 

Egzersiz tedavisi osteoartritte çok büyük bir önem taşımaktadır ve klinik çalışmaların en yoğun 

yapıldığı alandır. Hastaların durumuna ve toleransına göre kişiselleştirilmiş egzersiz programları 

düzenlenmelidir. Metaanaliz ve sistematik derlemelere dayanarak, aerobik ve güçlendirme gibi farklı 

egzersiz tiplerinin diz OA’lı hastalarda ağrı ve dizabiliteyi azalttığı onaylanmıştır. Bu gruptaki hastalarda 

kas gücünde görülen azalma önemli bir sorun olduğundan, güçlendirme eğitimi özellikle önerilmektedir. 

Kalça osteoartritinde de kanıtlar benzer şekilde yüksek kaliteye sahiptir.  Ancak halen bu hastalar için 

en uygun egzersiz rejimi bilinmemektedir. El OA’lı hastalar için egzersiz tedavinin özünü oluşturmakla 

birlikte, yeni çalışmalar hangi egzersiz tipinin etkili olabileceği yönünde rehberlik sağlamamaktadır. 

Dirençli egzersizlerin kavrama gücü ya da el fonksiyonları üzerinde etkisi üzerine kanıt yoktur. 

Sıcak uygulama ağrıyı azaltmak ve egzersiz öncesi gevşeme elde etmek amacıyla osteoartritli 

hastalarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Sıcak paket gibi yüzeyel ısı uygulamalarının etkinliğini 

destekleyen kanıt çok azdır. Terapötik ultrasonun diz OA’lı hastalar için ağrının azalması ve fiziksel 

fonksiyonların düzelmesi açısından faydalı ve güvenilir bir tedavi olduğu metaanalizlerde ileri sürülmekte 

ve bazı rehberlerde önerilmektedir. Kısa dalga diyatermi de benzer şekilde termal etkilerden 

yararlanmak amacıyla kullanılır. 2017 yılında yayınlanan bir metaanalizde diz osteoartritinden 

kaynaklanan ağrıda yararlı olduğu (kesikli modalite daha üstün gözükmekte), fonksiyonların ise 

gelişmediği belirtilmektedir. 

TENS analjezik etkinliği nedeniyle OA rehabilitasyonunda çok sık kullanılan bir ajandır. Pek çok 

klinik çalışmada, özellikle diz OA’sında yararlı olduğu belirtilmekle birlikte, Cochrane derlemesinde etkili 

olmadığı sonucuna varılmıştır. NICE protokolünde yardımcı bir tedavi olabileceği belirtilirken, OARSI ve 

ACR gibi kılavuzlarda yer almamaktadır.  Ortezler, tabanlıklar ve yürümeye yardımcı cihazlar tüm 

kılavuzlarda yardımcı tedaviler olarak önerilmektedir. 
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Sonuç olarak OA rehabilitasyonuyla ilgili çalışmalar diz eklemi üzerinde yoğunlaşmıştır. Günümüz tedavi 

rehberlerinde egzersiz OA tedavisinin temel taşlarındandır. Diz dışındaki örneğin kalça, el, omurga gibi 

eklemlerle ilgili yapılacak randomize kontrollü çalışmalar kanıta dayalı tedavi programlarının 

belirlenmesi için büyük önem taşımaktadır.  
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BÜYÜK TROKANTERİK AĞRI SENDROMU MU? TROKANTERİK BURSİT Mİ? 

Dr. Deniz Palamar Kadıoğlu

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul

Büyük trokanterik ağrı sendromu (BTAS), sıklıkla gözden kaçan ve tanısı gereğinden az konulan lateral kalça ağrısı 
ile karakterize bir klinik tablodur. Geçmişte bu tabloya trokanterik bursit isimlendirilmesi yapılmış olup son yıllarda 
gluteal tendinopatilerin esas ağrı nedeni olduğu ve bursitin klinik tablonun bir kısmına eşlik ettiği ve genellikle 
tendinopatilere ikincil geliştiği gösterilerek BTAS isimlendirmesi kullanılmaya başlanmıştır. 
Anatomik olarak büyük trokanterde faset dediğimiz yüzeyler bulunmaktadır. Anterior fasete gluteus minimus, 
lateral fasete gluteus mediusun lateral tendonu, posterosuperior fasete gluteus mediusun ana tendonu 
yapışmaktadır. Büyük trokanter etrafında yaklaşık 21 adet bursa bulunmaktadır. Bu bursalardan özellikle 3 tanesi 
klinik açıdan öneme sahiptir. Subgluteus minimus bursası, büyük trokanterin ön faseti ile gluteus minimus tendonu 
arasında; subgluteus medius bursası, gluteus medius ile trokanterin lateral faseti arasında; subgluteus maksimus 
bursası ise gluteus medius tendonu ile gluteus maksimus kası arasında yer almaktadır. İliotibial bant da BTAS 
açısından klinik öneme sahiptir ve büyük trokanter ile arasındaki tendon ve bursalara bası oluşturarak sıkışmaya 
neden olabilmektedir. 
Büyük trokanterik ağrı sendromu; yürüme, merdiven çıkma, koşma ve tek bacak üzerinde durma gibi aktivitelerde 
kalça abdüksiyonu ve pelvik stabilizasyonundan birincil derecede sorumlu gluteus medius ve minimus kaslarının 
tekrarlayan aşırı yük tendinopatisidir. Klinik olarak üzerine yatmakla, uzun süre ayakta durmakla, merdiven 
çıkmakla, bacak bacak üstüne atmakla şiddetlenen kalça yan ağrısı bulunmaktadır. Risk faktörleri arasında kadın 
cinsiyet, yaş (40-60 yaş), obezite, alt ekstremite eşitsizliği, skolyoz, bel ağrısı, kalça-diz-ayak bileği eklemlerinin 
ağrılı patolojileri, pes planus ve iliotibial bant sendromu yer almaktadır. Klinik, akut travma veya kronik mikrotravma 
sonucunda özellikle belirtilen risk faktörleri bulunan bireylerde ortaya çıkabilmektedir. Sonuçta akut travma, 
tekrarlayan mikrotravma ve gluteal kas diskfonksiyonları sonucunda bursit gelişmektedir. Bursit birincil değil 
genelde ikincil bir durum, bir nedenden çok sonuç olarak görülmektedir. Yapılan bir çalışma ile BTAS tanısı ile takip 
edilen hastalarında sadece %20’inde ultrasonografik olarak bursit saptandığı belirtilmiştir.
Tanı ve ayırıcı tanı açısından fizik muayenede kullanılan bir takım özel testler bulunmaktadır. Presyonla trokanter 
majorde hassasiyet ‘jump sign’ önemli bir bulgudur. Bunun dışında dirençli eksternal derotasyon testi, tek ayak 
üzerinde 30 saniye durma testi, dirençli aktif abduksiyon testi, pasif adduksiyon dirençli abduksiyon testi ağrı 
provakasyon tesleri arasında yer almaktadır. Gluteal tendon hasarını değerlendirmek için kalça abduksiyonunu  
değerlendiren ‘hip lag sign’ faydalı olabilmektedir.
Tanıda fizik muayene ile birlikte, görüntüleme yöntemlerinden ve tanısal enjeksiyon testlerinden 
faydalanılmaktadır. Direkt grafi özellikle ayırıcı tanı açısından yardımcı olabilmekle birlikte tendon kalsifikasyonunu 
ve büyük trokanter çevresinde gelişmiş erozyon, osteofit gibi kronik hasar bulgularını değerlendirmek için 
faydalıdır. Ultrasonografi ile kemik korteks, tendonlarda gelişen tendinozis bulguları veya tendonda gelişen kısmi 
veya tam kat yırtıklar, gluteal kaslar ve bursalar değerlendirilebilmektedir. Manyetik rezonans görüntülemede de 
yumuşak dokular detaylı olarak değerlendirilmekle birlikte kemik yapı da ayrıntısı ile incelenebilmektedir.
Tedavide; hasta eğitimi (kilo verme, aktivite modifikasyonu), biyomekanik bozuklukların düzeltilmesi, lokal soğuk 
uygulamaları, medikal tedaviler, fizik tedavi ve egzersiz uygulamaları, lokal enjeksiyon tedavileri ve dirençli 
hastalarda cerrahi uygulamalar yer almaktadır. Ancak tedavinin başı etiyolojiyi ortaya koymak ve varsa 
biyomekanik bozuklukların düzeltilmesi veya tekrarlayan mikrotravmaların engellenmesidir.
Sonuç olarak, her trokanterik bursit BTAS değildir ve her BTAS’de trokanterik bursit olmaz. 
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PİRİFORMİS SENDROMU TANISI ABARTILIYOR MU?

Doç. Dr. Tuğçe Özekli Mısırlıoğlu

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı 
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Siyataljinin önemli bir nedeni olan piriformis sendromu (PS) uzun zamandır bilinmesine karşın hala tartışmalı 
bir konu olma özelliğini korumaktadır (1). Bunun en önemli nedeni PS’nin birçok farklı branş tarafından takip 
edilmesi ve her branşın PS’yi kendi bakış açısı ile tanımlaması ve teşhis etmesidir. 

Piriformis sendromu, en sık, siyatik sinirin piriformis kası altında kompresyon ya da irritasyonu sonucu oluşan 
kalça, bacak ağrısı ile karakterize nöromusküler bozukluk olarak tanımlanırken; diğer bir tanımlama, siyatik 
sinirin piriformis kası altında kompresyonunun eşlik edebildiği, piriformis kasında hassasiyet ve kalça, bacak 
ağrısı ile karakterize nöromusküler bozukluk olduğu şeklindedir. Bu ikinci tanım, PS’nin miyofasiyel orijini 
üzerinde durmaktadır. Bu farklı tanımlamalar, farklı sınıflamaları ve farklı tanı yöntemlerini getirmekte, bu 
nedenle de PS’nin sıklığı literatürde değişmektedir.

Piriformis sendromu için yapılan etiyolojik sınıflamalar da tartışmalıdır. Primer PS’de anormal siyatik sinir ve 
piriformis kası ilişkisi gibi anatomik nedenler ya da piriformis kasında hipertrofi, abse ya da hematom gibi 
intrinsik nedenler rol oynarken; sekonder PS yer kaplayan lezyonlar ya da sakroileite eşlik eden ödem gibi 
piriformis kası harici gelişen tüm nedenleri kapsar (2). Ancak bu sınıflamada miyofasiyel kaynaklı PS 
nedenlerine yer verilmediği için sınıflamanın yetersiz olduğu düşünülmektedir (3).

Literatürdeki tanı kriterlerinin neredeyse hepsinin PS’yi bir dışlama tanısı olarak görmesine karşın güncel 
uzman görüşü PS’nin dışlama tanısı olmaması gerektiğini, siyataljinin birçok nedeninin bir arada 
bulunabileceğini söylemektedir (1). PS’yi dışlama kriteri olarak gören tanı kriterleri de PS’nin olduğundan az 
tanı almasına yol açmaktadır. Yakın zamanda 31 PS tanılı hasta üzerinde yapılan bir çalışmada, hastaların 
lomber MR’ları incelendiğinde %16 hastada sinir kökü kompresyonu, %23 hastada disk herniasyonu, %23 
hastada faset hipertrofisi, %29 hastada disk dejenerasyonu saptanmıştır (4). Bu çalışma PS tanısında lomber 
patolojilerin dışlanmaması gerektiğinin bir göstergesidir. 

Piriformis sendromunda tanısal algoritmalar da branşlar arası farklılık göstermektedir. Radyologlar, ayrıntılı 
klinik muayene sonrası önce lomber görüntüleme ile lomber patolojiyi dışlamakta, daha sonra etiyolojiye yönelik 
pelvis MR ya da BT incelemesi istemektedir. Fiziatristler ise ayrıntılı klinik muayene sonrasında piriformis 
kasına lokal anestezik ile yapılan tanısal blok testi sonrası yakınmaların en az %50 oranında azalmasını tanı 
koydurucu olarak kabul etmektedir (3). Etiyolojiye yönelik görüntüleme, elektrofizyolojik inceleme, tanısal blok 
testinin negatif olduğu olgularda önerilmektedir. 

Sonuç olarak, PS’yi bir dışlama kriteri olarak kabul eden yaklaşımlar PS’nin olduğundan daha az tanı almasına 
yol açmaktadır. Sıklıkla miyofasiyel kökenli olan PS tanısında tanısal blok testleri önemlidir (5). PS 
abartılmamakta, aksine atlanmaktadır. 



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 
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S-001  İnmede Üst Ekstremite Botulinum Toksin Enjeksiyonu Sonrası Rehabilitasyon 
Programına Eklenen Dinamik Likralı Ortezin Etkileri: Prospektif Randomize Tek Kör 
Kontrollü Çalışma 

  
Esra Giray, Kardelen Gençer Atalay, Nurullah Eren, Hakan Gündüz, Evrim Karadağ Saygı 
 
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul 
  
Amaç: İnme sonrası spastisitenin tedavisinde botulinum toksin enjeksiyonları sıklıkla ek rehabilitatif 
tedavi çeşitleri ile tamamlanmaktadır. Yakın tarihli bir sistematik derleme, botulinum toksin 
enjeksiyonuna ek olarak uygulanan tedavilerin etkinliğini araştıran iyi dizayn edilmiş klinik çalışmalara 
ihtiyaç olduğu sonucuna varmıştır. Üst ekstremite ortezleri, inme sonrası hipertonisiteyi tedavi etmek 
için kullanılan farmakolojik olmayan tedavilerden biridir. Dinamik likralı ortezlerin devamlı gerginlik 
sağlamak, doğal ılıklık oluşturmak ve kolun duysal farkındalığını arttırmak gibi mekanizmalar ile kas 
gerginliğini azalttığı; kol hareketlerinde iyileşme sağladığı saptanmıştır. Bu likralı ortezler nörolojik 
rehabilitasyon alanında sıklıkla kullanılmaktadır, ancak etkinlikleri hakkında yeterli bilimsel kanıt yoktur. 
Bu çalışmanın amacı inmede üst ekstremiteye uygulanan botulinum toksin enjeksiyonu sonrası 
rehabilitasyon programına ek olarak uygulanan dinamik likralı ortezin spastisite, motor fonksiyon, duyu 
ve yaşam kalitesine etkilerinin araştırılmasıdır. Çalışmanın birincil sonlanım noktası Fugl-Meyer Üst 
Ekstremite Motor Skoru, ikincil sonlanım noktaları ise Modifiye Ashworth Skoru, Motorisite İndeksi, Kutu-
Blok Testi, Semmes-Weinstein Monofilaman Testi ve İnme Etki Ölçeği’dir. 
 
Gereç-Yöntem: Prospektif randomize tek kör kontrollü olarak planlanmış bu çalışmada, 18-75 yaş arası 
üst ekstremite fonksiyonelliğini engelleyen spastisitesi olan inme hastaları iki gruba randomize edildi. 
Etik kurul onayı (09.2017.677), hastalardan ve ailelerinden sözel ve yazılı onamları alındı. Dahil edilme 
kriterleri inme sonrası geçen sürenin 3 aydan fazla olması, hastaların desteksiz oturabilmesi olarak, 
dışlama kriterleri üst ekstremitede kontraktürün bulunması, Brunnstrom üst ekstremite evrelerinin 1 veya 
6 olması, üst ekstremiteyi etkilemiş başka hastalık bulunması olarak belirlendi. Her iki gruba da üst 
ekstremite spastisitesine yönelik botulinum toksin enjeksiyonu uygulandıktan sonra 3 hafta süre ile 
haftada 5 gün konvansiyonel rehabilitasyon programına alındı. Birinci grup rehabilitasyon programına 
ek olarak günde 8 saat likralı kol ortezi kullandı. Hastalar kör değerlendiriciler tarafından tedavi öncesi, 
tedavi sonrası 3. hafta ve 3. aylarda değerlendirildi. İstatistiksel analiz Ki-Kare, Mann Whitney U, 
Friedman ve Wilcoxon testleri kullanılarak yapıldı. 
 
Bulgular: Birinci gruba 10, ikinci gruba 9 hasta dahil edildi. Gruplar yaş, cinsiyet tedavi öncesi 
değerlendirme parametreleri açısından benzer bulundu. Grup içi değerlendirmede her iki grupta da 
spastisite, Fugl-Meyer Üst Ekstremite Motor Skoru ve Motorisite İndeksinde anlamlı iyileşme saptandı. 
Gruplar arasında rehabilitasyon sonrası 3. hafta ve 3. ayda Modifiye Ashworth Skalası, Fugl-Meyer Üst 
Ekstremite Motor Skoru, Motorisite İndeksi, Kutu-Blok Testi ve İnme Etki Ölçeği ile Semmes-Weinstein 
Monofilaman Testi’nin işaret, yüzük ve küçük parmaklardaki değerleri arasında anlamlı farklılık 
saptanmadı (p>0,05). Başparmak yüzeyel dokunma duyusu birinci grupta rehabilitasyon sonrası 3. 
haftada daha yüksek bulundu (p<0,05).  
 
Sonuç: Üst ekstremite rehabilitasyon programına eklenen dinamik likralı ortez kullanımı duysal 
fonksiyonlar üzerinde etkili iken spastisite, motor fonksiyon ve yaşam kalitesine ek katkı 
sağlamamaktadır. Çalışmanın kuvvetli yanı dinamik likra ortezinin botulinum toksin sonrası 
rehabilitasyona ek olarak uygulanmasının etkilerini inceleyen ilk randomize kontrollü çalışma olmasıdır. 
Çalışmanın zayıf yanı örneklem büyüklüğünün az olmasıdır. 
  
Anahtar Kelimeler: Botulinum toksin, inme, likralı ortez, rehabilitasyon, spastisite 
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S-002  İdiyopatik Aşırı Aktif Mesaneli Kadınlarda Perkutanöz ve Transkutanöz Tibial Sinir 
Stimulasyonu Etkinliklerinin Karşılaştırılması; Prospektif, Randomize Kontrollü, Tek Kör 
Klinik Çalışma 

 
Rafet Sönmez, Necmettin Yılıdz, Hakan Alkan 
 
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Denizli 
  
Amaç: Perkutanöz tibial sinir stimulasyonunun(PTSS), aşırı aktif mesane(AAM) tedavisinde plasebo 
etkiden bağımsız olarak güvenli ve etkin(kanıtdüzeyi1) olduğu gösterilmiştir. PTSS’nin dezavantajları; 
iğne ile uygulanan invaziv bir yöntem olması ve etkinliğinin sürdürülebilmesi için ortalama aylık 1 seans 
hastaneye gitme gereksiniminin duyulmasıdır. Bu nedenle,daha az invaziv, evde uygulanabilecek 
tekniklerin geliştirilmesi önem kazanmaktadır. Bu bağlamda, son yıllarda transkutanöz tibial sinir 
stimulasyonu(TTSS) ile ilgili çalışmalar hız kazanmış durumdadır. Ancak literatürde idiyopatik AAM‘de 
PTSS ile TTSS’nin karşılaştırıldığı bir çalışma bulunmamaktadır. Çalışmamızda, idiyopatik AAM’li 
kadınlarda, mesane eğitimine(ME) eklenen PTSS ve TTSS etkinliklerinin karşılaştırılması 
amaçlanmıştır.  
 
Gereç-Yöntem: Araştırmamızın gücü %80 olacak şekilde (beta=20, alfa=0.05) belirlenen örneklem 
büyüklüğü hesaplamasına göre, çalışmada her bir grup için en az 18 hastanın alınması planlandı. >=18 
yaş, AAM semptom şiddeti (OAB-V8) >=11 ve pelvik taban kas(PTK) gücü >=3/5 olan hastalar 
çalışmaya dahil edilirken, gebelik, vajinal veya üriner enfeksiyon, nörolojik hastalık, >=Grade2 pelvik 
organ prolapsusu ve >=100 ml rezidüel idrar dışlanma kriterleri olarak belirlendi. Pamukkale Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Etik Kurulu’nun 05.12.2017 tarihli onayı ile çalışmaya alınan AAM’li 60 kadın, rastgele 
sayılar tablosu kullanılarak 3 gruba(n:20) randomize edildi. Birinci gruba(n:19) ME, ikinci gruba(n:19) 
ME’ye ek olarak PTSS ve üçüncü gruba(n:20) ME’ye ek olarak TTSS verildi. PTSS ve TTSS; haftada 2 
gün, günde 30 dakika, 6 hafta süresince toplam 12 seans şeklinde literatürde tanımlanan teknikleri 
kullanılarak uygulandı.Grup1’de bir hasta ME programına uymadığı,Grup2’de bir hasta tedaviyi bıraktığı 
için çalışma dışı bırakıldı. Hastalar, tedavi öncesi ve tedavi sonunda(6. hafta) inkontinans şiddeti(ped 
testi), PTK gücü(perineometre), 3 günlük işeme günlüğü(işeme sıklığı, nokturi, inkontinans ve ped 
sayısı), OAB-V8, sosyal aktivite düzeyi(SAI), yaşam kalitesi(IIQ-7), cinsel fonksiyonlar(IFSF), tedavi 
başarısı(kür/iyileşme oranı), tedaviden memnuniyet ve uygulamadan rahatsızlık düzeyi(Likert skala) ile 
değerlendirildi. İnkontinans sayısında>=%50 iyileşme olarak tanımlanan tedavi başarısı, primer sonuç 
ölçeği olarak belirlendi.  Grupiçi karşılaştırmalarda Wilcoxon, gruplararası karşılaştırmalarda ise 
Kruskall Wallis ve Bonferroni düzeltmeli MannWhitney-U testleri kullanıldı.p<0.05 değeri istatistiksel 
olarak anlamlı kabul edildi. 
 
Bulgular: Her üç grupta da tedavi sonunda tedavi öncesine göre; inkontinans şiddeti, işeme sıklığı, 
inkontinans sayısı, nokturi, ped sayısı, semptom şiddeti, sosyal aktivite düzeyi ve yaşam kalitesi 
değerlendirmelerinde istatistiksel olarak anlamlı iyileşme olduğu gözlendi. Tedavi sonunda, inkontinans 
şiddeti, işeme sıklığı, inkontinans sayısı, nokturi, ped sayısı, semptom şiddeti, sosyal aktivite düzeyi ve 
yaşam kalitesi açısından, ME+PTSS ve ME+TTSS gruplarında ME grubuna göre istatistiksel olarak 
anlamlı düzeyde daha fazla iyileşme sağlandığı, tedavi başarısı ve tedavi memnuniyetinin daha yüksek 
olduğu görüldü. PTK gücü ve cinsel fonksiyonlar açısından 3 grup arasında fark saptanmadı. ME+TTSS 
grubunda, ME+PTSS grubuna göre; uygulamadan rahatsızlık düzeyinin daha düşük ve tedavi 
memnuniyetinin daha yüksek olduğu gözlendi. Diğer değerlendirme parametreleri açısından ME+PTSS 
ve ME+TTSS grupları arasında fark saptanmadı. ME+PTSS grubundaki 3 hastada enjeksiyon yerinde 
gözlenen ekimoz dışında yan etki/komplikasyon gözlenmedi. 
 



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

Sonuç: AAM’li kadınlarda PTSS ve TTSS’nin etkinliklerinin karşılaştırıldığı prospektif randomize 
kontrollü ilk çalışma olması ve çalışma sonuçlarının klinik pratikte uygulanabilirliği çalışmamızın özgün 
ve güçlü taraflarıdır. ME’ye eklenen hem PTSS hem de TTSS, tek başına ME’den daha etkilidir. Benzer 
klinik etkinliğe sahip PTSS ve TTSS arasındaki fark; non-invaziv bir yöntem olan TTSS’nin rahatsızlık 
düzeyinin daha az ve hasta memnuniyetin daha yüksek olmasıdır. Sonuçlarımız, hastaların TTSS’yi 
evde kullanabilme potansiyeline ışık tutabilir ancak bunu değerlendirecek ileri çalışmalara gereksinim 
vardır. 
  
Anahtar Kelimeler: Aşırı aktif mesane, mesane eğitimi, perkutanöz tibial sinir stimulasyonu, 
transkutanöz tibial sinir stimülasyonu 
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S-003  Lomber Disk Hernisine Bağlı Kronik Radiküler Ağrılı Hastalarda Pulse Elektromanyetik 
Alan (PEMA) Tedavisinin Ağrı, Fonksiyonel Durum ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkinliği: 
Prospektif, Randomize, Çift Kör Ve Sham Kontrollü Bir Çalışma 

  
Mona Nasiri Alghou, Birkan Sonel Tur 
 
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Ankara 
  
Amaç: Pulse elektromanyetik alan (PEMA) tedavisi, son yıllarda daha yaygın kullanılan, kolay 
uygulanabilir, nispeten yeni bir fizik tedavi modalitesidir. Literatürde lomber disk hernisine (LDH) bağlı 
kronik radiküler ağrılı hastalarda PEMA tedavisinin etkinliğine dair yapılan çalışmaların sayısı 
yetersizdir. Bu çalışmada, LDH'ya bağlı kronik radiküler ağrılı hastalarda fizik tedaviye ek olarak 
uygulanan PEMA'nın ağrı, fonksiyonel durum ve yaşam kalitesindeki iyileşmede klasik fizyoterapiye 
üstün olup olmadığını ortaya koymak amaçlanmıştır. 
 
Gereç-Yöntem: Çalışma prospektif, randomize, çift kör ve sham kontrollü olarak tasarlandı. Çalışmaya 
bir üniversite hastanesinin Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon (FTR) AD Polikliniği’ne mekanik karakterli bel-
bacak ağrısı şikâyeti ile başvuran, MRG ile LDH tanısı alan ve dahil edilme kriterlerini karşılayan 50 
gönüllü hasta alındı. Çalışmaya alınacak hasta sayısı güç analizi ile tespit edildi. Hastalar 
randomizasyonla PEMA ve kontrol grubu olmak üzere ayrıldı. İki gruba da 3 hafta süreyle toplam 15 
seans Hotpack ve Transkutanöz Elektriksel Sinir Stimülasyonu (TENS) uygulandı. Ek olarak tedavi 
grubuna PEMA; kontrol grubuna ise sham PEMA uygulandı. Hastalar tedaviye kör olan tek hekim 
tarafından tedavi öncesi, tedavi bitiminde ve tedavi sonrası 1.ayda vizüel analog skala (VAS), Modifiye 
Schober testi (cm), Düz bacak kaldırma testi (DBKT), Douleur Neuropathique 4 (DN4), Roland-Morris 
Disabilite Anketi (RMDA) ve Nottingham Sağlık Profili (NSP) ile değerlendirildi. Hastalarda oluşan yan 
etkiler de sorgulanarak kayıt edildi. Veriler Ki-kare, McNEMAR, Cochran’s Q Test, Wilcoxon Sign test, 
Friedman Test ile analiz edildi. 
 
Bulgular: Toplam 45 hasta (30 kadın, %66,7) çalışmayı tamamladı (PEMA grubunda 23, kontrol 
grubunda 22). Hastaların yaş ortalaması 45,36 ± 10,74 yıldı. Çalışma başlangıcında, her iki gruptaki 
hastalar benzerdi. Her iki grupta da VAS, DBKT ve DBK derece değerlerinde hastaların başlangıç 
değerlerine göre tedavi sonrasında iyileşme olduğu görüldü (p<0,01), ancak hastaların tedavi sonrası 
ve tedavi sonrası 1. ay değerleri arasında istatistiksel anlamlı bir fark izlenmedi (p > 0,05). Nöropatik 
ağrı ve nöropatik ağrı puan değerleri kontrol grubunda zaman içerisinde bir farklılık göstermezken, 
tedavi grubunda, tedavi sonrası 1. ayda iyileşme olduğu saptandı (p < 0,01). M. Schoberde kontrol 
grubunda zamana göre bir değişim gözlenmezken (p = 0.27) PEMA grubunda zamanla M.Schoberin 
arttığı görüldü (p < 0.01). Kontrol grubunda RMDA başlangıç değerleri tedavi sonrası 1. ayda farklılık 
gösterdi (p<0,01). PEMA grubunda ise başlangıç değerlerine göre hem tedavi sonrası hem de tedavi 
sonrası 1.ayda farklılık olduğu görüldü (p < 0,01). NSP enerji değerleri sham grupta başlangıca göre 
istatistiksel olarak azaldığı saptandı (p < 0,01) ancak tedavi sonrası ile tedavi sonrası 1.ayda istatistiksel 
olarak bir fark yoktu. NSP ağrı alt grubunda da benzer bir değişim görüldü ancak farklı olarak tedavi 
grubunda başlangıca göre tedavi sonrası 1. ayda da azalma görüldü (p<0,01). PEMA grubu için ise 
tedavi sonrasına göre 1. ayda ağrının azaldığı saptandı (p < 0,01). NSP duygusal, uyku, sosyal 
izolasyon ve fiziksel hareketlilikte sadece tedavi grubunda zamana göre istatistiksel anlamlı iyileşme 
oldu (p< 0,01). 
 
Sonuç: Mevcut bulgular, lomber disk hernisine bağlı kronik radiküler ağrılı hastalarda PEMA tedavisinin 
güvenli olduğunu ve konvansiyonel fizik tedavi modalitelerine ek olarak uygulandığında bel ağrısı, 
nöropatik ağrı, fonksiyonel durum ve yaşam kalitesi üzerine daha etkili olduğunu göstermektedir. Bu 
nedenle, PEMA tedavisinin diğer tedavi yöntemlerine ek olarak kullanılabileceğini düşünmekteyiz. 
  
Anahtar Kelimeler: Fizik tedavi, kronik radiküler ağrı, lomber disk hernisi, pulse elektromanyetik alan 
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S-004  Sağlıklı Bireylerde Kinezyo Bantlamanın El Kavrama Gücüne Akut Etkisi 
 
Sena Tolu 
 
Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul 
  
Amaç: Spor alanında kinezyolojik bandın kas kuvvetini arttırması amacı ile kullanımı sıktır, ama bu 
etkiyi destekleyen bilimsel kanıtlar az ve çelişkilidir. Bu çalışmanın amacı sağlıklı genç bireylerde 
maksimum el kavrama gücüne kinezyo bantlamanın akut etkisini araştırmaktır. 
 
Gereç-Yöntem: Çalışma şekli tek kör, randomize, prospektif olarak planlanmıştır. Çalışmaya 18-30 yaş 
arası 90 kişi gönüllü olarak katıldı. Katılımcılar rastgele, 30’ar kişilik (15 kadın ve 15 erkek) üç gruba 
ayrıldı. Gruplar kontrol(bantlama uygulanmayan), KT (kinezyo bant uygulanan) ve KWT (gerim 
yapılmadan kinezyo bant uygulanan) olarak isimlendirildi. KT grubunda 5 cm'lik bir Y bandı, bantlama 
yönü fasilitasyon tekniğine uygun olarak medial epikondil bölgesinden metakarpallerin sonuna kadar, 
%25 gerim ile yapıldı. Bandın origo ve insersio yapışma yerlerine sıfır gerim uygulandı. Uygulamadan 
sonra hafif ısı ve basınç ile bandın iyi yapışması sağlandı. KWT grubunda kinezyo bant aynı yönde 
gerim yapılmadan uygulandı. Kontrol grubuna ise herhangi bir bantlama yapılmadı. Bantlamanın hemen 
öncesinde, 24. Saatte ve 48. saatte dominant el kavrama gücü ölçülüp bantlar çıkartıldı. Kontrol grubuna 
da aynı saatlerde ölçüm yapıldı. El kavrama güçleri JAMAR® dinamometre ile ölçüldü. Ölçümler dirsek 
90° fleksiyonda, ön kol ile el bileği nötral pozisyonda gerçekleştirildi. Hastalardan maksimum güçle 
sıkmaları istendi; ölçümler 15 dakika dinlenme aralarıyla üç defa yapıldı, ortalama sonuç kilogram (kg) 
cinsinden kaydedildi. Katılımcılar, kinezyolojik bantlama teknikleri konusunda bilgi sahibi değildi. 
Kinezyo bant uygulaması tek araştırmacı tarafından, gönüllülerin dominant el tarafına uygulandı ve krem 
rengi Kinesio Tex Gold® tape kullanıldı. Çalışma üniversitemiz etik kurulu tarafından kabul edildi. 
Katılımcıların sözel ve yazılı onamları alındı. Bantlama sonrası 24. ve 48. saatte el kavrama gücü 
ölçümü yaptıramayacak gönüllüler, kardiyopulmoner, hormonal ve romatizmal hastalığı olanlar, 
konjenital ya da kazanılmış eklem ve kemik deformitesi olanlar, nörolojik defisiti olan ve son 6 ay 
içerisinde üst ekstremite cerrahisi geçirenler çalışmaya alınmamıştır.  
 
Bulgular: Gönüllülerin yaş ortalaması 23.86±2.59 yıl ve 45’i (%50) kadın idi. Demografik özellikler 
açısından gruplar arasında fark yoktu. 80 (%88.9) katılımcıda dominant el sağ el idi. İstatiksel analizde 
Kruskal-wallis testi, Friedman testi ve Bonferroni düzeltmeli Wilcoxon işaretli sıralar testi kullanıldı. Tüm 
testlerde anlamlılık değeri p< 0.05 kabul edildi. Hiçbir hastada KT uygulaması sonrası cilt reaksiyonu 
gelişmedi. KT grubunda, uygulama öncesi ile 24. saat ve 48.saat ölçümleri arasında istatistiksel olarak 
anlamlı fark bulundu, ancak 24.saat ve 48. Saat ölçümleri arasında anlamlı fark yoktu. (sırası ile 
p<0.001, p<0.001 ve p=0.433). KWT grubu ve kontrol grubunda ölçümler arasında istatistiksel olarak 
anlamlı fark bulunamadı (p>0.05). 
 
Sonuç: Literatürde ön kola uygulanan kinezyo bantlamanın hemen sonrasında maksimal kavrama 
kuvvetinin etkilenip etkilemediği araştırılmış, sonuçta maksimal kavrama kuvveti açısından gruplarda 
anlamlı bir fark gözlenmemiştir (1). Bizim çalışmamızın sonucunda, el kavrama gücünü arttırmak 
amacıyla uygun teknikle uygulanan kinezyo bantlamanın el kavrama gücünü artırmada etkili olabileceği 
görülmüştür. Kinezyolojik bantlar ile yapılan çalışmalarda ortaya çıkan farklı sonuçlar, bandın kas 
gücüne etkisini inceleyen iyi tasarlanmış, kontrollü ve fazla sayıda olgunun yer aldığı yeni çalışmaların 
yapılması gerekliliğini ortaya koymaktadır. 
 
1. Chang HY, Chou KY, Lin JJ, Lin CF, Wang CH. Immediate effect of forearm Kinesio taping on maximal 
grip strength and force sense in healthy collegiate athletes. Phys Ther Sport 2010;11:122-7 
  
Anahtar Kelimeler: El kavrama gücü, kinezyolojik bantlama, uygulamalı kinezioloji 
 
 
 
 
 



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

S-005 Miyofasyal Ağrı Sendromunda Kinezyolojik Bantlamanın Etkinliği, Prospektif, 
Randomize Kontrollü, Çok Merkezli Çalışma 

  
Arzu Dinç Yavaş1, Belgin Erhan2, Birkan Sonel Tur3, Duygu Geler Külcü4, Figen Ayhan5, Gül 
Tuğba Bulut2, Merve Soysal3, Nilgün Mesci4, Zeynep Alpoğuz5, Kamil Yazıcıoğlu6, Elif Çiğdem 
Altınok7 
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Amaç: Daha önce miyofasiyal ağrı sendromunda (MAS) kas inhibisyon tekniğini sham ile karşılaştıran 
çalışmalar yapılmıştır. Ancak epidermis-dermis fasia (EDF) tekniği araştırılmamıştır. Özellikle ödem ve 
akut travma gibi durumlarda tercih edilen EDF tekniğinin akut dönem MAS’da, sham uygulamaya göre 
daha etkili olabileceği düşüncesiyle tasarladığımız çalışmamızda boyun ağrısı şikayeti olan ve trapez 
kasında MAS tanısı konan hastalarda trapez kasına EDF tekniğiyle kinezyolojik bantlamanın (KB) ağrı, 
fonksiyonellik ve eklem hareket açıklığı (EHA) üzerine etkilerini, sham KB ile karşılaştırarak 
değerlendirmeyi amaçladık. 
 
Gereç-Yöntem: Ulusal FTR Derneği Kinezyoteyp Çalışma Grubu tarafından yapılan çok merkezli, 
prospektif randomize kontrollü çift kör çalışmamızda Etik Kurul ve Tıbbi Cihaz Kurul onayları alındı. 
Çalışmaya; 18-50 yaş arasında, altı haftadan kısa süreli trapez bölgesinde VAS-ağrı skoru 4 ve üzerinde 
olan, MAS olan hastalar çalışmaya alındı. Geçirilmiş boyun cerrahisi, nöromuskuler, romatizmal, 
kontrolsüz sistemik hastalığı, enfeksiyonu ya da travması olan ve vücut kitle indeksi 30 kg/m2 altında 
olan hastalar dışlandı. Örneklem hesabı yapılarak her grupta her merkez için %10 çalışmadan düşme 
hesaba katılarak 17’şer hasta alınması planlandı. Kapalı zarf yöntemiyle randomizasyon yapıldı. 16 
hasta çalışmadan düştü.135 hasta çalışmayı tamamladı. EDF grubunda trapez kasına web şeklinde 
kesilmiş 2 band üstü üste gelecek şekilde gerimsiz uygulandı. Sham grupta 2 I bant C7 spinöz çıkıntı 
üzerine gerimsiz artı şeklinde uygulandı. 5 gün uygulama, 2 gün ara verilecek şekilde 2 kez uygulama 
yapıldı.Tedavi öncesi ve sonrası hastaların gece, istirahat ve aktivite VAS-ağrı skorları, EHA, NPDİ, aktif 
tetik nokta sayısı(TNS) değerlendirildi. Grup içi istatistikler Wilcoxon signed rank testi, gruplar arası 
karşılaştırmalar Mann Whitney U testi ile değerlendirildi (p<0,05).  
 
Bulgular: Şu ana kadar 5 merkezden EDF grubunda 66, sham grubunda 69 hasta çalışmayı tamamladı. 
Grupların demografik özellikleri benzerdi (p>0.05). Her iki grupta da VAS ve NPDİ skorlarında anlamlı 
iyileşme gözlendi (p<0.05). EHA açısından EDF grubunda tüm yönlerde anlamlı iyileşme gözlenirken, 
(p<0.05), sham grubunda sadece lateral fleksiyon değerlerinde anlamlı iyileşme gözlendi (p=0,001) 
Her iki grup karşılaştırıldığında NPDİ skoru açısından EDF grubunda daha fazla düzelme gözlendi 
(p=0,000). İstirahat ve gece VAS-ağrı skorlarındaki iyileşme erken dönemde her iki grupta gözlendi, 
gruplar arasında anlamlı fark bulunmadı. Aktivite VAS-ağrı skoru tedavi sonrasında EDF grubunda daha 
iyi bulundu (p=0,006). Aktif TNS, EDF grubunda 7. ve 14. günlerde anlamlı olarak daha az sayıda 
bulundu (sırasıyla p=0,017 ve p=0,001). 
 
 



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

Sonuç: Çalışmamızda MAS’da EDF tekniği aktivite-VAS skoru, EHA ve aktif TNS açısından sham 
uygulamaya üstün bulunmuştur. Sham uygulama da özellikle ağrı ve fonksiyonellik açısından etkin 
bulunmuştur. Literatürde MAS’da EDF tekniğinin etkinliğini araştıran bir çalışma yapılmamıştır. Kas 
inhibisyon tekniğiyle KB’yı sham uygulamayla karşılaştıran üç çalışma mevcuttur. Bu çalışmalarda sham 
uygulama da bizim çalışmamızdaki gibi etkili bulunmuştur. Bu çalışmaların 2’sinde KB grubu sham 
uygulamadan ağrı ve/veya EHA açısından daha üstün iken, bir çalışmadaysa benzer bulunmuştur (1-
3). Sonuç olarak MAS’da EDF tekniğinin etkinliğini araştırdığımız çalışmanın sonuçları, kas inhibisyon 
tekniğiyle yapılan çalışmaların sonuçlarına benzer bulunmuştur. 
 
Anahtar Kelimeler: Epidermis-dermis fasya, kinezyobant, miyofasyal 



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

S-006 Fibromiyalji Sendromlu Hastalarda Gözetimli Dinamik Egzersiz Programının 
Somatosensoriyel Zamansal Diskriminasyon Yeteneğine Etkisi 

  
Zübeyde Tuğçe Ayyıldız1, İlknur Onurlu1, Alperen Korucu2, Zafer Günendi1 
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Amaç: Somatosensoriyel zamansal diskriminasyon (SZD) vücuda kısa zaman aralığıyla uygulanan iki 
ayrı uyarının algılanabilmesidir. SZD yeteneği santral sinir sistemi yapılarının fonksiyonelliğini 
gerektirmektedir. Bu nedenle SZD değerlendirmesi ile duyusal uyarının santral işlem süreci hakkında 
bilgi sağladığı düşünülmektedir. Duyusal uyarıların santral inhibisyon yeteneğinde bozuklukla giden ve 
santral sensitizasyon sendromlarının prototipi olarak kabul edilen fibromiyalji sendromunda (FMS) yakın 
zamanda SZD yeteneğinin bozulduğu bildirilmiştir. Bu çalışmada FMS’de klinik etkinliği gösterilmiş olan 
dinamik egzersiz programının SZD yeteneği üzerine etkisini değerlendirmeyi amaçladık.  
 
Gereç-Yöntem: Çalışmamıza, hastanemiz Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Polikliniklerine 
ayaktan başvuran ACR 2010 sınıflandırma kriterlerine gore belirlenmiş 48 kadın FMS hastası dahil 
edildi. İnflamatuvar romatizmal, periferal-santral nörolojik hastalık, malignite öyküsü, kardiyak problem 
gibi egzersiz yapmasında kontrendike durum varlığı ve son 3 ay içerisinde FMS ile ilişkili yeni bir medikal 
tedavi veya egzersiz programına başlamış olanlar dışlandı. Çalışma öncesi, Etik kurul biriminden onay 
alındı. Katılımcılardan imzalı Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur Formu elde edildi. Çalışma prospektif, 
randomize kontrollü, tek kör olarak dizayn edildi. Hastalar 24‘er kişilik iki eşit gruba ayrıldı. Gözetimli 
egzersiz grubuna (GEG) dahil olanlara fizyoterapist gözetimi altında submaksimal aerobik egzersiz 
(yürüme bandı) ve düşük-orta dirençli izotonik egzersizleri kapsayan haftada 3 gün, 1 saat, 4 hafta 
sürecek egzersiz programı verildi. Ev egzersizi grubuna (EEG) dahil olanlara ise, haftada 3 gün 4 hafta 
sürecek aerobik egzersiz ve düşük-orta dirençli izotonik egzersizleri kapsayan ev egzersizi programı 
verildi. Çalışmada tüm hastalar, başlangıçta ve 4 haftalık tedavi süreci sonrası, görsel ağrı skalası 
(VAS), hastane anksiyete ve depresyon skalası (Anksiyete HADA, depresyon HADD olarak verilmiştir), 
fibromiyalji etki anketi (FEA), semptom şiddeti skalası (SŞS) ve nörofizyolojik olarak SZD eşik ölçümü 
(SZDE) ile kör bir araştırıcı tarafından değerlendirildi. 
İki grup arasında SZDE değişimleri farkını 25±27 msn olarak %80 güç %5 yanılma payı ile bulabilmek 
için her iki gruba 20 FMS’li hasta alınması planlandı. Ancak %20 katılımcının tedaviyi bırakma olasılığı 
nedeniyle 24’er hasta alındı. Her iki grup arasındaki demografik, bazal klinik ve nörofizyolojik 
karşılaştırmalar için normal dağılan verilerde Student-T testi, normal dağılmayan verilerde Mann 
Whitney U testi kullanıldı. Tedavinin sonuç ölçümleri üzerindeki etkisini değerlendirmek için tekrarlayan 
ölçümlerde varyans analizi (Tedavi grubu x zaman) kullanıldı. Tedavi sırasında takipten çıkan 
katılımcıların verileri “son gözlemin ileriye taşınması” yaklaşımı kullanılarak “intention to treat” analizi 
yapıldı. P<0.05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. 
 
Bulgular: Görsel ağrı skalası, HADA, HADD, FEA ve SŞS skorları ve SZDE sürelerinde bazale göre 
her 2 grupta da zamansal olarak istatistiksel anlamlı değişim izlendi (p<0.001). Tekrarlayan ölçümlerde 
2 yönlü varyans analizinde VAS, HADA, HADD, FEA ve SŞS skorları için tedavi grubu x zaman 
etkileşimi gözetimli egzersiz grubu lehine anlamlı bulundu (p<0.05). Ancak SZDE için tedavi grubu x 
zaman etkileşimi gözetimli egzersiz grubu lehine istatistiksel olarak anlamlı saptanmadı (p:0.18). 
 
Sonuç: Çalışmamızda, fibromiyalji hastalarında egzersizle birlikte SZDE’nin düzelebileceğini gösterdik. 
Ancak her iki grupta bu değişim benzerdi. Sonuç olarak hem gözetimli hem de ev egzersiz programının 
FMS ‘de gösterilmiş olan klinik etkinliğini, ilk kez elektrofizyolojik olarak bozulmuş SZDE’de anlamlı 
düzelme şeklinde kanıtlamış olduk. Çalışmamızın üstün yönü; daha önce literatürde benzer çalışma 
olmamasıdır. Ancak bu bulguyu destekleyen daha uzun süreli ve daha fazla hasta sayısını içeren 
çalışmalara ihtiyaç vardır. 
  
Anahtar Kelimeler: Fibromiyalji, santral sensitizasyon, somatosensoriyel zamansal diskriminasyon, 
egzersiz 



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

S-007  Obstruktif Uyku Apne Sendromu Olan Hastalarda Fibromiyalji Sendromu Sıklığı ve CPAP 
Tedavisinin Fibromiyalji Semptomları Üzerine Etkisi 

  
Büşra Üstün1, Reyhan Gürer2, Nilgün Mesci1, Duygu Geler Külcü1, Sacit İçten2 

 
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve 
Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul 
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Uyku Bozuklukları 
Kliniği, İstanbul 
  
Amaç: Obstruktif uyku apne sendromlu (OUAS) hastalarda meydana gelen nokturnal hipoksinin 
mitokondriyal reaktif oksijen ürünlerinin artmasına yol açarak ağrının oluşumuna, işlenmesine, santral 
ve periferal sentizasyonun gelişimine sebep olduğuna dair çalışmalar mevcuttur. Bu bilgilerden yola 
çıkarak OUAS tanısı olan hastalarda Fibromiyalji Sendromu (FMS) sıklığını araştırmayı ve bu hastalarda 
3 aylık CPAP (Continuous Positive Airway Pressure) tedavisinin ağrı düzeyi, semptom şiddeti, 
fonksiyonel düzey, depresyon üzerine etkisini incelemeyi ve bu parametrelerle polisomnografik veriler 
arasındaki ilişkiyi araştırmayı amaçladık. 
 
Gereç-Yöntem: Çalışmamız prospektif klinik bir çalışmadır. Etik kurul onayı alındıktan sonra 
çalışmamıza uyku laboratuvarında Polisomnografisi yapılıp American Academy of Sleep Medicine 
(AASM) kriterlerine göre OUAS tanısı almış ve tanı öncesi en az 1 yıldır OUAS semptomları olan 30-65 
yaş arası hastalar alındı. Kronik inflamatuar hastalığı, kontrolsüz tiroid hastalığı, kognitif fonksiyon 
bozukluğu, ağır psikiyatrik bozukluğu olan, son 3 ay içerisinde antidepresan ilaç, son 2 hafta non-steroid 
antiiflamatuar ilaç kullanmış hastalar dışlandı. Güç analizi apne/hipopne indeksi (AHİ) parametresine 
göre 194 kişi olarak hesaplandı (effect size d:0.405). 01.08.2018-01.02.2019 tarihleri arasında OUAS 
tanısı alan 251 hasta değerlendirildi, 26’sı dışlandı. 225 hasta onamları alındıktan sonra çalışmaya 
alındı. Hastaların uykuda AHİ, minimum oksijen satürasyonu, oksijen satürasyonun %90’ın altında 
geçtiği süre ve yüzdesi, uyku etkinliği, uyku latansı; REM, NREM2, NREM3 yüzdeleri gibi 
polisomnografik ve demografik verileri kaydedildi. Hastalar FMS açısından ACR 1990 ve 2016 
kriterlerine göre değerlendirildi. FMS saptanan hastalar 3 aylık CPAP tedavisi öncesi ve sonrası vizüel 
analog skalası (VAS); Fibromiyalji Etki Anketi (FEA), Fibromiyalji-Yorgunluk Skalası (FYS), Epworth 
Uykululuk Ölçeği (EUÖ), Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ) kullanılarak değerlendirildi.18 hassas nokta ve 
4 kontrol noktasından algometre cihazıyla ağrı eşikleri ölçülerek total miyaljik skor (TMS) ve kontrol 
nokta skoru (KNS) hesaplandı. FMS saptanan hastalara ev egzersiz programı önerildi. Hastaların 
polisomnografik verileriyle FYS, BDÖ, FEA, VAS, TMS, KNS arasındaki ilişki değerlendirildi. SPSS 22 
programınında uygun istatiksel yöntemlerle veriler analiz edildi. 
 
Bulgular: 182’si (%80.9) erkek, 43’ü (%19.1) kadındı. Yaş ortalaması 47.52±9.66 yıldı. Vücut kitle 
indeksi ortalaması 31.7±5.71 kg/m² idi. 43 hastada (%19.1) FMS saptandı. FMS saptananla 
saptanmayan OUAS’lı hastalar arasında demografik, polisomnografik veriler açısından anlamlı fark 
yoktu (p>0,05). Uykuda oksijen satürasyonunun %90’ın altında geçtiği süre ve yüzdesiyle VAS arasında 
pozitif (r=0,303, p=0,048/ r=0,304 p=0,047); hastalık süresiyle TMS arasında negatif yönde korelasyon 
izlendi (r=-0,308, p=0,045). FMS saptanan 43 hastadan 6’sı CPAP tedavisini düzenli kullanmadığından 
çalışmadan çıkarıldı, 15’i 3 ay CPAP tedavisini tamamladı (22 hastada çalışma devam etmektedir). Bu 
15 hastanın CPAP tedavisi sonrası VAS, FEA, FYS, BDÖ, EUÖ değerlerinde anlamlı düşüş; TMS, TKS 
değerlerinde anlamlı artış saptandı (p<0.05).  
 
 



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

Sonuç: Çalışmamızda OUAS hastalarında FMS sıklığı %19.1’dir. Daha önce yapılan benzer iki çalışma 
sonuçlarıyla uyumludur (%15, %19,4). OUAS oksidatif stres bozukluğu ve kronik inflamatuar hastalık 
olarak kabul edilmektedir. Hastalık süresi ilerledikçe moleküler düzeyde opiod reseptörleri etkilenerek 
ve santral sentizasyon gelişimine neden olarak ağrı eşiğinin düştüğü gösterilmiştir. CPAP tedavisiyle 
hastaların uyku bölünmeleri ve hipokseminin azalmasıyla ağrı eşiğinin arttığı ileri sürülmektedir. 
Çalışmamızda da CPAP tedavisiyle FMS'yle ilgili parametrelerde görülen anlamlı iyileşme bu görüşü 
desteklemektedir. Çalışmamız FMS ve OUAS birlikteliği olan hastalarda CPAP tedavisinin FMS 
semptomlarına etkisini inceleyen ilk çalışmadır. FMS’da oksijenizasyonun ve kaliteli uykunun önemini 
göstermesi nedeniyle çalışmamızın literatüre katkı sağlayacağını umuyoruz. 
  
Anahtar Kelimeler: Algometre, cpap, fibromiyalji sendromu, polisomnografi 
 
 



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

S-008  İnme Hastalarında Bihemisferik Transkranial Doğru Akım Stimülasyon Tedavisinin Üst 
Ekstremite Fonksiyonlarına Etkisinin Araştırılması 

  
Dilek Çetinkaya Alişar, Selin Özen, Seyhan Sözay 
 
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Ankara 
  
Amaç: İnme rehabilitasyonunda hastaları daha fonksiyonel ve bağımsız hale getirmek için yeni 
yaklaşımlar ve tedavi yöntemleri geliştirilmektedir. İnme geçiren hastaların hemiplejik üst ekstremite 
fonksiyonlarını geliştirmeye yönelik transkranial doğru akım stimulasyon (tDAS) tedavisi bu 
yaklaşımlardan biridir. tDAS tedavisinin inme rehabilitasyonunda kullanımı ile ilgili son zamanlarda 
çalışmalar artmış olmakla birlikte henüz rutin rehabilitasyon programında kullanılmamaktadır. 
Çalışmamızda bihemisferik tDAS tedavisinin subakut inmeli hastalarda üst ekstremite motor 
fonksiyonları üzerine etkisinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.  
 
Gereç-Yöntem: Bu çalışma için KA15/271 numarası ile Başkent Üniversitesi Etik Kurulu onayı 
alınmıştır. Başkent Üniversitesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon kliniğinde rehabilite edilmek üzere 
yatırılmış olan 32 (16 tDAS grubu, 16 sham grubu) inme hastası çalışmaya alındı. Araştırmaya 18-75 
yaş arası, kadın veya erkek, klinik değerlendirme ve beynin bilgisayarlı tomografi (BT) ve/veya manyetik 
rezonans görüntülemesinde (MRG) ilk kez vasküler bir lezyon nedeniyle inme tanısı konmuş,olayın 
üzerinden en az 3 ay geçmiş,tıbbi durumu stabil ve kognitif fonksiyonları korunmuş olan hastalar dahil 
edildi. Dışlama kriterleri; Sensoriyel afazi,neglect sendromu,epilepsi öyküsü,kalp pili,geçirilmiş kraniyal 
cerrahi öyküsü,beyin tümörü,intrakraniyal metalik implantı,ciddi işitme ve görme kaybı,ciddi spastisitesi 
(Modifiye Ashworth skalası grade 3-4) olan hastalar olarak belirlendi. tDAS ve sham grubundaki 
hastalara 3 hafta süreyle, haftanın 5 günü, günlük 60-120 dakika boyunca konvansiyonel üst ekstremite 
rehabilitasyon programı uygulandı.Bihemisferik tDAS grubundaki hastalara konvansiyonel inme 
rehabilitasyon programına ek olarak iş uğraşı terapisi ile eş zamanlı olarak 3 hafta süreyle, haftada 5 
gün, günde 30 dakika süreyle 2 mA akım dozunda sabit akım stimulasyonu uygulandı. Araştırmamızda 
tDAS için sabit akım stimulatörü olarak çift kanallı sabit akım stimulatörü (ZMI Electronics 
LTD.,Taiwan,2012) kullanıldı.Elektrot yerleşimini belirlemek için Uluslararası EEG 10/20 Sistemi 
kullanıldı.Bihemisferik tDAS uygulaması etkilenmiş hemisferde C3 motor alanına anodal elektrot; karşı 
taraf C4 motor alana katodal elektrot yerleştirilerek uygulandı.Sham tDAS grubunda ise elektrotlar 
bihemisferik uygulama benzeri yerleştirildi, cihaz açılarak hastanın ilk karıncalanma hissini hissetmesi 
sağlandı (30 sn), sonrasında hastaya fark ettirmeden akım kesildi. Hastaların tedavi öncesi ve tedavi 
sonrası 1. haftada klinik değerlendirmeleri yapıldı. Fonksiyonel Bağımsızlık Ölçeği Kendine Bakım 
(FBÖ) Skoru, Brunnstrom Motor Evrelemesi (BME) ve Fugl Meyer Üst Ekstremite Motor Değerlendirme 
(FM) sonuçları kaydedildi. 
 
Bulgular: Gruplar arasında demografik özellikler bakımından farklılık yoktu. Tedavi öncesi yapılan 
değerlendirmede BME ve FM skorunda gruplar arasında istatiksel olarak anlamlı fark bulunmazken, 
FBÖ skorunda tDAS grubunda anlamlı fark tespit edildi (p=0.05). tDAS grubunda BME, FM ve FBÖ 
skoru giriş ve çıkış değerleri karşılaştırıldığında birbirinden istatistiksel olarak ileri derecede anlamlı fark 
göstermekteyken (p<0,001), sham grubunda giriş ve çıkış değerlerleri arasında istatistiksel olarak 
anlamlı fark saptanmadı. Ayrıca tedavi sonrası değerlendirmede tDAS grubunda FBÖ skoru ve FM 
kazançları karşılaştırıldığında istatiksel olarak ileri derecede anlamlı fark saptandı (p<0,001). 
 
Sonuç: Sonuç olarak, bu randomize çift kör çalışmamızda, bihemisferik tDAS tedavisi inme geçirmiş 
hastalara subakut dönemde konvansiyonel rehabilitasyon yöntemlerine ek olarak uygulandığında, üst 
ekstremite motor ve fonksiyonel gelişimin daha iyi olduğu saptanmıştır.Literatürde inme geçiren 
hastalarda non-invaziv beyin stimulasyon tekniği olan tDAS tedavisinin üst ekstremite fonksiyonlarına 
etkisini araştıran randomize kontrollü çalışmalar son yıllarda artmıştır Bu uygulamanın rutin olarak inme 
rehabilitasyonu pratiğine girebilmesi için; ne kadar süre ve yoğunlukta uygulanması gerektiği gibi pek 
çok soruya cevap bulunması amacıyla geniş kapsamlı, daha uzun süre takipli randomize kontrollü klinik 
çalışmalara ihtiyaç vardır. 
  
Anahtar Kelimeler: Koritkal stimülayon, motor fonksiyon, rehabilitasyon, inme 



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

S-009  Periferik Sinir Onarımı Sonrası İntrinsik El Kas Kuvvetleri İle Ultrasonografik Kas
 Kalınlıkları Arasındaki İlişki 
  
Tuğçe Özekli Mısırlıoğlu1, Deniz Palamar1, Özden Özyemişçi Taşkıran2, Rana Terlemez3, Kenan 
Akgün1 

 
1İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim 
Dalı, İstanbul 
2Koç Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul 
3İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, 
İstanbul 
  
Amaç: Çalışmamızın amacı median ya da ulnar sinir onarımı yapılan hastalarda ultrasonografi ile 
değerlendirilen intrinsik el kas kalınlık ölçümlerinin kuvvet ölçümleri ile ilişkisini ortaya koymak ve 
ultrasonografik intrinsik el kas kalınlık ölçümlerinin üst ekstremite periferik sinir yaralanmalı hastaların 
klinik takibinde kullanılabilirliğini araştırmak 
 
Gereç-Yöntem: Bu çalışma kesitsel olarak planlanmış, etik kurul onayı alınmış ve hastalar yazılı onam 
ile çalışmaya dahil edilmiştir. Üniversite hastanesinin el rehabilitasyon ünitesinde tedavi görmekte olan 
önkol seviyesinde median (n=11) ya da ulnar (n=11) sinir yaralanması geçiren ve onarım sonrası 12 
haftalık iyileşme dönemini tamamlamış olan 22 hasta çalışmaya alındı. Hastaların demografik bilgileri 
alınarak klinik muayenesi birinci hekim tarafından yapıldıktan sonra ultrasonografik değerlendirmeleri 
klinik muayene bulgularına kör ikinci hekim tarafından gerçekleştirildi. Klinik muayene sırasında 
hastaların kaba kavrama ile lateral, tip ve palmar pinç kuvvetleri Jamar dinamometresi ve pinçmetresi 
(Jamar Hand Evaluation Kit, Sammons Preston Inc., Bolingbrook, IL) ile sağlam elden başlanarak her 
iki elde üçer kez tekrarlanarak değerlendirildi. Son kuvvet değeri olarak üç ölçümün ortalaması 
kaydedildi. Ultrasonografik kas kalınlıkları daha önce gözlemciler arası ve test-tekrar test güvenilirliği 
gösterilmiş bir protokole bağlı kalınarak önce sağlam elden başlanarak her iki el için sırasıyla tenar 
transvers, tenar longitudinal, fleksör pollisis longus (FPL) longitudinal, hipotenar transvers ve hipotenar 
longitudinal kesitlerde ölçüldü. Ölçümler sırasında 4-13 MHZ linear problu MyLab 70 (Esaote SpA, 
Genova, İtalya) ultrasonografi cihazı kullanıldı. Veriler SPSS 24 kullanılarak analiz edildi. Gruplar arası 
devamlı ve kategorik değerlerin farklılığını incelemek için Mann-Whitney U testi ve ki-kare testi kullanıldı. 
Parametreler arasındaki ilişkiyi incelemek için Spearman korelasyon analizi uygulandı.  
 
Bulgular: Median sinir onarımı yapılan grup (grup M) ile ulnar sinir onarımı yapılan grubun (grup U) yaş 
aralıkları (min-maks,17-55 yıl; 13-30 yıl), vücut kitle indeksi değerleri (min-maks, 17,9-31,2 kg/m2; 18,9-
33,2 kg/m2) ile cinsiyet (1 kadın; 3 kadın), yaralı ve baskın el özellikleri arasında anlamlı bir fark 
saptanmadı. Her iki grubun (n=22) sağlam tarafının kas kuvvetleri ile ultrasonografik kas kalınlık 
ölçümleri karşılaştırıldığında tüm kuvvetlerin FPL’ye transvers kesit için FPL altı kas kalınlıkları ile 
anlamlı zayıf-orta (r=0,431-0,543; p<0,05), longitudinal tenar kas kalınlıkları ile anlamlı zayıf-orta 
(r=0,426-0,578; p<0,05) korelasyon gösterdiği görüldü. Grup M yaralı tarafın kas kuvvetleri ile 
ultrasonografik kas kalınlık ölçümleri karşılaştırıldığında sadece lateral pinç kuvvetinin transvers tenar 
kas kalınlığı ile anlamlı orta dereceli korelasyon (r=0,694; p=0,018) gösterdiği görülürken grup U yaralı 
taraf kas kuvvetlerinin hepsinin FPL’ye longitudinal kesit için FPL altı kas kalınlıkları ile anlamlı kuvvetli 
korelasyon (r=0,726-0,893; p<0,05); tüm pinç kuvvetlerinin ise FPL’ye transvers kesit için FPL hizası 
total kas kalınlıkları ile anlamlı kuvvetli korelasyon (r=0,724-0,836; p<0,05) gösterdiği görüldü. 
 
 



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

Sonuç: Sağlam intrinsik el kas kuvvetleri, ultrasonografik kas kalınlıkları ile anlamlı korelasyon 
göstermiştir. Ulnar sinir onarımı yapılan olgularda ise bu korelasyon belli kesitlerde daha kuvvetlenmiştir. 
Bu durum aktif kas kuvvet ölçümünün yapılmasının önerilmediği periferik sinir onarımının erken 
döneminde, ultrasonografik kas kalınlık ölçümlerinin özellikle ulnar sinir yaralanmasında kas 
reinervasyonu hakkında yol gösterici olabileceğini düşündürmektedir. Diğer çalışmalarda olduğu gibi 
ultrasonografik kas yüzey kesit alanı yerine klinikte daha pratik ve güvenilir olan kas kalınlık ölçümünün 
kullanılmış olması çalışmamızın kuvvetli yanını oluştururken olgularımızın izole sinir yaralanması yerine 
kombine tendon ve sinir yaralanmasına sahip olması çalışmamızın zayıf yanını oluşturmaktadır. 
 
Anahtar Kelimeler: Kas kuvveti, median sinir, periferik sinirler, ulnar sinir, ultrasonografi 
 
 



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

S-010  Lomber Spinal Stenozlu Hastalarda Pulse Elektromanyetik Alan Terapisinin Etkinliği: 
Randomize Kontrollü Çalışma 

  
Eşref Orkun Aydın1, Nurdan Paker2, Nazlı Derya Buğdaycı2 

 
1Mehmet Akif İnan EAH, Şanlıurfa 
2İstanbul FTR EAH, İstanbul 
  
Amaç: Lomber spinal stenoz (LSS) bel ve/veya bacak ağrısına neden olabilen, %1.7 ile %8 arasında 
görülme sıklığı olan bir rahatsızlıktır. Yaşlı popülasyondaki artış nedeniyle, LSS'nin tanı ve tedavisi 
günümüzde daha da önem kazanmıştır. Bununla birlikte, spinal stenozla ilişkili ağrının tedavisi zordur 
ve bu nedenle yeni tedavi yöntemlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çalışma lomber spinal stenozda pulse 
elektromanyetik alan (PEMF) terapisinin etkinliğini değerlendirmeyi amaçladı.  
 
Gereç-Yöntem: Bu çalışma tek kör, prospektif, randomize kontrollü bir çalışmadır. Çalışmaya 15 Kasım 
2015 - 15 Kasım 2016 tarihleri arasında bel ve/veya bacak ağrısı şikayeti ile hastaneye polikliniğe 
başvuran, klinik bulgular ve lomber MR ile birlikte LSS tanısı konulan, 50 hasta dahil edildi. Çalışmaya 
dahil edilme kriterleri >50 yaş olmak, bağımsız ambule olabilmek, fizik muayenede belin ekstansiyonu 
ile artan ağrının olması, lomber MR incelemesinde spinal kanal çapı ölçümü ile spinal stenoz tanısının 
konmuş olmasıydı. Çalışmadan dışlanma kriterleri MR görüntülemede LSS saptandığı halde kliniğinin 
uyumlu olmaması, spinal malignitesi veya öyküsü olması, spondilodiskiti veya inflamatuvar spondiliti 
olması, PEMF’in kontrendike olduğu epilepsi, pacemaker, insulin pompası gibi implante medikal 
cihazların olmasıydı. 
Hastalar 2 gruba randomize edildi. 1. Gruptaki hastalar ortanca yaş 61 (51-84) yıl 10 seans, günde 15 
dakika pulse elektromanyetik alan terapisi (25 Hz, 80 gauss) aldı, 2. grup kontrol grubuydu ortanca yaş 
64 (55-77) yıl ve 10 seans plasebo PEMF aldı. Hastalar VAS, Süreli Kalk ve Yürü testi (TUG), Oswestry 
Disabilite İndeksi(ODI) ve EQ5D-VAS skalası ile değerlendirildi. Tüm değerlendirmeler başlangıçta, 
tedavi sonrası ve tedaviden 3 hafta sonra aynı hekim tarafından tamamlandı. Çalışmaya alınan her 
hastaya çalışma hakkında ve hastalığı ile ilgili genel bilgiler verilerek yazılı izinleri alındı. Bu çalışmanın 
etik kurul onayı alındı. Verilerin tanımlayıcı istatistiklerinde ortalama, standart sapma, medyan en düşük, 
en yüksek, frekans ve oran değerleri kullanılmıştır. Nicel verilerin analizinde Mann-Whitney U testi ve 
bağımsız örneklem t testi kullanıldı. Nitel verilerin analizinde ki-kare test kullanıldı. Analizlerde SPSS 
22.0 programı kullanıldı. P<0.05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. 
 
Bulgular: 49 hasta çalışmayı tamamladı. Plasebo grubundan 1 hasta şehir değişikliği nedeniyle tedaviyi 
tamamlayamadı. PEMF ve placebo grupları arasında tedavi öncesi VAS, ODİ, EQ5D-VAS, TUG skorları 
açısından anlamlı fark yoktu (p>0.05). Pulse elektromanyetik alan terapisi grubunda tedavi sonrası VAS 
skoru, Oswestry Disabilite İndeksi’de ve EQ5D-VAS anlamlı olarak iyileşmişti (p<0.05). Anlamlı iyileşme 
tedaviden 3 hafta sonrada sürdürüldü. Kontrol grubunda tedavi sonrası VAS, Oswestry Disabilite İndeksi 
veya EQ5D-VAS’da anlamlı değişim olmadı (p>0.05). Pulse elektromanyetik alan terapisi grubunda 
plasebo gruba göre ağrı şiddeti, Oswestry Disabilite İndeksi, EQ5D-VAS, Süreli Kalk ve Yürü testi tedavi 
sonrası ve kontrolde anlamlı gelişim gösterdi (p<0.05).  
 
Sonuç: Pulse elektromanyetik alan terapisi uygulaması lomber spinal stenozlu hastalarda bel/bacak 
ağrısı, fonksiyonel mobilite, fiziksel dizabilite ve genel yaşam kalitesi açısından yararlı olduğu ortaya 
çıkmıştır.  Çalışmamızın güçlü ve zayıf yönleri vardır. Güçlü yanlarından biri, bilgilerimize göre LSS’lu 
hastalarda PEMF’in etkinliğini inceleyen tek çalışma olmasıdır. Diğer güçlü yönleri çalışmanın prospektif 
olması, hastalara radyolojik değerlendirmenin ve PEMF uygulamasının aynı hekim tarafından yapılması, 
tedavi programını 1 hasta dışında tüm hastaların eksiksiz tamamlamasıdır. Zayıf yönleri ise tek kör 
olması ve takip süresinin nispeten kısa olmasıdır. Bu konuda farklı seans sayıları ve farklı tedavi 
süreleriyle yapılacak kontrollü çalışmalara gereksinim vardır. 
  
Anahtar Kelimeler: Fizik tedavi modaliteleri, elektromanyetik alanlar, spinal stenoz 
 
 
 



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

S-013  Kronik Bel Ağrısında Davranışsal Kaçınma Testinin (BAT-Back) Türkçeye Adaptasyon ve 
Validasyonu 
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Amaç: Davranışsal Kaçınma Testleri (DKT) obsesif kompülsif bozukluk veya spesifik fobiler gibi bazı 
problemlerde gözlenebilen kaçınma davranışlarını ölçmek için kullanılmaktadır. Bir DKT de hastaya 
standardize edilmiş bir ortamda korkulan stimulusa yaklaşması istenir ve verdiği reaksiyonlar eş zamanlı 
olarak analiz edilir. Böylece self-report ölçeklerde oluşabilecek bias durumu ekarte edilerek korku 
kaynaklı reaksiyonlar çok daha objektif verilerle incelenebilir. 2016 yılında kronik bel ağrısı olan 
hastalarda kaçınma davranışını ölçebilecek bir DKT olan Behavioral Avoidance Test—Back Pain (BAT-
Back) geliştirilmiştir. Bu testte hastalardan günlük yaşam aktiviteleri esnasında karşılaşabilecekleri bazı 
hareketleri yapmaları istenmekte ve olası kaçınma davranışları analiz edilmektedir. Bu şekilde self-
report ölçeklere göre daha değerli ve objektif bir değerlendirme yapılabileceği düşünülmektedir. Bu 
çalışmada, kronik bel ağrısında kaçınma davranışını inceleyen Davranışsal Kaçınma Testini (BAT-
Back) Türkçe'ye çevirmeyi ve kronik bel ağrılı hastaların psikometrik özelliklerini değerlendirmeyi 
amaçladık. 
 
Gereç-Yöntem: Kronik bel ağrısı olan 115 hasta çalışma için hazırlanan sosyo-demografik bilgi 
formunu, Davranışsal Kaçınma Testinin Türkçe versiyonunu (TrBAT-Back), Oswestry Dizabilite 
İndeksini (ODI), Korku Kaçınma İnanışlar Anketini (FABQ), Tampa Kinezyofobi Skalasını (TKS), 
Hastane Anksiyete ve Depresyon Skalasını (HADS) doldurdu. İç tutarlılık Cronbach α analizi ile test-
retest güvenilirliği Sınıf-içi Korelasyon Katsayısı (ICC) ile değerlendirildi. Yapı geçerliliğinin tespiti için 
TrBAT-Back'in FABQ, TSK, ODI ve HADS ile olan korelasyonlarına bakıldı.  
 
Bulgular: TrBAT-Back'in iç tutarlılığı mükemmel (Cronbach's α = 0.98) ve test-tekrar test güvenilirliği iyi 
(ICC = 0.87) düzeydeydi. FABQ-fiziksel aktivite skorları ile yüksek korelasyonu ve TKS puanları ile orta 
düzeyde korelasyon, yapısal geçerliliği destekledi. TrBAT-Back skorları, daha yüksek ağrı ve dizabilite 
seviyeleri ile istatistiksel olarak anlamlı derecede korelasyon gösterdi. Düşük derecede pozitif 
korelasyona rağmen, yüksek düzeyde kaygı (HADS-anksiyete) ile de ilişkili olduğu gözlendi. 
 
Sonuç: Hasta tarafından doldurulan anket tarzındaki ölçeklere kıyasla, TrBAT-Back'in Türkçe konuşan 
kronik bel ağrısı olan hastalarda ağrı ile ilişkili kaçınma davranışını tespit etmede daha objektif veriler 
sağlayacağını düşünmekteyiz. 
  
Anahtar Kelimeler: Türkçe, bel ağrısı, güvenilirlik, geçerlilik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

S-014  Kas İskelet Sistemi Kaynaklı Ağrısı Olan Üniversiteli Gençlerde Fiziksel Aktivite Düzeyi, 
Gövde Kas Endüransı, Kas Kısalığı ve Postür Bozukluklarının Değerlendirmesi 
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Amaç: Kas iskelet sistemi kaynaklı ağrı tarifleyen gençlerde düşük fiziksel aktivite düzeyi, gövde 
kaslarının yetersiz endüransı, kas kısalığı ve postür bozuklukları varlığının ağrı ile ilişkisini 
değerlendirmek 
 
Gereç-Yöntem: Çalışmaya kas iskelet sistemi kaynaklı ağrı tarifleyen 124 öğrenci dahil edilmiştir. 
Veriler, öğrencilerin dermografik özelliklerini belirleyen olgu rapor formu, postür analizi formu, kas kısalık 
ve gövde kas endüransı değerlendirme formu ile elde edilmiştir. Kas kısalık testlerinde lumbal 
ekstansörler, hamstring, gastrocnemius-soleus, tensor fasya lata, pektoral, teres major, latissimus dorsi, 
rhomboideus major ve minör kaslarına; gövde kas endüransı değerlendirmesinde ise sits up, modifiye 
push up, sağ ve sol lateral fleksiyon testlerine bakılmıştır. Öğrencilerin fiziksel aktivite düzeyinin 
değerlendirilmesinde Uluslararası Fiziksel Aktivite İndeksi – kısa formu kullanılmıştır. 
 
Bulgular: Hastaların % 77,4’ü kadın, % 22,6’sı erkek idi. Yaş ortalaması 21,58 ± 2,88 yıl idi. Çalışma 
popülasyonunda baş-boyun, sırt ve bel bölgesinden kaynaklı ağrı şikayetleri daha yaygındı ve oranları 
sırasıyla %46,8, %46, %44,4 idi. Ağrının süresi ortalama 22,16 aydı. Haftada bir ağrı şikayeti tarifleyen 
bireylerin oranı en fazlaydı ve %56,5 idi. Olguların %17,7'sinde ağrıyı başlatan bir travma öyküsü 
mevcuttu. Ağrı lokalizasyonu ve Vizüel Analog Skala ile değerlendirilen ağrı şiddetinde cinsiyetler 
arasında anlamlı farklılık görülmedi (p>0,05). Baş-boyun ağrısı olanlarda eş zamanlı omuz veya sırt 
ağrısı; sırt ağrısı olanlarda eş zamanlı bel ağrısı; dirsek ağrısı olanlarda eş zamanlı el-el bilek veya 
yaygın vücut ağrısı; kalça ağrısı olanlarda eş zamanlı yaygın ağrı; omuz ağrısı olanlarda ise eş zamanlı 
sırt veya yaygın vücut ağrısı görülme olasılığı istatistiksel olarak anlamlı idi (p<0,05).  
Baş-boyun ağrısı tarifleyen bireylerde pektoral, teres major, latissimus dorsi, rhomboideus major ve 
minör kaslarında; bel ağrısı tarifleyen bireylerde lumbal ekstansörler kaslarda; omuz ağrısı tarifleyen 
bireylerde pektoral kaslarda istatistiksel olarak anlamlı kısalık olduğu tespit edildi (p<0,05). 
Postür değerlendirmesinde erkeklerde genu varum ve başın anterior tiltinin, kadın bireylerde ise 
yuvarlak omuzun anlamlı olarak yüksek olduğu görüldü (p<0,05). Sırt ağrısı olanlarda genu recurvatum 
ve pelvik tiltin; bel ağrısı olanlarda skolyoz ve genu recurvatumun; kalça ağrısı olanlarda pelvik tiltin ve 
lordozda artmanın anlamlı olarak daha yüksek olduğu tespit edildi (p<0,05).  
Gövde kas endürans testleri ortalaması sits up 20,41; modifiye push up 28,60; sağ lateral fleksiyon 
30,32; sol lateral fleksiyon 31.23 idi. Gövde kas endürans testleri değerlendirildiğinde lumbal 
ekstansörlerde kısalık ile istatistiksel olarak anlamlı negatif korelasyon; egzersiz yapma durumu ve 
süreleri ile ise istatistiksel olarak anlamlı pozitif korelasyon olduğu saptandı (p<0,05). Fiziksel aktivite 
düzeyinin ve gövde kas endürans testlerinin erkeklerde kadınlara göre anlamlı olarak yüksek olduğu 
sonucuna varıldı (p<0,05).  
Gençlerin %43,5’i düzenli egzersiz yaptığını belirtti. Fiziksel aktivite düzeyine bakıldığında bireylerin 
%25,8’inin inaktif, %54’ünün aktif ve %20,2’sinin çok aktif olduğu tespit edildi. Egzersiz yapanlarda 
fiziksel aktivite düzeyinin anlamlı olarak yüksek olduğu görüldü (p<0,05). Egzersiz yapmayanlarda 
lomber lordozda azalma ve kifozun anlamlı olarak yüksek olduğu; lumbal ekstansörler, teres major, 
latissimus dorsi, rhomboideus major ve minör kaslarında istatistiksel olarak anlamlı kısalık olduğu tespit 
edildi (p<0,05).  
 
Sonuç: Çalışmamızda gençlerde kas iskelet sistemi kaynaklı ağrıların postür bozuklukları, kas 
kısalıkları varlığı ve düşük fiziksel aktivite düzeyi ile ilişkili olduğu görülmüştür. Ayrıca fiziksel aktivite 
düzeyi yüksek olan katılımcılarda ağrı ile ilişkili yakınmaların daha düşük olduğu, gövde endürans 
testlerinin daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 
  
Anahtar Kelimeler: Ağrı, fiziksel aktivite düzeyi, gövde kas endüransı, kas kısalık testleri, postür 



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

 
S-017  Spinopelvik Parametrelerin Lomber Transforaminal Epidural Steroid Enjeksiyonu 

Yapılan Hastalarda Ağrı ve Fonksiyonellik Üzerine Etkisi 
 
Gonca Yazıcı, Savaş Şencan, Osman Hakan Gündüz 
 
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul 
  
Amaç: Spinopelvik parametrelerin lomber disk hernisi (LDH) nedenliyle transforaminal epidural steroid 
enjeksiyonu (TFESE) uygulanan hastalarda ağrı ve fonksiyonellik üzerine etkisinin değerlendirilmesi, 
aynı zamanda multifidus (MF) kesit alanı ölçüm (KAÖ) sonuçları ile spinopelvik parametreler arasındaki 
ilişkinin araştırılması amaçlandı. 
 
Gereç-Yöntem: Prospektif- tek kör olarak planlanan çalışma için Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Etik Kurul Başkanlığı’ndan onay alındı (onay numarası:09.2018.273). Çalışma, bel ve/veya radiküler 
ağrısı olan, klinik olarak ve manyetik rezonans görüntüleme (MRG) değerlendirmesinde L4-5 ve L5-S1 
seviyelerinden birinde tek taraflı LDH’ya bağlı spinal kök basısı olan hastalar alınarak gerçekleştirildi. 
Lomber bölge biyomekaniğini bozabilecek hastalık veya deformitesi (ankilozan spondilit, skolyoz, 
spondilolistezis gibi) olan hastalar dışlandı. TFESE öncesi, TFESE sonrası 1. saat, 3. hafta ve 3. ayda 
bel ve bacak ağrısı sorgulaması SDS (sayısal değerlendirme skalası) ile yapıldı.Tedavi başarısı,3. ayda 
ortalama SDS skorunda TFESE öncesi döneme göre %50 ve üzeri azalma olarak belirlendi. Fonksiyonel 
ve depresif durum İstanbul Bel Ağrısı Skalası (İBAS), Oswestry Dizabilite İndeksi (ODİ) ve Beck 
Depresyon Ölçeği (BDÖ) anketleri ile değerlendirildi. Hastaların direk grafilerinden spinopelvik 
parametrelerin ölçümleri (pelvik insidans, pelvik tilt, sakral slop, lomber lordoz) yapıldı. MRG’lerinden 
KAÖ, vertebral kesit alanı ölçümü (VKÖ) ve MF yağlanma evresi değerlendirildi. İstatistiksel analiz IBM 
SPSS 15 sürüm paket programında gruplar arası değerlendirmede Mann Whitney U Testi ve korelasyon 
değerlendirmesinde Spearman Korelasyon Analizi kullanıldı.  
 
Bulgular: Çalışmaya 23’ü kadın, 33’ü erkek olmak üzere toplam 58 hasta dahil edildi. Hastaların yaş 
ortalaması 42±9,5 yıl idi. İki hasta kontrole gelmemesi nedenli çalışma dışı bırakılırken iki hasta da 3. 
hafta kontrolleri sonrası cerrahiye yönlendirildi. Tedavi başarısına ulaşan hasta oranı %75 idi. SDS, 
İBAS, ODİ ve BDÖ skorlarında tedavi yanıtına ulaşılan grupta, ulaşmayan grupla karşılaştırıldığında 
anlamlı yükseklik saptandı (p<0,05). Tedavi başarısına ulaşmayan grupta tüm dönemlerde BDÖ 
skorunun daha yüksek olduğu görüldü (p<0,05). Her iki grupta spinopelvik parametre ortalama değerleri 
benzerdi (p>0,05). Yapılan MF-KAÖ (yağsız KAÖ), TMF-KAÖ (total KAÖ), rKAÖ (rölatif KAÖ), MF-
KAÖ/VAÖ ve TMF-KAÖ/VAÖ ölçümlerinde ve MF yağlı evrelemesinde istatistiksel olarak fark görülmedi 
(p>0,05). Kas ölçümleri ile spinopelvik parametreler arasında herhangi bir ilişkiye rastlanmadı (p>0,05). 
 
Sonuç: Spinopelvik parametrelerin ve MF KAÖ’lerinin, TFESE tedavi başarısı açısından etkili faktörler 
olmadıkları gözlendi. Beyer ve ark. lomber spinal stenozlu (LSS) hastalarda spinopelvik parametrelerin 
interlaminar steroid enjeksiyonu sonuçları üzerine etkisini değerlendirdikleri çalışmalarında yüksek 
pelvik insidans değerlerinin iyi klinik sonuçlarla ilişkili olabileceğini göstermişlerdir 1. Bu çalışmanın LSS 
hasta grubunda yapılması ve farklı epidural yöntem kullanılması bu farklılık açısından açıklayıcı olabilir. 
Aynı zamanda MFKAÖ’leri ve spinopelvik parametreler arasında herhangi bir ilişkiye rastlanmadı. 
Depresif duygu durumun TFESE tedavi yanıtlarını olumsuz etkilediği görüldü. LDH’li hastalarda 
spinopelvik parametreler ile TFESE yanıtı arasındaki ilişkiyi değerlendiren bildiğimiz kadarıyla ilk 
çalışma olması açısından değerli bir çalışmadır. Uzun dönem takip ve kontrol grubunun olmaması 
çalışmanın zayıf yanlarıdır. LDH’ye bağlı bozulan biyomekanik ve olası kas kesit alanı değişikliklerinin 
TFESE tedavi başarısı üzerindeki etkisinin değerlendirilebilmesi için daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır. 
1. Beyer, F., et al., Influence of spinopelvic parameters on non-operative treatment of lumbar spinal 
stenosis. Technol Health Care, 2015. 23(6): p. 871-9. 
  
Anahtar Kelimeler: Epidural enjeksiyonlar, intervertebral disk hastalığı, bel ağrısı, kas atrofisi 
 
 
 



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

 
S-018  Pediatrik Göğüs Ağrısında Suistimal ve Santral Sensitizasyonun Rolü 
  
Başak Mansız Kaplan, Mihrian Çağlı, Figen Ayhan 
 
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, Ankara 
  
Amaç: Çocukluk çağı göğüs ağrıları sık görülmekte ve fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı görmeden 
postur bozukluğu ve fibromiyalji gibi nedenler akla gelmemektedir. Bununla birlikte çocukluk çağında 
görülen ağrılar duygusal, fiziksel ve cinsel kötü kullanım ile ilişkilendirilmektedir. Biz bu çalışma ile 
çocukluk çağında göğüs ağrısının altında yatan nedenleri araştırmayı planladık.  
 
Gereç-Yöntem: En az 3 aydır olan göğüs ağrısı nedeni ile pediatik kardiyoloji bölümüne başvurmuş ve 
organik bir patoloji saptanmayan 12-18 yaş arası hastalar fiziksel tıp ve rehabilitasyon kliniğine refere 
edildi. Detaylı anamnez ve fizik muayeneye ek olarak, hastalar ACR 2016 revize tanı kriterlerine göre 
fibromiyalji açısından sorgulandı. Hastalara santral sensitizasyon varlığını değerlendirmek için santral 
sensitizasyon ölçeği (SSÖ) uyguladı. Depresyon ve anksiyete değerlendirilmesi hastane anksiyete 
depresyon skalası (HAD) ile yapıldı. Çocukluk çağında duygusal, fiziksel ve cinsel kötü kullanımı 
değerlendiren çocukluk çağı örselenme yaşantıları ölçeği (ÇÇÖYÖ) ile hastalar sorgulandı. 
 
Bulgular: Göğüs ağrısı olan 50 hasta değerlendirildi. Ortalama yaş 14,9 ± 1,9 yıl, ortalama semptom 
süresi 19,5 ± 20,3 aydı. Hastaların %20’sinde (n=10) fibromiyalji saptandı. %36’sında (n=18) postur 
bozukluğu gögüs ağrısının nedeni olarak belirlendi. %34 (n=17) hastada santral sensitizasyon varlığı 
saptandı. ÇÇÖYÖ ile göğüs ağrısının yoğunluğu (r=0,76; p<0,01), SSÖ (r=0,68; p<0,01), HAD anksiyete 
(r=0,59; p<0,01), ve HAD depresyon (r=0,49; p<0,01), değerleri arasında korelasyon saptandı. Hastalar 
SSÖ ile santral sensitizasyon varlığına göre 2 gruba ayrıldığında santral sensitizasyon olan grupta 
göğüs ağrısının yoğunluğu, ÇÇÖYÖ, HAD depresyon ve HAD anksiyete değerleri anlamlı olarak daha 
yüksekti (p<0,01). Yine FMS varlığına göre iki gruba ayrıldığında fibromiyalji grubunda aynı değerlerde 
anlamlı yükseklik saptandı (p<0,01). 
 
Sonuç: Pediatrik yaşta göğüs ağrısı şikayeti ile başvuran çocuklarda suistimal olasılığı ve ağrının 
santral sensitizasyon ile ilişkisi akla gelmelidir. 
  
Anahtar Kelimeler: Göğüs ağrısı, juvenil fibromiyalji, santral sensitizasyon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

S-019  Boyun ve Sırt Bölgesine Lokalize Miyofasiyal Ağrı Sendromunda Mezoterapinin Etkinliği 
 
Elvan Kanat, Turgay Demiray 
 
Bursa İlker Çelikcan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi, Bursa 
  
Amaç: Bu çalışmada, boyun ve sırt bölgesine lokalize miyofasiyal ağrı sendromu (MAS) tanısı alan 
hastalarda mezoterapi tedavisinin etkinliği retrospektif olarak araştırıldı.  
 
Gereç-Yöntem: Bursa İlker Çelikcan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Fizik Tedavi 
Polikliniği’nde boyun/sırt bölgesi MAS nedeniyle toplam 35 hastaya (7 erkek, 28 kadın) mezoterapi 
tedavisi uygulandı. Hastaların ortalama yaşı 45 (35-70) idi. Mezoterapi olarak 1 ml %1 lidokain + 1 ml 
pentoksifilin +1 ml tiyokolsikozid + 1ml izotonikte çözülmüş (1/5 oranında) meloksikam karışımı, 30 G 4 
mm iğne ucu ile boyun ve sırt bölgesindeki ağrılı tetik noktalara point by point ve Nappaj tekniği ile 
uygulandı. Tedavi 10 günde bir olmak üzere toplam üç kez yapıldı. Ağrı yanıtı VAS ölçeği (0-10) ile 
değerlendirildi. Bu amaçla, tedavi öncesinde ve her uygulamadan bir hafta sonra hastalara ait VAS 
skorları belirlendi.  
 
Bulgular: Mezoterapi iyi tolere edildi ve ciddi bir yan etki gözlenmedi. İlk uygulamada ağrıda düzelme 
saptanmayan üç hasta çalışmadan çıkartıldı. Diğer hastalarda tedavi öncesi ortalama 8 olan VAS skoru, 
birinci uygulama sonrası 5; ikinci uygulama sonrası 3 ve üçüncü uygulama sonrası 0 olarak tespit edildi. 
 
Sonuç: Mezoterapi, MAS tanısı alan hastalarda güvenli ve etkili bir tedavi yöntemidir. 
  
Anahtar Kelimeler: Miyofasiyal ağrı, mezoterapi, ağrı skoru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

S-020  Kronik Ağrılı Hastalarda Obsesif Kompulsif Belirtilerin Değerlendirilmesi-Ön Çalışma Sonuçları

Betül Yavuz Keleş, Burcu Önder

İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim Araştırma Hastanesi

Amaç: Kronik ağrılı durumlarda, bazı psikiyatrik belirtilerin birlikteliği sık görülebilmektedir. Tanı 
kriterlerini karşılamıyor olsa bile obsesif özelliklerin kronik ağrı etyopatogenezinde ve tedaviye 
yanıtın değerlendirilmesinde önemli olabileceğini düşünmekteyiz. Bu çalışma, kronik bel yada boyun ağrılı 
hastalarda subklinik obsesif - kompulsif belirtilerin varlığını araştırmak ve bu belirtilerin diğer klinik 
özelliklerle ilişkisini değerlendirmek amacıyla planlandı.

Gereç-Yöntem: Bu çalışma için, fiziksel tıp ve rehabilitasyon polikliniğine kronik bel ya da boyun 
ağrısı şikayetleri ile başvurmuş hastalar değerlendirildi. Kontrol grubuna sağlıklı gönüllüler dahil edildi. Bu 
gözlemsel çalışma için etik kurul onayı, Bakırköy Dr Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesinden alındı. 
Bilinen psikiatrik hastalığı olan, okur yazar olmayan ve bilinen inflamatuar, nörolojik ve malign hastalığı olan 
hastalar çalışma dışı bırakıldı. Tüm hastalar, Hastane Anksiyete Depresyon Ölçeği (HAD), Padua 
Envanteri, Moudsley Obsesif Kompulsif Soru Listesi ve sosyodemografik özellikleri sorgulayan bir anket ile 
değerlendirildi. Hasta grubunda ek olarak, Health Assesment Questionnaire (HAQ) ve ağrı düzeyi için Vizuel 
Analog Skalası (VAS) ve ağrının süresi sorgulandı. Hasta ve kontrol grubu arasında HAD, Moudsley ve 
Padua Envanteri total ve alt ölçek puanları açısından farklılık olup olmadığı değerlendirildi. Hasta grubunda 
ağrı süresi, VAS ve HAQ skorları ile HAD, Moudsley ve Padua Envanteri puanları arasında korelasyon analizi 
yapıldı. Hasta grubu, bel ve boyun grubu olarak ikiye ayrılarak HAD, Moudsley ve Padua Envanteri total 
ve alt ölçek puanları karşılaştırıldı. İstatistiksel analiz için MedCalc programı versiyon 11.5.0. kullanıldı. İki 
grup arası farklar Mann-Whitney U testi ile karşılaştırıldı. Korelasyon değerlerimelerinde ise Spearman testi 
kullanıldı. P <0.05 anlamlı olarak kabul edildi.

Bulgular: Çalışmaya 25 hasta ve 25 kontrol olmak üzere 50 hasta dahil edildi. İki grubun yaş 
ortalamaları benzerdi (p=0.76). Hasta grubunun ağrı süresi ortalaması 54.44 aydı. Hastaların ortalama VAS’ı 
6.12’idi. Hasta grubunda anksiyete ve depresyon skorları ile Padua ve Moudsley puanları kontrol grubuna 
göre istatistiksel olarak anlamlı şekilde daha yüksekti. Hasta grubunda VAS ve ağrı süresi arttıkça 
depresyon skorlarının da anlamlı şekilde arttığı gözlendi (p=0.0083, p=0.005). Yine hasta grubunda 
Padua toplam puanı ve VAS arasında pozitif korelasyon bulunmaktaydı (p=0.018). Hasta grubunu bel 
ve boyun grubu olarak 2’ye ayırdığımızda anksiyete ve depresyon skorları ile Padua ve Moudsley total 
ve alt ölçek puanları arasında anlamlı farklılık gözlenmedi. 

Sonuç: Bu çalışmanın sonucu olarak kronik ağrılı hastalarda obsesif kompulsif belirtilerin sağlıklı kişilere göre 
daha sık bulunduğu sonucuna varıldı. Yine obsesif kompulsif belirtilerin ağrının şiddeti ile arttığı da gözlendi. 
Kronik ağrılı hastalarda obsesif kompulsif belirtilerin daha sık bulunuyor olması, tedaviye uyumu ve tedavi 
yanıtlarını etkileyebilmesi açısından önemli bir bulgu olabilir.

Anahtar Kelimeler: Kronik ağrı, obsesyon, kompulsiyon



Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

S-021 İstanbul Tıp Fakültesi Öğrencileri Arasında Sakroiliyak Eklem Disfonksiyonu Sıklığının
ve İlişkili Klinik Parametrelerin Değerlendirilmesi: Kesitsel Araştırma 

Ahmet Kıvanç Menekşeoğlu1, Ersin Ersözlü2, Kubilay Ekinci2, Belkıs Özgen2, Ekin İlke Şen1, 
Aydan Oral1

1İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul 
2İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, İstanbul 

Amaç: Sakroiliyak eklem disfonksiyonu (SİED) non-spesifik bel ağrısının önemli bir sebebidir. Sık 
görülmesine karşın bu durumun tanısı ve ilişkili faktörler klinik pratikte yeterince göz önüne 
alınmamaktadır. SİED etiyolojisinde dejeneratif eklem hastalığı, hipermobilite ve travma gibi birçok 
faktör yer almaktadır. Yapılan sınırlı sayıdaki çalışmada genç katılımcılar arasında SİED sıklığı %19.3 
ve %26 olarak bildirilmiştir. Bu çalışmada tıp fakültesi öğrencilerinde SİED sıklığının araştırılması ve 
SİED olanlarda klinik parametrelerin ve ağrı karakterinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Gereç-Yöntem: Kesitsel olarak planlanan çalışmaya İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nde 
eğitimine devam etmekte olan öğrenciler arasından bilgisayar programı ile basit rastgele örneklem ile 
seçilen 230 kişi dahil edildi. Seçilmiş olan toplam 230 kişiye dönem temsilcileri aracılığıyla yapılan 
duyuru yöntemi ile ulaşıldı. Her bir katılımcının demografik bilgileri, fiziksel aktivite durumu sorgulandı. 
Tüm hastalarda fizik muayene ve sakroiliyak disfonksiyonunun tanısında kullanılan Gillet Testi, Öne 
Akış Testi (Vorlauf Testi), İrritasyon Testi, Posterior Sürtünme Testi/Femoral İtme Testi (POSH), 
Sakroiliyak Kompresyon Testi uygulanarak sonuçları kaydedildi. Bu testlerden üçü pozitif olan kişilere 
SİED tanısı konuldu. SİED olanlarda bacak boyu farkı ölçülerek, ADAMS testi yapıldı. Beighton kriterleri 
ile hipermobilite değerlendirildi. SİED olanlarda bel ağrısı araştırıldı. Bel ağrısı olan örneklem grubunda 
vizüel analog skala (VAS) kullanılarak istirahat, aktivite ve gece ağrısı şiddeti, ağrı süresi sorgulandı. 
Ağrının günlük yaşam aktivitelerine olan etkisi Oswestry Bel Ağrısı Disabilite sorgulama formu ile 
değerlendirildi. Verilerin tanımlayıcı istatistiklerinde ortalama, standart sapma, medyan en düşük, en 
yüksek, frekans ve oran değerleri kullanılmıştır. 

Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 230 öğrencinin yaş ortalaması 21,16 ± 2,12 yıl (min 18-max 26), 
%57,4’ü erkek (n=132) olarak saptandı. Katılımcıların ortalama vücut kütle indeksi 22,61 ± 3,22 kg/m2 
idi. Katılımcıların %63’ü düzenli aerobik egzersiz yapmıyordu, %27,8’i sigara kullanıyordu. Katılımcıların 
%4,8’inde sağda Gillet testi, %13,5’inde solda Gillet testi; %5,7’sinde sağda Vorlauf testi, %13’inde 
solda Vorlauf testi; %12,2’sinde sağda irritasyon testi, %15,2’sinde solda irritasyon testi; %5,7’sinde 
sağda POSH Testi, %15,2’sinde solda POSH testi; %3,5’inde sakroiliyak kompresyon testi pozitif olarak 
saptandı. Öğrencilerin %17’sinde (n=39) SİED mevcuttu. SİED’si olanların %20,5’inde bacak boyu farkı 
mevcuttu, %2,6’sında ADAMS testi pozitifti. Beighton skoru 4 ve üzerindeki kişilerin oranı %61,5 idi. 
SİED olanların %53,8’inde (n=21) bel ağrısı saptandı. SİED olanlarda %97,4’ünde sabah tutukluğu 
yakınımı saptanmazken, %56,4’ünde istirahat ağrısı, %30,8’inde gece ağrısı, %43,6’sında aktivite ağrısı 
mevcuttu. SİED ve bel ağrısı olanlarda ağrı şiddeti ortalaması istirahatte 2,90 ± 1,4, gece 1,14± 1,3, 
aktivite sırasında 2,62± 2,4 olarak saptandı. SİED’ye eşlik eden bel ağrısı olan kişilerin %85,7’i, günlük 
ağrı süresini 1 saat olarak belirtti. Oswestry disabilite indeks ortalaması %20,76 idi, %52,4 kişide bel 
ağrısı hastanın yaşamında önemli bir problem oluşturmazken, %38,1 kişide bel ağrısının günlük yaşamı 
hafif derecede kısıtladığı saptandı.  

Sonuç: Çalışmamızın sonuçları göz önüne alındığında SİED’ye her zaman bel ağrısının eşlik etmediği, 
ağrı şiddetinin hafif düzeyde olabileceği ve günlük yaşamda belirgin problemlere yol açmayabileceği 
görülmektedir. Bu nedenle semptomlar ortaya çıkmadan SIED’nin klinik testlerle değerlendirilmesi, 
bacak boyu farkı, hipermobilite gibi SİED’ye katkıda bulunabilecek faktörlerin araştırılması uygun 
olacaktır. Günümüzde sedanter yaşam tarzına sahip insanlar arasında sıklığı giderek artan SİED’ye 
yaklaşımda bütüncül fizik muayenenin yapılması SİED’nin erken tanısının konulması ve koruyucu 
önlemler alınması açısından önem taşımaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Bel ağrısı, fiziksel muayene, günlük yaşam aktiviteleri, sakroiliyak eklem 



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

S-022  Temporomandibuler Eklem Disfonksiyonu ve Sağlık Anksiyetesi Arasındaki İlişkininin 
İncelenmesi 

 
Seçil Pervane Vural 
 
Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi, Ankara 
  
Amaç: Temporomandibuler eklem disfonksiyonu sendromu (TMEDS), temporomandibuler eklemin, 
mastikatör kasların ya da her ikisinin birlikte etkilendiği, genellikle kronik ağrıyla birlikte olan heterojen 
bir hastalık grubudur. TMEDS’ye bir takım psikolojik sorunların eşlik ettiği bilinmektedir. TMEDS 
hastalarında sıklıkla depresyon, somatizasyon saptandığı, anksiyete, aleksitimi,ve kişilik bozukluklarının 
araştırıldığı bilinmektedir. Ülkemizde TMEDS hastalarını sağlıklı kontrollerle psikometrik açıdan 
karşılaştıran ve anksiyete düzeylerini irdeleyen az sayıda çalışma mevcuttur. Yapılan çalışmalarda 
anksiyete genel düzeyde incelenmiş, bireylerin bireysel sağlıkları konusundaki anksiyeteleri yeterince 
araştırılmamıştır. Bu çalışmanın amacı TMEDS ve sağlık anksiyetesi arasındaki ilişkiyi incelemektir. 
 
Gereç Yöntem: Bu çalışma, nitel ve nicel veri toplamak üzere tasarladığımız kesitsel bir çalışmadır. 
Çalışmaya Temporomandibuler eklem disfonksiyonu araştırma ve tanı kriterlerine göre TMEDS tanısı 
alan 54 hasta ile 60 sağlıklı birey alındı. TMEDS tanılı hastalar çalışma grubunu, sağlıklı gönüllüler ise 
kontrol grubunu oluşturdu. Çalışmamız için değerlendirdiğimiz tüm bireylere Sosyodemografik veri 
formu ve Sağlık Anksiyete Envanteri kısa formu (SAE-KF) uygulandı.  
 
Bulgular: Çalışma grubu hastalarının yaş ortalaması 34.41± 10,17, kontrol grubu hastalarının yaş 
ortalaması 30.14±16.41 idi ve gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı. Yine gruplar 
arasında arasında cinsiyet, medeni durum ve eğitim durumu açısından da istatistiksel olarak anlamlı 
fark yoktu. Gruplar yaşadıkları çevre ve sosyoekonomik açıdan uyumlu idi. Çalışma grubu hastalarında 
çene eklem şikayeti süresi (ay) 24.14±21.41 idi. SAE-KF puanları çalışma grubunda 21.19±8.14 iken, 
kontrol grubunda 6.24±4.41 olarak bulundu.  
 
Sonuç: Bu bulgulara göre sağlık anksiyetesi TMEDS olan hastalarda sağlıklı kontrol grubuna göre 
oldukça yüksek bulundu. Bir kronik ağrı çeşidi olan TMEDS’de hastaların sadece çene eklemleri ile değil 
genel sağlıkları ile ilgili de endişeleri artmakta, bu endişe muhtemel olarak çene ekleminde ağrı ve çene 
kaslarındaki tetiklenmeyi de artırmaktadır. Anksiyete bu hastalar için bir süre sonra döngünün bir parçası 
haline gelmektedir. Çalışmamız verilerine göre TMEDS hastaları için sağlık anksiyetesi ile mücadele 
için multidisipliner bir yaklaşım gerekmektedir. Bu hasta grubu konsultasyon liyezon psikiyatristleri ile 
değerlendirilebilir. 
  
Anahtar Kelimeler: Temporomandibuler eklem disfonksiyonu sendromu, sağlık anksiyetesi, kronik ağrı 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

S-023  Fibromiyalji Sendromu (FS) ve Kronik Servikal Miyofasiyal Ağrı Sendromu (MAS) 
Birlikteliğinde, Miyofasiyal Tetik Nokta Enjeksiyonunun FS’nun Hastalık Aktivitesine 
Etkisi 

  
Hakan Genç, Ömer Faruk Çelik, Burcu Duyur Çakıt 
 
SBÜ Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, Ankara 
  
Amaç: Fibromiyalji sendromu (FS) ve kronik servikal miyofasiyal ağrı sendromu (MAS) birlikteliğinde, 
miyofasiyal tetik nokta enjeksiyonunun FS’nun hastalık aktivitesine etkisini araştırmak. 
 
Gereç-Yöntem: 18-60 yaş arası en az 3 aydır FS olan, servikal bölgede trapezius, levator skapula, 
splenius capitis, multifidus ve sternokleidomastoideus kaslarında MAS olan 30 hasta ve FS olup MAS’u 
olmayan 15 hasta çalışmaya dahil edildi. Yeni tanı almış FS’lu hastalar servikal MAS açısından 
değerlendirilip, servikal MAS’nun tetik nokta enjeksiyonu, sadece FS olan gruba da servikal bölge 
hassas nokta enjeksiyonu yapıldı. Görsel analog skala (GAS) ile ağrı şiddeti, basınç algometre ile basınç 
ağrı eşiği ölçümü, total miyaljik skor (TMS) değerlendirmesi, fibromiyalji etki anketi (FEA), Pittsburgh 
uyku kalite indeksi (PUKİ), Beck depresyon ölçeği (BDÖ), Beck anksiyete ölçeği (BAE), yorgunluk şiddet 
ölçeği (YŞÖ) anketleri tedavi öncesi ve tedavi sonrası 1. ayda değerlendirildi. 
 
Bulgular: Miyofasiyal tetik nokta ve servikal hassas nokta enjeksiyonu sonrası 1.ayda hastalar 
değerlendirildiğinde GAS değerleri, TMS değeri, PUKİ skorları, FEA skorları, YŞÖ skorları, BDÖ ve BAÖ 
skorları ve tetik nokta sayısında, hem FS hem de FS+MAS grubunda istatistiksel olarak anlamlı iyileşme 
saptandı (tüm parametreler için p<0,005). Fakat bu iyileşme FS+MAS grubunda daha belirgindi. 
 
Sonuç: Sonuç olarak yaygın kas iskelet sistemi ağrılarının en sık sebeplerinden olan FS ve MAS 
birlikteliğinde servikal MAS’unun tetik nokta enjeksiyonu ile tedavisinin, FS şiddeti, duygu durum 
bozuklukları, uyku ve yorgunluğa faydalı etkilerinin olduğu gözlenmiştir. FS tedavisinde periferik ağrı 
jeneratörlerinden biri olan MAS’ın tedavisi, öncelikli tedavi stratejilerinden olmalıdır. 
  
Anahtar Kelimeler: Fibromiyalji sendromu, miyofasiyal ağrı sendromu, periferik ağrı jeneratörü, tetik ve 
hassas nokta enjeksiyonu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

S-024  Kinezyofobinin Fibromiyaljili Kadınlarda Fiziksel Aktivite Düzeyleri ve Hastalıkla İlgili 
Sonuçlar Üzerine Etkisi 

 
Tuğba Atan 
 
Hitit Üniversitesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Çorum 
  
Amaç: Fibromiyalji, yaygın kas-iskelet sistemi ağrısı, hassasiyet, yorgunluk, uyku bozukluğu, kognitif ve 
somatik şikayetler ile karakterize sık görülen romatizmal bir hastalıktır. Fibromiyalji dünya çapında 
yaygın olarak görülmektedir ve prevalansının genel popülasyonun % 2 ila % 4'ü kadar olduğu ve 
kadınlarda erkeklerden daha sık görüldüğü bildirilmektedir. Hastalar genellikle sağlıkla ilgili yaşam 
kalitesi, fiziksel performans ve fiziksel aktivite üzerinde olumsuz etkiye neden olan birçok somatik ve 
fizyolojik semptomdan muzdariptir. Bunların yanısıra, hareket korkusu (kinezyofobi) fibromiyaljili 
hastalarda fonksiyonel kısıtlamalara ve sağlıkla ilgili yaşam kalitesinin eksikliğine katkıda bulunabilir. Bu 
çalışmanın amacı, fibromiyaljili kadınlarda kinezyofobi varlığını araştırmak ve kinezyofobinin hastalık 
aktivitesi, ağrı seviyeleri, fiziksel aktivite düzeyleri, sağlıkla ilgili yaşam kalitesi üzerindeki etkilerini 
araştırmaktır. 
 
Gereç-Yöntem: Çalışmaya Amerikan Romatoloji Derneği (ACR) 2016 tanı kriterlerine göre fibromiyalji 
tanısı konulan 18 yaş ve üstü 43 kadın katılımcı dahil edildi. Başlangıç kriterlerini karşılayan hastaların 
bazal demografik ve klinik özellikleri kaydedildi. Ayrıca, ağrı için görsel analog skala (VAS-ağrı), 
Fibromiyalji Etki Anketi (FEA), Kısa Form Sağlık Anketi 36 (KF-36), Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketi 
(UFAA) ve Kinezyofobi için Tampa Ölçeği (TKÖ) uygulandı. Kinezyofobi gruplarını karşılaştırmak için 
bağımsız t testi, fiziksel aktivite düzeyleri de dahil olmak üzere hastalıkla ilgili sonuçlar ile kinezyofobi 
arasındaki ilişkiyi belirlemek için Pearson korelasyon testi kullanıldı. 
 
Bulgular: Tüm katılımcılar (n=43) arasından 17'sinin (% 39,5) Tampa Kinezyofobi Ölçeğine göre 
ortalama 35.55 ± 10.63 puanla yüksek kinezyofobi düzeyi olduğu tespit edildi. TKÖ skoru >= 37 olan 
hastalar yüksek kinezyofobi grubu, TKÖ skoru < 37 olan hastalar düşük kinezyofobi grubu olarak 
sınıflandırıldı. Gruplar arasında yaş ve vücut kitle indeksi açısından anlamlı fark bulunmadı (sırasıyla P 
= 0.673 ve P = 0.058). Gruplar arasında ağrı şiddeti (VAS-ağrı), FEA, UFAA ve KF-36 fiziksel sağlık ve 
fiziksel sağlık durumuna bağlı olarak rol kısıtlamaları alt skorları arasında anlamlı fark saptandı. 
(sırasıyla P = 0.003, P = 0.001, P = 0.002, P = 0.003, p = 0.001). Kinezyofobinin ağrı, FEA, KF-36 fiziksel 
sağlık ve fiziksel sağlık durumuna bağlı olarak rol kısıtlamaları alt skorları ve UFAA toplam skorları ile 
korele olduğu saptandı ( Sırasıyla r = 0.378, r = 0.528, r = -0.334, r = -0.387 ve r =- 0.505; her biri için 
P <0.05). 
 
Sonuç: Fibromiyaljili hastalar sıklıkla ağrı yoğunluğu, hastalık aktivitesi, sağlıkla ilişkili yaşam kalitesi ve 
fiziksel aktivite seviyeleri ile güçlü bir şekilde ilişkili olduğunu saptadığımız hareket korkusu geliştirebilir. 
Klinik pratikte, fiziksel aktivite düzeyleri de dahil olmak üzere hastalıkla ilgili sonuçların, hastanın 
kinezyofobi düşüncesinden etkilenebildiği akılda tutulmalıdır ve fibromiyalji tedavisi sırasında hareket 
korkusu dikkate alınmalıdır. 
  
Anahtar Kelimeler: Fibromiyalji, fiziksel aktivite, kinezyofobi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

S-025  Jeneralize Eklem Hipermobilitesi Olan Kadınlarda Ehlers-Danlos Sendromları ile İlişkili 
Genler Ve Serum Stronsiyum, Çinko ve Lityum Düzeyleri 

  
Filiz Tuna1, Zeynep Banu Doğanlar2, Hande Özdemir3, Derya Demirbağ Kabayel3 

 
1Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi Anabilim Dalı, Edirne 
2Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, Edirne 
3Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Edirne 
  
Amaç: Jeneralize eklem hipermobilitesi (JEH) hemen hemen tüm Ehlers-Danlos sendromu (EDS) 
tiplerinin ortak özelliği olmakla birlikte genetik temeli hala belirsizliğini korumaktadır. Psikiyatrik 
durumlar, bağ dokusu bozuklukları ve düşük kemik kütlesi gibi komorbiditeler JEH ile ilişkili 
bildirilmektedir. Buna karşın, bu sorunlara duyarlılığa yol açabileceği öne sürülebilecek olan JEH ile 
lityum (Li), çinko (Zn) ve stronsiyum (Sr) serum düzeyleri arasındaki ilişki belirsizliğini korumaktadır. 
Bugüne kadar, neredeyse tüm çalışmalar çeşitli semptomları olan JEH’li veya EDS gibi bağ dokusu 
hastalıkları olan bireyler üzerinde yapılmıştır. Bu araştırmada “şimdilik sağlıklı olan” JEH'li bireylerin 
JEH’li olmayan bireylerden esnek eklem yapıları dışında da farklılık gösterme olasılığı göz önüne 
bulunduruldu. Bu nedenle, bu araştırmanın birinci amacı JEH’li kadınlarda serum EDS ilişkili gen 
ekspresyonlarını ve serum Li, Zn, ve Sr düzeylerini ilk olarak belirlemek. İkincil amaç, bu veriler ile JEH'in 
belirlenmesinde kullanılan Beighton skorları arasında korelasyon olup olmadığını araştırmaktır. 
 
Gereç-Yöntem: Kesitsel, kontrollü ve kantitatif araştırmamız için etik kurul onayı (TÜTF-BAEK-
2016/105) alındı ve tüm katılımcılar gönüllü onam imzaladı. Araştırma Trakya Üniversitesi Bilimsel 
Araştırma Projesi tarafından desteklendi (TÜBAP-2017/08). Beighton skorlama sonucunda JEH (skor 
>= 4/9) olan 39 kadın ile kontrol (skor <= 3/9) olarak kabul edilen yaşları uyumlu 38 kadın dahil edildi. 
Hipermobil EDS'li tüm hastaların % 90'ı kadın olduğundan ve JEH kadınlarda erkeklerden daha sık 
görüldüğünden araştırmamıza sadece kadınlar dahil edildi. Dahil edilme kriterleri; 18-23 yaş arasında 
olan sağlıklı kadınlar idi. Dışlama kriterleri; Uluslararası EDS sınıflamasına göre EDS ve/veya genetik 
hastalığın olması, ilaç kullanımı, kronik hastalık, hipermobilite spektrum bozukluğu olması idi. Serum Li, 
Zn, Sr element seviyeleri belirlendi. Toplam RNA izolasyonu ve cDNA sentezi, kantitatif gerçek zamanlı 
PCR analizi ile gerçekleştirildi. SPSS 20 yazılımı ile Mann-Whitney testi, Pearson korelasyon istatistiksel 
analizleri kullanıldı (p<0.05 anlamlılık düzeyi). 
 
Bulgular: JEH'li kadınların kontrollere nazaran; 1)Gen ekspresyonları olarak; TNXB ve SLC39A13 daha 
yüksek, COL1A1, COL1A2, COL5A1, FKBP14 ve DSE ise daha düşük saptandı (p<0.05). Serum Li 
düzeyleri (JEH 0.2521 ± 0.0126 µg mL-1, Kontrol 0.2890 ± 0.0043 µg mL-1; pLi=0.008) ve Zn düzeyleri 
(JEH 1.4746 ± 0.2038 µg mL-1, Kontrol 0.0533 ± 0.0014 µg mL-1; pZn=0.034) daha düşük, Sr düzeyleri 
ise 2 kat daha yüksekti (JEH 0.1134 ± 0.0118 µg mL-1, Kontrol 1.0240 ± 0.0199 mLg mL-1; pSr<0.0001). 
2) Beighton skoru ile Sr, B4GALT7, FKBP14, COL1A1 ve Li arasında güçlü bir negatif korelasyon 
saptandı. Bununla birlikte, Beighton skoru ile SLC39A13, TNXB, Zn ve B3GALT6 arasında ise anlamlı 
bir pozitif korelasyon tespit edildi (p<0.05). 
 
Sonuç: Araştırmamız, JEH’li kadınların JEH’li olmayan kadınlardan farklı serum Li, Zn, ve Sr düzeyleri 
ile farklı genetik özelliklere sahip olduğunu gösterdi. Zayıf yönümüz vaka sayılarımızın azlığı ve sadece 
kadın cinsiyetinde araştırmanın yürütülmüş olmasıdır. Güçlü yönümüz ise bu sonuçların, JEH ile çeşitli 
komorbiditeler arasındaki ilişki yönünde yapılacak araştırmalara değerli bazal bilgi oluşturacak 
olmasıdır. 
  
Anahtar Kelimeler: Bağ dokusu, beighton skoru, eklem laksitesi, elementler, tenaksin 
 
 
 
 
 
 
 



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

S-026  TipII Diyabetes Mellitus Tanılı Hastalarda DISH Gelişimi ile İlişkili Faktörler 
  
Sümeyye Güven Kaya, Nazlı Derya Buğdaycı, Hacer Şişik, Nurdan Paker, İlhan Karacan 
 
İstanbul Fizik Tedavi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, 
İstanbul 
  
Giriş: Diffüz İdiyopatik iskelet hiperostozu (DISH) ile Diabetes mellitus(DM) arasında ilişki 
bilinmektedir.DISH gelişimini etkileyen faktörler araştırılmamıştır.Bu çalışmada DM hastalık süresi, kan 
şekeri regülasyonu, klinik özellikler, alınan tedavi türü ve diğer metobolik hastalıklar ile DİSH varlığının 
ilişkisini araştırmayı hedefledik. 
 
Gereç-Yöntem: İstanbul Fizik Tedavi Eğitim Araştırma Hastanesi Dahiliye polikliniğine başvuran Tip2 
DM tanısı almış 64 hasta dahil edildi. Hastalar demografik, (yaş, cinsiyet,eğitim seviyesi, boy, kilo,vücut 
kitle indeksi(VKİ), bel çevresi ) klinik,(sırt ağrısı; vizüel ağrı skalası (VAS) ile, torakal hareket kısıtlılığı 
ise torakal schober ) ve laboratuvar parametreleriyle (açlık kan şekeri, LDL, HDL, VLDL, total kolesterol, 
trigliserid, HbA1c, ürik asit) değerlendirildi. Radyografik olarak Resnick kriterlerine göre hastalar DISH 
tanısı alan ve almayan olarak ikiye ayrıldı. Analizlerde PASW Statistics, version 18 programı kullanıldı. 
Eşli olmayan t-testi,Mann Whitney U testi, Pearson ki-kare, Likelihood ratio veya Fisher exact test, ikili 
logistik regresyon analizi yapıldı. P<0.05 anlamlı olarak kabul edildi. 
 
Bulgular: 46 sı (%72) kadın olan hastaların, yaş ortalaması 59,9±11,1 yıl, DM süresi ortalaması 10,4± 
7,4 yıldı ve 21’inde(%32,8) DISH saptandı. Komorbid durum olarak hastaların 43’ünde (%67.2) 
metabolik sendrom, 44’ünde (%68.8) hipertansiyon bulundu. VKİ, HbA1c ortalamaları sırasıyla 33.3 
kg/m2 ve 7.7’idi. Hasta yaşı ve DM hastalık süresi ile DISH varlığı açısından pozitif korelasyon saptandı 
(sırasıyla p: 0.008, p: 0.005). DISH tanısı olan ve olmayan hastalar arasında VAS, torakal schober 
değerleri arasında anlamlı fark saptanmadı (sırasıyla p:0.826, p:0.179). Bakılan laboratuvar 
parametrelerinden HbA1c düzeyi DİSH’li hasta grubunda anlamlı derecede yüksek bulundu (p: 0.001). 
İleri yaş, DM süresi ve HbA1c düzeyi, diabetik hastalarda DISH gelişimini %55,7 oranında 
açıklamaktadır. 
 
Sonuç: İleri yaş, uzun hastalık süresi ve yüksek HbA1c düzeyi DISH gelişme riskini artırmaktadır. DM’li 
hastalarda erken dönemden itibaren kan şekeri regülasyonu önem arz etmektedir. 
  
Anahtar Kelimeler: Diffüz idiyopatik hiperosteoz, diyabetis mellitus, hba1c, resnick kriterleri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

S-028  Erişkin Spinal Deformitede Sagital Omurga ve Spinopelvik Parametrelerin Klinik 
Parametreler ile İlişkisi 

  
Özden Özyemişci Taşkıran, Zeynep Turan 
 
Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul 
  
Amaç: Yaşlanan omurgada spinal dizilim değişiklikleri gözlenir. Lordoz kaybı, kifoz artışı gibi sagital 
dizilim bozukluğunda pelvik tilt artışı, lomber omurgada segmental hiperekstansiyon - listezis, kalça ve 
diz fleksiyon artışı gibi kompanzasyonlarla dik duruş sağlanmaya çalışılır. Enerji tüketimini arttıran bu 
mekanizmalar da, zaman ile dejeneratif deformiteli omurgada ağrı, denge kaybı ve dik duruşu 
sağlayamama, yürüme güçlüğü ve artan özürlülük ile sonuçlanır. Bu çalışmanın amacı erişkin spinal 
deformitede sagital omurga ve spinopelvik parametreler ile klinik parametreler arasındaki ilişkiyi 
incelemektir. Çalışmanın hipotezi yüksek sagital deformite skorlarında ağrı ve özürlülük derecesinin 
artacağıdır.  
 
Gereç-Yöntem: Bu retrospektif çalışmaya; omurga ve/veya bacak ağrısı, yürüme güçlüğü ve/veya 
omurga eğriliği nedeniyle Ocak 2015- Aralık 2018 tarihleri arasında FTR polikliniğine başvuran ve ‘M41 
– Skolyoz’ ile ‘M 51 – İntervertebral disk bozuklukları’ ICD tanıları girilen 60 yaş üzeri 193 hasta 
arasından 2 yönlü skolyoz grafisi çekilen 46 (12 erkek, 34 kadın) hasta dahil edildi. 60 yaşından küçük 
olan bireyler çalışmaya dahil edilmedi. Hastane kayıt sisteminden komorbid hastalıklar, ağrının 
özellikleri, yürüme desteği kullanımı, önerilen tedavi (cerrahi veya konservatif – medikal tedavi, fizik 
tedavi, egzersiz, korse) ile ilgili bilgiler taranarak kaydedildi. Skolyoz grafilerinde; sagital vertikal aks 
(SVA), torasik kifoz (TK), lomber lordoz (LL) ile spinopelvik parametrelerden pelvik insidans (PI), pelvik 
tilt (PT) ve sakral eğim (SE) ölçülerek ‘PI – LL’ farkı hesaplandı. Veriler SPSS 24 kullanılarak analiz 
edildi. Gruplar arasındaki devamlı ve kategorik değerlerin farklılığını incelemek için sırasıyla bağımsız t 
testi ve ki-kare testi kullanıldı.  
 
Bulgular: Yaş ortalamaları 72.2±7.4 yıl ve beden kitle indeksleri 29.47±3.88 kg/m2 olan dejeneratif 
omurga hastalığı tanısı alan hastaların, yaklaşık 7.1±7.6 yıldır olan yakınmalarının son 5.2±6.6 aydır 
arttığı öğrenildi. 0-10 arası sayısal olarak değerlendirilen ortalama ağrı şiddetleri 6.5±2.4 idi. Modifiye 
Charlston indeksi (MCI) ortalaması 3.56±1.39 idi. 16’sı yürüme desteği kullanan hastaların 4’ü cerrahiye 
yönlendirilirken, diğerlerine cerrahi dışı tedavi önerildi (medikal tedavi (n=12), fizik tedavi modaliteleri ve 
egzersiz (n=18), egzersiz (n=20), enjeksiyon (n=3), korse (n=2).  Sagital parametrelerden SVA değeri 
> 40 mm olan hastaların PT açıları (34.3°±18.7°), SVA < 40 mm olan hastalara göre (18.4°±8.3°) daha 
yüksek ölçüldü (p=0.012). PT > 20° olan hastaların daha fazla yürüme desteği kullandığı gözlendi ancak 
fark istatistiksel anlamlı değildi (% 32 ve % 64, p=0.058). PT > 20° olan hastaların SVA değerlerinin 
daha yüksek ve yakınma sürelerinin daha uzun olduğu görüldü. 
PI – LL farkı > 10° olan hastaların yaşlarının daha ileri (p=0.007), PT açılarının daha yüksek (p=0.043), 
TK açılarının daha düşük (p=0.021) olduğu saptandı. Ağrı şiddeti, süresi, yürüme desteği kullanımı, eşlik 
eden sistemik hastalıklar ve MCI açısından farklılık gözlenmedi. Cerrahiye yönlendirilen hastalarda, 
cerrahi dışı tedavi önerilen hastalar ile karşılaştırıldıklarında benzer PI açısı, daha düşük LL ve TK açısı 
ile daha yüksek PT açısı ve PI – LL uyumsuzluğu olduğu görüldü. 
 
Sonuç: FTR polikliniğine başvuran erişkin spinal deformiteli hastalarda PI – LL uyumsuzluğu ve PT, 
deformitenin ve özürlülüğün şiddetini belirlemede yardımcı olabilir. Ayrıca, sagital omurga ve spinopelvik 
parametreler, prognozun kötü olduğu hastalarda tedavi seçimi ve tedavi yanıtını tahmin etme için yol 
gösterici olabilir. 
  
Anahtar Kelimeler: Kifoz, omurga eğrilikleri, omurga hastalıkları, skolyoz 
 
 
 
 
 
 



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

S-029  Ultrasonografik Olarak Saptanan Çeşitli Diz Patolojilerinde Tedavi Sonrası Rekürrens İçin 
Risk Faktörleri 

 
Hicran Demir Uşan1, Hale Karapolat2 
 

1Yüksek İhtisas Üniversitesi, Koru Ankara Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon ABD 
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Amaç: Ultrasonografi (USG) kas iskelet sistemi patolojilerinin saptanmasında ve yine bu patolojilerin 
tedavisine klavuzluk etmede yaygın olarak kullanılan güvenilir bir görüntüleme yöntemidir. 
Çalışmamızda USG ile saptanan diz eklemi effüzyonu, Baker kisti veya suprapatellar bursiti olan 
hastalarda tedavi sonrası rekürrense neden olabilecek risk faktörlerini belirlemeyi amaçladık. 
 
Gereç-Yöntem: Çalışmamızda, diz ultrasonografik incelemesi yapılan ve diz eklemi effüzyonu, Baker 
kisti veya suprapatellar bursit saptanan toplam 150 hastanın verileri retrospektif olarak değerlendirildi. 
Hastaların demografik özellikleri, KATZ günlük yaşam aktivitesi indeksleri, uygulanan tedavi, rekürrens 
olup olmadığı ve komorbiditeleri kaydedildi. 
 
Bulgular: Baker kisti olanlarda rekürrens oranları diğer iki gruba göre anlamlı oranda daha fazlaydı. 
Yine erkeklerde ve ileri yaşlarda rekürrens riski daha fazla bulundu. Kortikosteroid enjeksiyonu yapılıp 
yapılmaması ile rekürrens arasında anlamlı ilişki saptanmadı. Effüzyon hastalarında, Hipertansif 
hastalarda ve ileri yaşlarda KATZ indeksleri daha düşüktü. 
 
Sonuç: Diz patolojilerinde ileri yaşlarda rekürrens riski artmaktadır. Yine erkeklerde ve Baker kisti 
olanlarda rekürrens daha fazla görülmektedir. Diz patolojilerinin tedavisinin planlanmasında bu faktörler 
göz önünde bulundurulmalıdır. 
  
Anahtar Kelimeler: Baker kisti, effüzyon, suprapatellar bursit, rekürrens 
 



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

S-030  Diabetes Mellitus and Hand Osteoarthritis 
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Objective: To evaluate the effect of diabetes mellitus on hand osteoarthritis (OA) 
 
Materials-Methods: The patients were divided into case group and control group. The case group 
consisted of 50 diabetic patients with hand OA. The control group consisted of 50 nondiabetic patients 
with hand OA. The groups were compared in terms of hand function, quality of life, pain, and hand grip 
strength. Hand function was assessed by the Duruoz Hand Index (DHI), the Australian/Canadian 
Osteoarthritis Hand Index (AUSCAN), and the Grip Ability Test (GAT). The quality of life was assessed 
by the Short Form-36 (SF-36). Pain was assessed with the Visual Analog Scale (VAS). A hydraulic hand 
dynamometer was used to determine hand grip strength. 
 
Results: The groups were similar in terms of gender, age, body mass index, and dominant hand 
(p>0.05). The scores on AUSCAN, DHI, GAT, and two components of SF-36 (pain and function) were 
significantly higher in the case group than in the control group (p<0.05). VAS score during movement 
was significantly higher in the case group than in the control group (p=0.045). Lateral grip, fingertip grip, 
and palmar grip strength of the dominant hand were significantly lower in the case group than in the 
control group (p<0.05).  
 
Conclusion: The fact that the diabetic patients with hand OA had lower hand grip strength, exhibited 
more hand disability and had lower quality of life compared to the control group. We concluded that 
diabetes has an important role on OA of hand. 
  
Keywords: Diabetes mellitus, grip strength, hand disability, quality of, life 
 



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

S-031  Venöz Yetmezlik İle Diz Osteoartriti Arasında Ağrı, İşlevsellik Ve Radyolojik Görüntüleme 
Açısından Bir İlişki Var Mı? 
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Amaç: Diz Osteoartritriti (OA) olan hastalarda eşlik eden venöz yetmezliğin hastaların ağrı, 
fonksiyonellik ve radyolojik bulguları ile ilişkisini belirlemek 
 
Gereç-Yöntem: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi FTR polikliniğine başvuran 103 kişi (OA grubu:59 ve 
kontrol grubu n:44) çalışmaya dahil edildi. Çalışmaya katılan gönüllülerin yaş, cinsiyet boy, kilo vb. 
özellikleri kaydedildi. Diz OA’li bireylerin anlık ağrı skorları Likert ağrı skalası ile, fonksiyonel durumları 
ise Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index (WOMAC) indeksine göre 
değerlendirildi. Toplam 206 diz radyolojik ve ultrasonografik olarak değerlendirildi. Alt ekstremite venöz 
sistemleri doppler ultrasonografi ile değerlendirildi. 
 
Bulgular: Toplamda 206 dizin değerlendirildiği çalışmada 59 kişi OA grubunda (%86.4 kadın) olup 44 
kişi (%86.4 kadın) kontrol grubundaydı. OA grubu yaş ortalaması 52.5±7.4, kontrol grubu yaş ortalaması 
43.3±6.9 yıldı. Ortalama VKI OA grubunda 30±4.7 iken kontrol grubunda 26.7±4.7 idi. OA grubunda 
ortalama K&L skoru 1.89±0.95 (median:2 min:0 maks:4) olup ortalama WOMAC toplam skorları 
36.94±19.56 ortalama anlık Likert ağrı skorları 2.94±1.01’di. OA grubundaki kişilerin %76’sının K&L 
evrelemesi evre 2 ve altındaydı. OA grubunda %30 hastada venöz yetmezlik saptanmış olup, venöz 
yetmezlik varlığı ile diz eklemi kıkırdak kalınlıkları arasında bir ilişki saptanmadı. Venöz yetmezliği olan 
diz OA’lı hastalarda radyografik olarak medial tibial skleroz yüzdesi yüksek bulundu (%60). OA 
grubunda WOMAC toplam skorları venöz yetmezlik olan ve olmayan grupta benzer olup sadece derin 
venöz tutulumu olanlarda WOMAC ağrı skorları daha yüksek olmakla birlikte istatistiksel olarak fark 
saptanmadı.  
 
Sonuç: Diz OA’li hastalarda venöz yetmezlik ile femoral kıkırdak kalınlıkları arasında ilişki 
saptanmamakla birlikte venöz yetmezliği olanlarda radyografik olarak tespit edilen medial tibial skleroz 
sıklığı daha fazla bulunmuştur. Ayrıca derin venöz sistem tutulumlu hastalarda WOMAC ağrı skorlarının 
daha yüksek olması, venöz sistem patolojilerinin intraosseöz mikroçevreyi değiştirerek ağrıya ve skleroz 
artışına neden olabileceğini ve OA patogenezinde subkondral kemik tutulumunun kıkırdaktan önce 
başlayabileceğini düşündürmektedir. 
  
Anahtar Kelimeler: Diz osteoartriti, venöz yetmezlik, femoral kıkırdak kalınlığı, tibial skleroz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

S-033  Spinal Cerrahi Geçiren Hastalarda Yeni Bir Prognostik Belirteç: Prognostik Beslenme 
İndeksi(PBİ) 

 
Arsal Acarbaş 
 
Muğla Sıtkı Koçman Üniv. Tıp Fak Muğla, Beyin Cerrahisi Bilim Dalı, Muğla 
  
Amaç: Preoperatif Prognostik Beslenme İndeksi(PBİ); spinal cerrahiye hazırlanan delirium hastaları 
haricinde, Perioperatif Olumsuz Olaylarla (POO) ile ilişkisi daha önce tanımlanmamıştı. Bu çalışmada 
PBİ değerlendirilmesinin, spinal cerrahi adayı hastalar üzerindeki etkisini değerlendirmeyi amaçladık 
 
Gereç-Yöntem: 50 yaş ve üstündeki 408 ardışık spinal cerrahi hastasının tıbbi kayıtları gözden 
geçirildi.Hastaların POO ile ilişkili sonuçlarını değerlendirmek için demografik veriler dahil olmak üzere 
hastaların bilgileri, rutin preoperatif laboratuvar testleri ve PBİ'leri toplandı. PBİ, bu formülden 
hesaplandı: 10 x serumalbumin (g / dL) + 0.005 × toplam lenfosit sayısı (mm3 başına). Alıcı işletim 
karakteristiği PBİ'ın cut-off değerini belirlemek için eğri analizi yapıldı. 
 
Bulgular: Perioperatif olumsuz olaylar, hastaların 61'inde (% 14.9) meydana geldi. Yaşlı hastalar, atriyal 
fibrilasyonlu hastalar, kronik böbrek yetmezliği, malignite ve diabetes mellitus öyküsü gibi daha fazla 
yandaş hastalığa sahip olanlar; daha yüksek POO oranına sahip olma eğilimindeydi. POO'lu hastaların 
başvuru sırasında C-reaktif peptid (4.4 ± 5.4 ve 2.2 ± 3.0 mg / dL; p <0.001) oranı daha yüksekti ama 
hemoglobin düzeyleri (12.2 ± 1.57 vs 13.1 ± 1.84 g / dl; p <0.001) daha düşük izlendi. 
POO'lu hastalar ve POO'suz hastalar karşılaştırıldığında POO'lu hastalarda anlamlı derecede 
preoperatif PBİ(46.1 ± 4.4 ve 51.9 ± 5.8; p <0.001) oranının daha düşük olduğu izlendi. 
Çok değişkenli analiz gösterdi ki, yaş (OR: 1.23,% 95 CI 0.76-1.35,p <0.04), PBİ <47.7 (OR 2.51,% 95 
CI 1.188-5.477, p = 0.008) ve diyabet varlığı (OR:3.23; % 95 CI: 11.326-7.474; p = 0.004), POO'nun 
anlamlı ve bağımsız prediktörleriydi. 
 
Sonuç: Bu çalışma spinal cerrahi geçiren hastalarda preoperatif düşük PBİ oranının POO ile ilişkil 
olduğunu gösteren ilk çalışmadır. 
  
Anahtar Kelimeler: Prognostik beslenme indeksi, risk faktörü, spinal cerrahi 
 



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

S-034  Preoperative Opioid Use as a Predictor of Adverse Postoperative Self-Reported 
Outcomes in Patients Undergoing Spinal Surgery 

  
Arsal Acarbaş 
 
Mugla Sıtkı Kocman University 
  
Background: This study aimed to examine the association between preoperative opioid use and 
postoperative self-reported outcomes in patients undergoing elective spine surgery. 
 
Methods: A total of 800 patients undergoing elective spine surgery were included in this prospective 
cohort study. Self-reported preoperative opioid consumption data were obtained at the preoperative visit 
and were converted to the corresponding daily morphine equivalent amount. Patient-reported outcome 
measures were assessed at three and twelve months postoperatively via the 12-Item Short-Form Health 
Survey. 
 
Results: At the preoperative evaluation, 124 of the patients (15.5%) reported some degree of opioid 
use. Multivariate analyses demonstrated that increased preoperative opioid use was a significant 
predictor (p<0.05) of self-reported postoperative outcomes. Preoperative opioid use was also found to 
be a significant predictor (p < 0.001) of increased postoperative Oswestry Disability Index and Neck 
Disability Index scores at three months postoperatively. 
 
Conclusion: Preoperative opioid consumption predicted worse patient-reported outcomes in patients 
undergoing elective spinal surgery. 
  
Keywords: opioid use, spinal surgery, outcomes 
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S-035  Alt Ekstremite Lenfödemli Hastalarda Denge ve Stabilitenin Değerlendirilmesi 
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Amaç: Alt ekstremitesinde lenfödem bulunan hastalarda fiziksel disfonksiyon, kas-iskelet sistemi 
problemleri, yürüme patolojileri, immobilite görülebilmektedir. Bu komorbiditeler hastaların denge ve 
postür problemlerine eğilim meydana getirebilir. Denge problemlerinin hastalarda kırık ve düşmeye bağlı 
kas-iskelet sistemi yaralanmaları riskini artırdığı bilinmektedir. Bu çalışma ile alt ekstremitesinde 
lenfödem bulunan hastaların denge ve postürlerini sağlıklı bireylerle karşılaştırmayı amaçladık.  
 
Gereç-Yöntem: Çalışmaya 14 adet (13 kadın,1 erkek) alt ekstremitesinde lenfödem olan hasta dahil 
edildi (Grup 1). Kontrol grubu olarak sağlıklı bireylerden oluşan 21 kişi (20 kadın,1 erkek) değerlendirildi 
(Grup 2). İki grup arasındaki postural stabilite karşılaştırmaları Tetrax İnteraktif Denge Sitemi 
kullanılarak yapıldı. 
 
Bulgular: Grup 1'deki hastaların ortalama yaşı 50.27±8.66 iken Grup 2'de 51.03±11.66 idi. Gruplar 
arasında demografik parametreler açısından fark yoktu (p>0.05).  Lenfödem süresi 3-25 ay idi. Bu 
hastaların etyolojisinde over, serviks kanseri ile akciğer kanseri metastazı vardı. Bir vakanın lenfödem 
etyolojisi bilinmiyordu. Düşme riski Grup 1'de 43.63±29.33 iken Grup 2'de 28.95±23.09 idi. İki grup 
arasında düşme riski açısından istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu (p>0.05).  Hastaların genel stabilite 
skorları değerlendirildiğinde ise baş düz/gözler kapalı pozisyonda ve baş önde pozisyonda Grup 1 lehine 
fazla idi (p<0.05). Diğer postural stabilite skorları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı 
(p>0.05).  
 
Sonuç: Alt ekstremite lenfödemi hastaların genel stabilite skorları üzerine etkili olmakla birlikte düşme 
riskini artırmıyor gibi görünmektedir. Daha geniş vaka sayısı ile yapılacak çalışmalarla bu konu daha iyi 
aydınlatılabilir. 
  
Anahtar Kelimeler: Alt ekstremite lenfödem, düşme riski, denge, statik postürografi 
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Amaç: Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon hekimleri(FTR), uzmanlık alanlarında sıklıkla omurga problemleri 
ile uğraşmakla birlikte skolyozun tanı, takip ve tedavisine ilişkin bir algoritma izlemede hekimlerin ortak 
bir yaklaşım göstermedikleri gözlenmektedir. Bu anket çalışmasıyla, FTR hekimlerinin skolyoz ve 
Adolesan İdiopatik Skolyoz(AİS) ile ilgili tanı ve tedavi yaklaşımları sorgulandı ve bu alandaki eğitim 
ihtiyaçlarının ortaya konulması hedeflendi.  
 
Gereç-Yöntem: Skolyoz ile ilgili tanısal ve tedavi yaklaşımlarını içeren çoklu seçenekleri olan 15 
sorudan oluşan anket yazılı veya mail linki olarak, alan uzmanı FTR hekimlerine ulaştırıldı. Bu anket 
çalışması için S.B.Ü. Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden etik kurul onayı 
alındı. Verilerin tanımlayıcı istatistiklerinde ortalama, standart sapma, medyan, en düşük, en yüksek, 
frekans ve oran değerleri hesaplandı. Nicel verilerin analizi içinse Mann-Whitney U test ve bağımsız 
örnekleme T-test kullanıldı. Nitel verilerin analizinde ise Ki-kare test yapıldı. Analizlerde SPSS 22.0 
programı kullanıldı.  
 
Bulgular: Toplam 2100 FTR hekimine anket gönderildi, 187 geri bildirim alındı. Ankete katılan 
hekimlerin %50.8(95)'i 5-20 yıl, % 40.1(75)'i 0-5 yıl ve %9.1(17)'i 20 yıl üstü uzmanlık deneyimine sahipti. 
FTR hekimlerinin %36.9(69)'u eğitim ve araştırma hastanesi, %31(58)'i üniversite, %19.8(37)'i devlet 
hastanesi, %10(19)'u özel hastane ve %2.1(4)’i özel muayenehanede çalışıyordu. Ankete katılan 187 
uzmanın %75.9’u günlük hekimlik pratiğinde skolyoz hastası takip etmekte olup en sık (% 58.2) AİS ile 
karşılaştıklarını belirtti. Ankete katılan hekimlerin çalıştıkları kurumların %48.1'inde skolyoz grafisi 
çekimi için ortoröntgenogram cihazı bulunmakta olup bu oranın genel beklenen ortalamadan yüksek 
olduğu görüldü. Hekimlerin %69‘u skolyoz Cobb açısını bizzat kendisi ölçtüğünü, %31’i ise bu konudaki 
yetersizlik nedeniyle başka uzman hekime açı ölçümü için yönlendirdiğini belirtti. Hekimler Cobb açısı 
ölçümü için genellikle radyoloji uzmanı(%62), %20.6’sı alanda uzman fiziyatrist ve %17.4’ü ortopedi ve 
travmatoloji uzmanından destek aldığını belirtti. Diğer bir radyolojik değerlendirme olan maturite ile ilişkili 
Risser %64.8 hekim tarafından mutlaka değerlendirilip kaydedilirken %35.2 bu değerlendirmeyi 
yapmadığını belirtti. AİS hastalarına önerilen tedavi yöntemleri sıklığı; egzersiz %95.7(179), gözlem 
%76.4(143), korse %58.8(110) ve cerrahi %45(84) idi. FTR hekimleri egzersiz %87.7(164) ve korsenin 
%57.7(108) AIS tedavisinde etkin olduğu bildirdi. Hekimler hastaların %94.6’sına tedavi dışında spor 
aktivite tavsiye ettiğini belirtti. En sık önerilen sporlar; yüzme %81.8(153), pilates %65.2(122), yoga 
%37.9(71), voleybol %14.9(28) ve basketbol %5.3(10)'tü. Ankete katılan hekimlere skolyozun tanı ve 
tedavisi ile ilgili olan gereksinimleri sorgulandığında;%88.7’ si skolyoz spesifik egzersizler, % 73.2’si 
skolyozda korse uygulamaları,%70’ i skolyoz tanı ve takibi ile ilgili ayrıntılı tanısal yöntemler konusunda 
eğitim beklentileri olduğunu belirtti. 
 
Çıkarım: Skolyoz hastaları, hastalığın tanı ve tedavi için sıklıkla FTR uzman hekimlerine 
başvurmaktadır. Alanda çalışan hekimlerin sık karşılaştıkları skolyoz ile ilgili tanı ve tedaviye yönelik 
gereksinim duydukları eğitimlere hem uzmanlık eğitiminde hem de uzmanlık sonrası eğitimlerde mutlaka 
yer verilmelidir. Ayrıca alanda aktif olan derneklerin bu ihtiyaçları dikkate alan multidisipliner güncel 
yaklaşımların ele alındığı eğitim ve kurslar ile alandaki eksikleri gidermesi için planlama yapması 
gereklidir. 
  
Anahtar Kelimeler: Skolyoz, farkındalık, fiziksel tıp ve rehabilitasyon hekimi 
 
 
 



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

S-038  Beyin Hasarlı Hasta Bakımında, Hastaya Yakınlık Derecesinin Bakıcının Anksiyete,
Depresyon, Yaşam Kalitesi Düzeyleri ile İlişkisi
 
Emre Ata1, Emre Adıgüzel2

1SBÜ, Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon AD, İstanbul
2SBÜ, Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara
 
Amaç: Bu çalışmada inme veya travmatik beyin hasarı hastalarına bakıcılık yapan kişilerin fiziksel ve 
psikolojik etkilenimleri, yaşam kalitesi düzeyleri değerlendirilerek, aileden biri olan bakıcılarla, ücret karşılığı 
çalışan bakıcılar arasında farklılık olup olmadığı araştırılmıştır.

Gereç-Yöntem: Kesitsel olarak planlanan bu araştırmaya 54 hastanın bakıcısı dahil edilmiştir. Bakıcıların 
anksiyete ve depresyon düzeylerinin değerlendirmesinde ‘’Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeği’’ (HADS); 
yaşam kalitesi düzeyleri ‘’Kısa Form-36’’ kullanılmıştır. 

Bulgular: Akraba bakıcı grubunda HADS anksiyete skoru 8.13.8, depresyon skoru 8.3±3.9 olarak 
bulunurken, ücretli bakıcı grubunda bu skorlar sırasıyla 5.4±2.6 ve 4.8±2.9 olarak idi ve bu fark gruplar arasında 
istatistiksel olarak anlamlı bulundu (sırasıyla p=0.04, p=0.007). SF-36 sosyal fonksiyon, fiziksel ve emosyonel 
rol kısıtlanması, enerji, ağrı ve genel sağlık alt skorları da akraba bakıcı grubunda, diğer gruba göre düşük 
bulundu (p<0.005). 

Sonuç: İnme veya travmaya bağlı beyin hasarlı hastaların bakımını sağlayan kişilerde psikolojik ve fiziksel 
bozukluklar yaşam kalitesi düzeylerini olumsuz etkilemektedir. Bu etkilenim bakıcı aileden birisi ise daha fazla 
olmaktadır ve hastanın dizabilite derecesi ile orantılı şekilde artmaktadır. Rehabilitasyon sürecinin olumsuz 
etkilenmemesi için, bakıcıların rehabilitasyonun önemli bir parçası olduğu unutulmamalıdır. Bakıcıların fiziksel, 
psikoljik ve sosyal sorunları gözardı edilmemeli, gerekli durumlarda sosyal, psikolojik ve tıbbi açıdan 
desteklenmelidirler.
 
Anahtar Kelimeler: İnme, beyin hasarı, bakıcı yükü



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

S-039  Adölosan İdiyopatik Skolyozlu Kızlarda Benlik Saygısı ve Yaşam Kalitesi 
 
Hürriyet Yılmaz1, Ahsen Büyükaslan2, Kadir Abul3 

 
1Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksek Okulu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, İstanbul 
2Formed Skolyoz & Korse Merkezi, İstanbul 
3Sağlık Bilimler Üniversitesi Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve 
Travmatoloji Kliniği, İstanbul 
  
Amaç: Benlik saygısı, bireyin kendine değer verme ve kendisi ile ilgili doğru değerlendirmeler yapıp 
bunlarla barışık olması ile ilgili bir kavramdır. Ergen için ideal beden görünümü, özellikle arkadaş gurubu, 
aile ve toplum tarafından belirlenir. Bedenden alınan doyumun gelecekteki kişilik düzeylerini yüksek 
düzeyde etkilediği gösterilmiştir. Olumsuz beden imgesi benlik saygısını negatif etkiler. Skolyozun veya 
skolyoz nedenli tedavilerin oluşturduğu olumsuz beden imajı algısının bireyin yaşam kalitesini negatif 
yönde etkilediği birçok araştırmada gösterilmiştir. Fakat bu durumun ergenin benlik saygısında 
oluşturduğu etkiler çok az araştırmada sorgulanmıştır. Bu araştırmanın amacı skolyozlu adölesanlarda 
benlik saygısının araştırılması ve benlik saygısıyla yaşam kalitesi arasındaki ilişkinin sorgulanması 
yanında deformite şiddeti ve korse kullanımının beden algısı ve benlik saygısına etkisinin 
araştırılmasıdır. 
 
Gereç-Yöntem: 11-16 yaş arası 43 skolyozlu kız adölesan ile aynı yaş grubunda beden imajını 
etkileyebilecek omurga ve diğer deformiteleri olmayan 45 kız ergen kontrol grubu olarak çalışmaya 
alındı. Her iki grupta benlik saygısı Rosenberg Benlik Saygısı(RBS) ölçeği, AIS’li grubun yaşam kalitesi 
SRS-22 anketi ile değerlendirildi. AIS ve sağlıklı grubun sonuçları karşılaştırıldı, benlik saygısı ve yaşam 
kalitesi alt parametreleri arasındaki korelasyon varlığı sorgulandı. 
 
Bulgular: AIS’li gruptaki 43 kızın ortalama yaşı 13,6 ±1,56(min 11 -Max 17 ) ve kontrol grubu yaş 
ortalaması 14.4±0,88 (min 12,max 16)olup her iki grup yaş ve vücut kitle indeksi yönü ile benzerdi. AIS'li 
olguların ortalama Cobb açısı 32,9° olup 24’ü rijit korse kullanıyordu. RBS skoru AIS grubunda 
0,83±0,54, sağlıklı adölosanlarda 1,10±0,75 olup gruplar arasında istatiksel anlamlı fark yoktu. Korse 
kullanımı ve Cobb açısı derecesi AIS'li olguların RBS skorlarında farklılık orrtaya koymadı. Skolyozlu 
kız adölosanlarda ortalama SRS-vücut imajı skoru 3,51±0,79 SRS-mental sağlık alt skoru 3,87±0,66 ve 
SRS-total skor 3,93±0,55 olarak saptandı. AIS’li grubun SRS-22 vücut imajı alt parametresi ve total 
skoru ile RBS skorları arasında pozitif yönde istatiksel anlamlı korelasyon saptandı(p=0,002). 
 
Sonuç: Adölosan dönem beden imgesinin öne çıktığı ve bireyin bu durumdan çok yönlü etkilendiği bir 
dönemdir. Kendilerine sunulan ideal ölçülere göre bedenleri ile ilgili duygu ve tutum geliştirmekte olan 
bu yaş grubunda, herhangi bir hastalık söz konusu olmadan dahi ideal ölçülerden sapma bireyin beden 
imgesinden hoşnutsuzluğa yol açmakta ve benlik saygılarını etkilemektedir. Ergenlik döneminde sık 
görülen skolyoz, beden imajını etkileyen bir seri fiziksel farklılıklar nedeniyle olduğu kadar tedavi amaçlı 
korse kullanımı yönü ile de adölosanı olumsuz etkileyen bir durumdur. Ergenin sağlıklı beden imajı 
geliştirmesi, benlik saygısının korunması ve kişilik gelişiminin bu dönemde zarar görmemesi için AIS’ li 
bireylere yaklaşımda sağlık profesyonellerinin bu noktayı da dikkate almaları önemlidir. Adölosanlara 
beden odaklı imajlar verilmemesi, sağlıksız medya ve internet mesajlarından korunması yanında ergen 
ve ailelerin doğru bilgilendirilmesi ve desteklenmesi gereklidir. Bu durum benlik saygısının gelişimine ve 
bedenden alınan doyumun gelecekteki kişilik düzeylerine de olumlu etki sağlayacaktır. 
  
Anahtar Kelimeler: Skolyoz, benlik saygısı, yaşam kalitesi, adölesan 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

S-040  Adölosanlarda Solunum Fonksiyonu: İdiyopatik Skolyozlu ve Sağlıklı Adölosanların 
Karşılaştırılması 

  
Hürriyet Yılmaz1, Büşra Yıldırım2, Aslıhan Kuşvuran Özkan3 

 
1Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksek Okulu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, İstanbul 
2Formed Skolyoz & Korse Merkezi, İstanbul 
3Özulku Tıp Merkezi, Adana 
  
Amaç: İdiyopatik skolyozlu tedavi almayan olguların solunum fonksiyonlarının aynı yaş grubu sağlıklı 
yaşıtları ile karşılaştırılması ve solunum fonksiyonuna etki eden parametrelerin belirlenmesidir. 
 
Gereç-Yöntem: 10-17 yaş grubunda adölesan idiyopatik skolyoz (AIS) tanısı alan 35 olgu ve aynı yaş 
grubunda solunum fonksiyonunu etkileyecek herhangi bir sağlık sorunu olmayan 35 sağlıklı olgu 
araştırmaya dahil edildi. Her iki gruptaki olguların Solunum fonksiyonları COntec SP10W spirometre ile 
3 kez yapılan testin en yüksek değeri olarak alındı. Solunum testleri olarak Zorlu Vital Kapasite (FVC),ilk 
saniyede zorlu ekspiratuar volüm (FEV1) ve pik ekspiratuar volüm (PEF) saptandı ve her iki gruptan 
elde edilen sonuçlar SPSS paket programı ile istatiksel olarak karşılaştırıldı. Gruplardan elde edilen 
parametrik değerlerin normal dağılıma uygunluğu Kolmogorov-Smirnov testi ile ile grup içi 
karşılaştırmaları Mann Whitney U testi, AIS grubundan elde edilen solunum fonksiyonları ile skolyoz 
açısının derecesi arasındaki korelasyon varlığı Pearson korelasyon testi ile sorgulandı.  
 
Bulgular: 35 sağlıklı kız olgunun yaş ortalaması 13.01±1,5(min 10,max 17) ve AIS grubundaki yaş 
ortalaması 12,9±1,8(min 10,max 17) idi. AIS grubunda skolyoz yerleşim yeri 15 lomber,10 torasik ve 10 
torokolomber olup, ortalama maksimum Cobb açısı 35,2° (min 22°,max 48° )bulundu. Solunum testleri 
sonuçları; FEV1 ortalaması AIS grubunda 2,20 ve sağlıklı adölosanlarda 2,47, FVC ortalama değeri AIS 
grubunda 2,34,sağlıklı adölosanlarda 2,61, PEF AIS grubunda 4,48 L ve sağlıklı adölosanlarda 5,41 
olarak saptandı. AIS grubunun solunum parametreleri sağlıklı gruptan daha düşüktü ve iki grup 
arasındaki fark istatiksel olarak anlamlıydı.  
 
Sonuç: İdiyopatik skolyozlu adölosanların solunum fonksiyonlarında skolyozun oluşturduğu deformite 
ve respiratuar kasların etkilenimi nedenli azalma söz konusudur. Bu hasta grubunun rehabilitasyonunda 
solunum egzersizleri uygulamalarına mutlaka yer verilmelidir. Ayrıca solunum fonksiyonlarını korumak 
için uygun spor aktiviteler konusunda aileler ve adölosanlar uyarılmalıdır. 
  
Anahtar Kelimeler: Skolyoz, solunum fonksiyonu, spirometre, adölosan idiyopatik skolyoz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

S-041  Yutma Laboratuvarında Değerlendirilen Disfajili Çocuk Hastaların Karakteristik 
Özellikleri 

  
Meryem Burcu Türkoğlu1, Sibel Eyigör1, Baha Sezgin2, Duygu Durusoy2, Kerem Öztürk2, Hilal Nur 
Ficil3 

 
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İzmir 
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, İzmir 
3Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları 
Programı, İzmir 
  
Amaç: Yutma güçlüğü şikayeti çocuklarda göz ardı edilebilen ancak dikkate alınmadığı takdirde 
malnutrisyon ve buna bağlı gelişim geriliği ile seyredebilen bir tablodur. Bu yüzden özellikle sendromik 
hastalarda yutma değerlendirilmesi yapılarak disfajiye neden olabilecek durumlar gözden geçirilmelidir. 
Çalışmamızdaki amaç disfaji şikayeti ile başvuran hastalarda fiberoptik endoskopik yutma çalışması 
yapılarak disfaji etyolojisini belirlemek ve buna uygun yutma rehabilitasyonu düzenlenmesine olanak 
sağlamaktır. 
 
Gereç-Yöntem: Çalışmaya Ocak 2018-Ocak 2019 tarihleri arasında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik 
Tedavi ve Rehabilitasyon ve Kulak Burun Boğaz bölümleri tarafından ortak olarak yutma 
laboratuvarında disfaji nedeni ile değerlendirilen 18 yaş altı hastalar dahil edilmiştir. Veriler hasta 
dosyaları taranarak retrospektif olarak elde edilmiştir. Hastalar demografik veriler ve fiberoptik 
endoskopik yutma çalışması ile değerlendirilmiştir. Çalışmanın etik kurul onamı alınmıştır. 
 
Bulgular: Çalışmaya 71 hasta (38 E, 33 K) alınmıştır. Ortalama yaş 5,72 (1-17) saptandı. %15,7 (n= 
11) hastada kilo kaybı izlenmedi. Yutma testi yapılan hastalardan toplamda 34 tanesinin korpus 
kallozum agenezisi, duchenne muskuler distrofi, ensefalopati, tetraparezi, Pierre Robin sendromu, 
Down sendromu, mukopolisakkaridoz, serebral palsi, mikrosefali, özefagus atrezisi, spina bifida, spinal 
musküler atrofi, Jeune sendromu, Wilson hastalığı, Miller Fisher sendromu, diyafragma hernisi, Arnold 
Chiari tip 1 tanıları vardı. %8,5 oranla en çok başvuran hastalar serebral palsi ve özafagus atrezisi tanılı 
hastalardı. Tanısı olmayan 37 hasta sadece disfaji şikayeti ile başvurdu. Fiberoptik endoskopik bakıda 
%45,3 hastada laringofarengeal reflü saptandı. %79,6 hastanın katı gıda disfajisi, %56,6'sının yarı katı 
gıdaya disfajisi, %67,7'sinin sulu gıda disfajisi ile başvurdu.%24,5 hastada 3 ml su ile rezidü, %26,9 
hastada 5 ml su izle rezidü, %26 hastada 10 ml su ile rezidü, %25 hastada balık kraker ile rezidü, %51,8 
hastada yoğurt ile rezidü izlendi. %76,1 hastada yutma öncesi penetrasyon ve aspirasyon izlenmedi. 
Yutma sırasında %3,8 hastada 3 ml su ile, %5,8 hastada 5 ml su ile, %1,9 hastada yoğurt ile 
penetrasyon izlendi. Yutma sırasında %5,7 hastada 3 ml su ile, %1,9 hastada 5 ml su ile, % 3,8 hastada 
10 ml su ile, %3,8 hastada yoğurt ile aspirasyon izlendi. Yutma sonrası % 1,9 hastada 10 ml su ile, %3,7 
hastada yoğurt ile penetrasyon izlendi. Yutma sonrası %5,6 hastada yoğurt ile aspirasyon izlendi. 
 
Sonuç: Yutma problemi çocuklarda sık olarak görülebilen ancak göz ardı edilen bir problemdir. Eşlik 
eden sendromu olan hastalarda malnutrisyon, büyüme ve gelişme geriliği çoğunlukla sendroma bağlı 
düşünülmekle beraber disfajiye yol açabilecek durumlar atlanmaktadır. Büyüme gelişme geriliği nedeni 
ile takip edilen ve malnutrisyon saptanan hastalar dikkatlice muayene edilmeli ve disfajiye yol açabilecek 
durumlar göz önünde bulundurulmalıdır. Bu hastalar takip edildikleri birimlerce detaylı inceleme 
açısından yutma laboratuvarı olan üçüncü basamak merkezlere yönlendirilmeli ve uygun tedaviye 
başlanmasına olanak sağlanmalıdır. 
  
Anahtar Kelimeler: Disfaji, endoskopi, laringoskopi, pediatrik, yutma 
 
 
 
 
 
 
 



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

S-042  ‘Hasta Bazlı Ulnar Sinir Değerlendirme Ölçeğinin’ Türkçe Geçerlilik ve Güvenilirlik 
Çalışması 

  
Meliha Kasapoğlu Aksoy1, Alper Aksoy3, İlker Ercan4, Lale Altan2 

 
1SBÜ Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, FTR Bölümü, Bursa 
2Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Bursa 
3Konur Cerrahi Tıp Merkezi 
4Uludağ Üniversitesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Bursa 
  
Amaç: Ulnar sinirin lokal basıya ve travmaya en açık olduğu bölge olan dirsek bölgesinde 
tuzaklanmasıyla gelişen “Kubital tünel sendromu” karpal tünel sendromundan sonra en sık görülen ikinci 
tuzak nöropatisidir. Ulnar sinirin dirsekde tuzaklanması, ağrıya ve motor kayıplara bağlı disabiliteye yol 
açabilir. MacDermid ve Grewal, ulnar sinir hasarı için fonksiyonel ve günlük yaşam aktivitelerini 
değerlendiren bir ölçeğin olmamasından yola çıkarak ‘Hasta bazlı ulnar sinir değerlendirme ölçeği 
(PRUNE)’ adında bir ölçek oluşturmuş ve bu ölçeği ulnar sinir hasarlı hastalarda günlük yaşam 
aktiviteleri ve hastanın hissettiği semptomları değerlendirmek amacıyla kullanılabilecek geçerli ve 
güvenli bir ölçek olarak önermişlerdir. Bu çalışmanın amacı ‘PRUNE’ ölçeğinin Türkçe versiyonunun 
geçerlilik ve güvenilirliğini araştırmaktır. 
 
Gereç-Yöntem: Klinik ve elektronöromiyografi Testi (ENMG) ile doğrulanmış kubital tünel sendromu 
tanısı almış 18-65 yaş arası hastalar kesitsel çalışmamıza dahil edildi. Karpal tünel sendromu, servikal 
radikülopati tanısı, diabet, hipotiroidi gibi polinöropati yapabilecek endokrinolojik hastalığı olan, 
inflamatuar romatizmal hastalığı, malignite tanısı olan hastalar çalışmadan dışlandı. Çalışma için lokal 
etik kurul onayı alındı ve hastalara çalışma hakkında detaylı bilgi verildi ve aydınlatılmış onam formu 
imzalatıldı. ‘PRUNE’ ölçeğinin orijinal geliştiricisi olan araştırmacılardan alınan yazılı izini takiben orjinali 
İngilizce olan ölçek 2 bağımsız kişi tarafından Türkçe’ye çevrildi. Her iki çeviri bir oturumda 
değerlendirilip ortak bir form oluşturuldu. Daha sonra bu ortak form tekrar İngilizce’ye geri tercüme edilip 
orijinaliyle uyumu değerlendirdi ve Türkçe ölçeğin son formu oluşturuldu. Hastaların demografik bilgileri 
kayıt altına alındı ve ‘Türkçe PRUNE’ ölçeği dolduruldu. Ardından hastalar Türkçe geçerlilik ve 
güvenilirliği olan ve üst ekstremite problemlerini fonkiyonel ve günlük yaşam aktiviteleri ve semptomlar 
açısından değerlendiren, günlük yaşamda sık kullanılan hızlı kol-omuz-el disabilite anketini (Q-DASH) 
doldurdu. Hastaların günlük yaşam aktivitelerini değerlendirmek için SF-12 formu uygulandı. Tüm 
hastaların dinamometre ile el kaba kavrama kuvvetine bakıldı. Değerlendirmelerden 2 saat sonra 
hastalardan ‘Türkçe PRUNE’ ölçeğini tekrar doldurmaları istendi. Verilerin normal dağılıma uygunluğu 
Shapiro-Wilk testi ile test edildi. Ölçek ve alt ölçeklerin iç tutarlılık güvenilirliği Cronbach Alpha katsayısı 
ile incelendi. Ölçek ve alt ölçeklerde maddeler madde çıkartıldığında güvenilirlik katsayısı ve madde 
bütün korelasyon katsayısı ile değerlendirildi. Ölçeğin uyum geçerliliği QDASH ölçeği ve SF-12 ile 
arasındaki ilişki incelenerek değerlendirildi. Yapı geçerliliği el kaba kavrama kuvveti değişkenine göre 
değerlendirildi. Ayrıca ölçek güvenilirliği test pretest olarak da değerlendirildi. Değişkenler arasındaki 
ilişki Spearman Rho katsayısı ile değerlendirildi. değişkenler ile gruplar arası karşılaştırma Wilcoxon 
testi ile yapıldı. İstatiksel anlamlı değer olarak alpha =0.05 alındı.  
 
Bulgular: Çalışmadaki 51 hastanın ortalama yaşı 49,45 ±13,42 idi, 32’si (%63) kadın, 10’u (%37) 
erkekti. Türkçe PRUNE ölçeğinin genel toplam güvenilirlik analizi 0,919 (cronbach alpha =0.919) olarak 
saptandı. Test-pretest güvenilirliğinde; korelasyon katsayısı 1 (p<0.001) olarak bulundu. PRUNE 
ölçeğinin, ağrı, uyuşma, spesifik aktiviteler, günlük yaşam aktiviteleri alt ölçeği ile Q-DASH arasında 
anlamlı korelasyon saptandı (p<0.001). SF-12 fiziksel komponent ile toplam ölçek ve tüm alt ölçekler 
arasında anlamlı korelasyon gözlendi, SF-12 mental komponent ile ölçeğin uyuşma alt ölçeği dışında 
tüm alt ölçekler ve toplam ölçek arasında anlamlı korelasyon saptandı (p<0.001). El kaba kavrama 
kuvveti ile ölçeğin günlük yaşam aktiviteleri ve toplam ölçek puanı arasında anlamlı ilişki gözlendi 
(p<0.001).  
 
Sonuç: Çalışmamızın sonucu ‘Hasta Bazlı Ulnar Sinir Değerlendirme Ölçeği’ nin Türkçe formu geçerli 
ve güvenli olduğunu ortaya koymuştur. 
Anahtar Kelimeler: Ulnar, sinir, ölçek 



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

S-043  Adolesan İdiyopatik Skolyozlu Hastalarda Gövde Kaslarının Enduransı ile Yorgunluk 
Düzeyi ve Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 

  
Gülseren Kayalar1, İlknur Çalışkan1, Bahar Anaforoğlu Külünkoğlu2 

 
1Memorial Ankara Hastanesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Ankara 
2Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Ankara 
  
Amaç: Bu çalışmanın amacı, AİS’li hastalarda gövde kaslarının enduransı ve gücünün yorgunluk düzeyi 
ve yaşam kalitesi ile ilişkisini incelemektir.  
 
Gereç-Yöntem: Çalışmaya yaşları 10-18 arasında değişen (yaş ortalamaları: 13.64 ± 1.92 yıl) 72 AİS'li 
birey dahil edildi. Bireylerin gövde enduransı; lateral köprü testi, “Modifiye Biering-Sorensen” testi, gövde 
fleksiyon testi, gövde kaslarının gücü; “Sit-ups” testi, “Modifiye Push-ups” testi ile değerlendirildi. 
Yorgunluk düzeyi “Yorgunluk Şiddet Ölçeği” ile değerlendirildi. Yaşam kalitesi ise “Scoliosis Research 
Society-22 Yaşam Kalitesi Anketi” ile değerlendirildi. 
 
Bulgular: AİS’ li bireylerin gövde kas endurans testlerinden sağ lateral köprü testi (r:-0.283, p<0,05) ve 
gövde kas gücü testlerinden “Modifiye Push-ups” testi(r:-0.268, p<0,05) ile yorgunluk düzeyi arasında 
negatif yönde ilişkili olduğu görüldü. Ayrıca, gövde kas endurans testlerinden sağ lateral köprü testi 
(r:0.393, p<0,05) ve sol lateral köprü testi (r:0.350, p<0,05) ile yaşam kaltesi arasında pozitif yönde ilişkili 
olduğu görüldü. Diğer gövde kas endurans testlerinden Modifiye “Biering-Sorensen” testi, gövde 
fleksörleri endurans testi ve gövde kaslarının güç testleri ile yaşam kalitesi arasında herhangi bir ilişkiye 
rastlanmadı.  
 
Sonuç: Çalışmamızın sonuçlarına göre gövde kas enduransı düşük olan AIS’li bireylerin yorgunluk 
düzeylerinde artış olduğu ve yaşam kalitelerinin olumsuz yönde etkilendiği görülmüştür. Bu bireylerde 
gövde kaslarının endurans ve gücünü arttırarak yorgunluk düzeyinin azalması ve yaşam kalitesinin 
artması beklenebilir. 
  
Anahtar Kelimeler: İdiyopatik skolyoz, gövde kas enduransı, yorgunluk düzeyi, yaşam kalitesi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

S-044  Lenfödem Ünitelerine Başvuran Pediatrik Hastaların Klinik ve Demografik Özellikleri- Çok 
Merkezli Çalışma Ön Raporu 

  
Ayşegül Balcan1, Esra Gizem Koyuncu1, Sevilay Karahan3, Pınar Borman2 

 
1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Ankara 
2Hacettepe Üniversitesi Lenfödem Araştırma ve Uygulama Merkezi, Ankara 
3Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Ankara 
  
Amaç: Bu çok merkezli çalışmanın amacı, Eylül 2016-2018 yılları arasında lenfödem ünitelerine 
başvuran pediatrik hastaların klinik ve demografik özelliklerini değerlendirmektir. 
 
Gereç-Yöntem: Belirlenen merkezlerdeki lenfödem ünitelerine başvuran pediatrik lenfödem 
hastalarının demografik, klinik ve cerrahi özellikleri kaydedildi. 
 
Bulgular: Son 2 yılda lenfödem ünitelerine başvuran 105 çocuk hasta çalışmaya dahil edildi. Bu 
çocukların 58'si (%55.2) kız, 47'si (%44.8) erkekti (Ortalama yaş: 123.4 ± 72.0 ay, Ortalama çocuk VKI: 
20.8 ± 5.3 kg /m²). 90 hastada (%90.5) primer lenfödem mevcuttu. Hastaların çoğunda evre 2 (%57.8) 
lenfödem vardı. Lenfödemin en sık görüldüğü bölge alt ekstremiteydi. Çocukların 12'sinde (%11.8) 
genital lenfödem, 4’ünde hidrosel operasyonu 2’sinde orşiopeksi öyküsü mevcuttu. Çocukların 16'sında 
(%15.5) aile öyküsü pozitifti ve bunlardan 1'i vasküler sistemik sendrom ile ilişkiliydi. 63 (%60.0) çocukta 
komorbid hastalık yoktu. Lenfödem ortalama 66.1 (2-216) aydır mevcut idi. Lenfödem tipi %34.0’ünde 
reversible, %64.1'inde spontan irreversible ve %1.9'unda elenfantiyazis şeklinde idi. Çocuklara bakım 
veren kişilerin hiçbiri lenfödem ile ilgili bilgi, eğitim ve/veya terapi almamıştı. 
 
Sonuç: Lenfödem ünitelerinde pediatrik lenfödem sıklığı yüksek olmamasına rağmen, bu popülasyonda 
erken tanı ve tedavi çok önemlidir. Çalışmaya dahil edilen tüm hastaların tanıları lenfödem ünitelerinde 
konmuştu, başvuran hastaların çoğunda alt ekstremitede primer lenfödem mevcuttu. Lenfödem 
farkındalığı aileler arasında düşüktü. Hastaların yarısından fazlasında başvuru esnasında spontan 
irreversible lenfödem vardı. Lenfödem ünitelerine erken başvurmayı kolaylaştırmak ve bu durum için 
acil önleyici ve tedavi edici yaklaşımlar almak amacıyla, hem aileler hem de sağlık çalışanları için eğitim 
etkinlikleri önermekteyiz. 
  
Anahtar Kelimeler: Pediatrik lenfödem, lenfödem, alt ekstremite 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

S-045  Bir Üniversite Hastanesinde Lenfödem Ünitesine Başvuran Lipödem Hastalarının Klinik, 
Demografik Özelliklerinin ve Lipödem İle İlgili Farkındalıklarının İncelenmesi 

  
Esra Gizem Koyuncu1, Ayşegül Balcan1, Eray Öntaş2, Pınar Borman1 

 
1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Ankara 
2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Ankara 
  
Amaç: Lipödem fiziksel ve sosyal olarak kişinin iyilik halini etkileyen kronik, yaşam kalitesi üzerine ciddi 
etkileri bulunan, kürün olmadığı bir hastalıktır. Günümüzde birçok hastaya hala sağlık profesyonelleri 
tarafından tanı konamamakta ya da yanlış tanı konmaktadır. Türkiye’de lipödem ile ilgili bir çalışma 
mevcut değildir. Bu çalışmanın amacı lenfödem ünitemize başvuran lipödem hastalarının sıklığını 
değerlendirmek, klinik ve demografik özelliklerini ile lipödem konusunda farkındalık düzeyini 
belirlemektir. 
 
Gereç-Yöntem: Ödem şikayetiyle başvuran hastalar lenfödem ünitesine yönlendirildi ve hastalar 
taranarak lipödem sıklığı saptandı. Lipödem hastalarının klinik, demografik özelliklerinin ve lipödem ile 
ilgili farkındalıkları kaydedildi. 
 
Bulgular: Son 18 ay içinde 430 hasta başvurdu ve bunların 116 (%26,97)’sında lipödem komponenti 
mevcuttu. Hastaların biri dışında hepsi kadındı ve başvuranların yaş ortalması 56,22’di. 116 hastanın 
56(%48,3)’sı pür lipödem, 48(%41,4)’i lipolenfödem ve 12(%10,3)’si flebolenfödemdi. Hastaların 
hepsinde bilateral hastalık mevcuttu. Ortalama VKİ 36,39 kg/m2‘idi. Hastaların 16(%18,6)’sı preobez, 
18(%20,9)’i 1.derece obez, 20(%23,3)’u 2.derece obez ve 23(%26,7)’ü 3.derece obezdi. Pozitif aile 
hikayesi hastaların %39,7’sinde mevcuttu. En sık tespit ettiğimiz tip 3 (%42,64) ve tip 2 (%30,88)’idi. 
Hastaların 46 (%65,7)’sı evre 3, 19 (%27,14)’u evre 2 ve 5 (%7,14)’i En sık eşlik eden komorbiteler 
hipertansiyon (%48,51), intraabdominal-cerrahi (%32,00), diyabetus mellitus (%19,60) ve 
hipotirodizmidi (%15,84). Sadece 25(%32,46) hasta önceden lipödem hastalığını duymuş ve 
21(%25,30) hasta lipödem departmanımıza başvurmadan önce tanı almıştı. 
 
Sonuç: Lİpödem sıklığı, lenfödem ünitemiz başvuran hastalarda beklediğimizden daha fazlaydı. Geç 
teşhisinin bir sonucu olarak hastaların yarısında lipolenfödem gelişmişti. Hastaların çoğunda VKİ 
yüksekti. Lipödem ile ilgili farkındalık hastalarda ve ailelerinde düşüktü. Lİpödem hastalarının erken tanı 
ve gerçekçi terapötik yaklaşımlara ulaşabilmesi için hastaları ve sağlık profesyonellerini hedefleyen 
eğitim programlarını düzenlenmesini önermekteyiz. 
  
Anahtar Kelimeler: Lipödem, lipolefödem, fleboödem, alt ekstremite 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

S-046  MetS’li Kadınlarda 12 Haftalık Farklı Şiddet ve Sürelerde Uygulanan Aerobik Egzersizin 
ve Egzersizi Bırakma Periyodunun Abdominal Obezite ve Aerobik Kapasiteye Etkisi 

  
Alev Atıgan1, Füsun Ardıç1, Gülin Fındıkoğlu1, Hülya Aybek2 

 
1Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Denizli 
2Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Denizli 
  
Amaç: Metabolik sendrom (MetS) dislipidemi, abdominal obezite, hipertansiyon ve koroner arter 
hastalıkları gibi birçok bozukluğun üst üste eklendiği bir endokrinopatidir. MetS tedavisinde en önemli 
adım egzersiz ve kilo vermeyi içeren yaşam tarzı değişikliğidir. Günümüzde abdominal yağı azaltacak 
en etkili egzersiz reçetesi halen tartışmalıdır. Bu çalışmada amacımız MetS’li hastalarda, farklı şiddet 
ve sürelerde uygulanan aerobik egzersizlerin abdominal obeziteye etkisini değerlendirmek ve gözetimli 
yürüyüş bandında yapılan aerobik egzersiz ile eşit şiddet ve miktardaki adımsayar ev egzersiz 
programının etkinliğini karşılaştırmaktır. 
 
Tasarım: Prospektif, randomize, paralel gruplar 
 
Gereç-Yöntem: Çalışmaya katılmayı kabul eden, 25-65 yaş arası, Ulusal Kolesterol Eğitim Programı 
Yetişkin Tedavi Paneli III'e göre MetS kriterlerini karşılayan 60 kadın, randomize edilerek 3 gruba ayrıldı. 
Gözetimli yürüyüş bandında yüksek şiddetli egzersiz grubundaki hastalar (grup I); 3 gün/hafta, 20 
dk/gün, VO2 max’ın %70-75’ine karşılık gelen hedef kalp hızında, gözetimli yürüyüş bandında orta 
şiddetli egzersiz grubundaki hastalar (grup II) ve EcePedo® adımsayar grubundaki hastalar (grup III); 5 
gün/hafta, 30 dk/gün, VO2 max’ın %50’sine karşılık gelen hedef kalp hızında olmak üzere toplam 12 
haftalık aerobik egzersiz programını tamamladılar. Kontrolsüz hipertansiyonu, diyabeti, tiroid fonksiyon 
bozukluğu, insülin, lipit ve katekolamin metabolizmasını etkileyecek ilaç kullanımı, miyokard infarktüs 
öyküsü, evre III-IV kalp yetmezliği olan ve egzersiz yapmasına engel kas-iskelet, psikiyatrik ve nörolojik 
hastalığı olan kadınlar çalışmaya dahil edilmedi. Değerlendirme parametreleri olarak; egzersiz öncesi 
(0. hafta), 12 haftalık egzersiz sonrası (12. hafta) ve 4 haftalık egzersizi bırakma periyodu (detraining) 
sonrası (16.hafta), kilo, VKİ, viseral yağ (VIScan ile) ve kanda açlık glukozu, trigliserit, HDL, LDL ölçümü 
yapıldı. Egzersiz öncesi ve 12 haftalık egzersiz programı bitiminde, koşu bandında oksijen tüketim 
analizörü ergospirometre kullanılarak, Modifiye Bruce protokolü ile kardiyopulmoner egzersiz testi 
sırasında direkt VO2 max ölçümü yapıldı ve egzersiz reçeteleri VO2 max'ın %50 ve %70-75'ine denk 
gelen nabız değerlerine göre belirlendi. Etik kurul onayı alınmıştır. 
 
Bulgular: 12 haftalık egzersiz programı sonunda tüm gruplarda egzersiz sonrası kilo ve VKİ'nde anlamlı 
azalma gözlemlendi (p<0.017). Grup I ve grup II’de detraining sürecinde de bu etkinin devam ettiği 
görüldü (p<0.017). VO2 max sadece grup I’de artış anlamlı artış gösterdi (p<0.017). Grupların hepsinde 
VIScan ile yapılan viseral yağ, gövde yağı ve bel çevresi ölçümlerinde anlamlı azalma saptandı 
(p<0.017), grup I ve grup II’de detraining sürecinde de bu etkinin devam ettiği görüldü (p<0.017). Glukoz 
değerinde grup I ve grup II’de anlamlı azalma saptandı, grup I’de detraining sürecinde de bu etkinin 
korunduğu saptandı (p<0.017). HDL değerinde grup I ve grup II’de anlamlı artış saptandı (p<0.017). 12 
haftalık egzersiz programı sonunda ve detraining sonrası, değerlendirme parametrelerinin hiçbirisinde 
gruplar arası fark saptanmadı (p>0,05). 
 
Sonuç: Bu çalışma ile MetS’li kadınlarda uyguladığımız hem orta şiddetli hem de yüksek şiddetli 
egzersizin kilo, bel çevresi, ve viseral yağ parametrelerinde iyileşme sağladığını gösterdik. Egzersiz 
şiddetinden bağımsız olarak hem gözetimli yürüyüş bandında hem de adımsayar ile aerobik egzersizin 
MetS üzerine etkili olduğunu söyleyebiliriz. Egzersiz şiddetini yansıtan ve takip edebilme özelliği olan 
EcePedo® adımsayar ile kişiye özel aerobik egzersiz programı MetS’li hastalarda etkili bir şekilde 
planlanabilir. 
  
Anahtar Kelimeler: Metabolik sendrom, ecepedo adımsayar, aerobik egzersiz 
 
 
 



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

S-047  Aşırı Aktif Mesane Sendromlu Olguların Demografik Verilerinin, Şikayetlerinin 
İncelenmesi ve Sık Uygulanan Tedavi Yöntemlerinin Araştırılması, Çok Merkezli, Kesitsel 
Çalışma 

  
Nalan Çapan1, Yeşim Akkoç2, Necmettin Yıldız3, Murat Ersöz4, Hakan Alkan3, Hakan Tunç4, 
Kurtuluş Köklü4, Ebru Alemdaroğlu4, Engin Koyuncu4, Zuhal Özişler4, Ebru Erden4, Ayşe Karan1, 
Cenk Yaşa5, Funda Güngör Uğurlucan5, Özgür Yeniel6, İsmail Mete İtil6 

 
1İstanbul Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul 
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İzmir 
3Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Pamukkale 
4Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Sağlık Uygulama ve Araştırma 
Merkezi, Ankara 
5İstanbul Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, İstanbul 
6Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, İzmir 
  
Amaç: Aşırı aktif mesane tedavisinde birçok yöntem kullanılmaktadır. Tüm tedavi modaliteleri işeme 
sıklığını azaltmaya ve semptomları hafifletmeye yöneliktir. Tedavi yöntemleri arasında davranış 
tedavileri, mesane eğitimi, konservatif fizik tedavi yöntemlerinden egzersiz, elektriksel stimulasyon, 
perkütanöz tibial sinir stimulasyonu ve farmakoterapi, lokal/intravezikal tedaviler ile cerrahi tedavi 
bulunmaktadır. Kesitsel çalışmamızın amacı AAM tanısı ile takip edilen hastaların demografik verileri, 
en sık başvuru şikayetleri ve sıklıkla hangi tedavilerin uygulandığının araştırılmasıdır.  
 
Gereç-Yöntem: Çok merkezli olarak planlanan çalışmamıza Ege Üniversitesi Fiziksel Tıp ve 
Rehabilitasyon (FTR) Anabilim Dalı (AD), İstanbul Tıp Fakültesi FTR AD, Pamukkale Üniversitesi FTR 
AD ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Sağlık Uygulama ve Araştırma 
Merkezi katıldı. AAM sendromu tanısı olan onsekiz yaş üstü 196 hasta dahil edildi. Çalışmamızın etik 
kurul onayı alındı ve dahil edilen hastalar gönüllü olur formu dolduruldu. Çalışmaya katılmayı kabul eden 
hastalara bir kereye mahsus olarak, poliklinik şartlarında tedavi ile ilgili anketler dolduruldu, demografik 
özellikleri kaydedildi.  
 
Bulgular: Çalışmaya dahil edilen onsekiz yaş üzeri 196 kadın hastanın yaş ortalaması 55.3±11.4 yıldı. 
Dahil edilen hastaların % 70.9’unun her hangi bir işte çalışmadığı ve ev hanımı olduğu, % 80.1’inin evli 
olduğu saptandı. Menapozda olanların oranının % 70.3 olduğu ve ortalama 13.7 ±9.7 yıldır menopozda 
oldukları tespit edildi. Hastaların birincil şikayetlerinin en sık % 50.5 ile sıkışarak idrar kaçırma olduğu 
ve ikincil sıklıkla % 26 ile sık sık idrar yapmaktan şikayetçi oldukları saptandı. Şikayetlerinin ortalama 
süresi 69.66±72.7 ay olarak belirlendi. Şikayetlerinin başlamasından ortalama 35.3±41.3 ay sonra 
doktora başvurdukları gözlendi. İlk defa başvuran hastaların oranı % 45.6’idi. İlk başvurulan doktorun % 
69 ile kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olduğu ve ikinci sıklıkla % 21.6 ile üroloji uzmanına 
başvurdukları belirlendi. Hastaların % 86.9’undan tetkik istendiği ve istenme sıklığı oranlarına göre 
incelendiğinde sırası ile tam idrar tahlili, idrar kültürü, mesane günlüğü, üriner ultrasonografi ve 
ürodinaminin istendiği belirlendi. Dahil edilen hastalara uygulanan tedaviler incelendiğinde % 36.8’ine 
antikolinerjik tedavi uygulanırken, hastaların % 4’üne sadece mesane eğitimi, %6.9’una sadece pelvik 
taban egzersizleri ve % 1.5’ine vajinal elektriksel stimulasyon uygulandığ, % 12.1 hastaya antikolinerjik 
ve mesane eğitiminin birlikte uygulandığı, % 17.2 hastaya ise antikolinerjik, mesane eğitimi, pelvik taban 
egzersizleri ve vajinal elektriksel stimulasyon uygulaması yapıldığı tespit edildi. % 3.4’üne antikolinerjik, 
mesane eğitimi ve egzersizle beraber perkutanöz sinir stimülasyonu uygulandığı ve % 0.6 hastaya ise 
mesaneye botulinum toksin uygulaması yapıldığı tespit edildi. Antikolinerjik alan % 70.3 hastada en sık 
kullanılan ilacın % 25.8 ile solifenasin olduğu ve ilaç başlananların sadece % 52.5’inin tedaviye devam 
ettiğini ve %56.9’unun yan etki nedeni ile ilaca devam etmediği belirlendi.  
 
Sonuç: AAM sendromu olan hastaların daha çok menapoz sonrası dönemde sıklıkla sıkışarak idrar 
kaçırma nedeni ile sıklıkla kadın doğum ve hastalıkları uzmanına ilk başvuruda bulundukları ve birincil 
tedavi olarak antikolinerjik tedavi uygulandığı tespit edilmiştir. 
  
Anahtar Kelimeler: Aşırı aktif mesane, tedavi, şikayet 



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

S-048  Kronik Yaygın Ağrıda Vitamin D Replasmanının Spinal İnhibitör Yolak Üzerine Etkisi 
  
Özge Keniş Coşkun, Esra Giray, Hakan Gündüz, Gülseren Akyüz 
 
Marmara Üniversitesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı 
  
Amaç: Vitamin D replasmanı kronik yaygın ağrı sebebi ile takipli hastalarda ağrıda azalma sağlamakla 
beraber, bu etkinin mekanizması tam olarak bilinmemektedir. Her ne kadar literatür, santral 
sensitizasyon mekanizmaları üzerine etkin olabileceğini belirtse de, bu konuda yapılmış ve yolak 
belirleyici objektif çalışmalar yoktur. Kütanöz sessiz periyod (KSP), ağrı üzerinde inhibisyon sağlayan 
spinal yolakları objektif, sayısal verilerle değerlendirebilen bir elektrofizyolojik yöntemdir. Bu yöntem ile 
ağrılı bir uyarana yanıt olarak kastaki aktivitenin inhibisyonunun süresi ve latansı değerlendirilir. KSP 
latansı spinal inhibitör yolların kontrol ettiği motor nöronların yanıt süresini, KSP süresi ise kas 
kasılmasının inhibisyonun süresini değerlendirir. Bu iki değer de kronik yaygın ağrı sebebi ile takipli 
hastalarda etkilenmektedir. Bu çalışmanın amacı, kronik yaygın ağrı sebebi ile başvuran ve vitamin D 
eksikliği tespit edilen hastalarda KSP parametrelerinin değişimi ile spinal inhibitör yolağın rolünü 
değerlendirmektir.  
 
Gereç-Yöntem: Çalışmanın etik onamı üniversitemizden alındı. Çalışmaya kronik yaygın ağrı 
sendromu ile başvuran ve tetkiklerinde vitamin D eksikliği ve yetmezliği tespit edilmiş kadın hastalar 
prospektif olarka dahil edildi ve hastaların yazılı onamı alındı. Ağrı tedavisi kapsamında halihazırda 
serotonin geri alım inhibitörü veya antiepileptikler gibi santral sensitizasyon mekanizmalarını 
etkileyebilecek medikasyonlar alan hastalar çalışma dışı bırakıldı. Eşlik eden tuzak nöropatisi veya 
polinöropati gibi nöropatileri bulunan, vitamin D eksikliğine sebep olabilecek intestinal patolojiler gibi ko-
morbiditeleri olan, inflamatuar romatolojik hastalıkları veya daha önceden osteomalazi tanıları olan, 
inme veya multiple skleroz gibi santral sinir sistemi hastalıkları bulunan, halihazırda medikasyon 
gerektirecek depresyon gibi psikiyatrik tanıları olan ve vücut kitle indeksi (VKİ) 30'un üzerine olan 
hastalar dışlandı. Hastalara 8 hafta boyunca haftada 50.000 IU olacak şekilde replasman tedavisi 
düzenlendi ve hastalar bu tedaviye başlanmadan önce ve sonra ağrı için vizüel analog skala (VAS), 
nöropatik ağrı komponenti için Leeds assessment of neuropathic symptoms and signs pain scale 
(LANSS), yaşam kalitesi için Nottingham Sağlık Profili (NSP) ve KSP parametreleri ile değerlendirildi. 
Verilerin dağılımının normalliğine göre t-testi veya Wilcoxon testi ile değerlendirme yapıldı, Wilcoxon 
analizi yapılan parametrelerde verilerin daha net anlaşılması için ortanca değer verildi.  
 
Bulgular: Toplam 51 hasta son analize dahil edildi. Hastaların ortalama yaşı  
44.25 ± 12.67 (minimum 18- maksimum 65), ortalama semptom süresi 13.07 ± 6.74 (minimum 3- 
maksimum 24) aydı. Hastaların ortalama VKİ 21.64 ± 3.85 (minimum 18.04 maksimum 29.10) idi. 
Hastaların başlangıç VAS skoru ortanca değeri 7, tedavi sonrası ortanca değeri 3 olup anlamlı bir 
azalma mevcuttu (p < 0.01). LANSS skoru başlangıç ortanca değeri 13, tedavi sonrası ortanca değeri 5 
olup bu azalma da anlamlı düzeydeydi (p < 0.01) ve hastaların 23'ünde nöropatik şikayetler tedavi 
sonrası negatifleşmişti (p< 0.001). Hastaların sosyal yaşam alt grubu haricindeki diğer tüm NHP 
skorlarında anlamlı iyileşme mevcuttu. KSP latansı başlangıç ortalama değeri 74.2 ± 12.47, bitiş 
ortalama değeri 71.35 ±10.6,süresi tedavi öncesi ortanca 37.6, tedavi sonrası ortanca 42.08 olup bu 
parametrelerde anlamlı bir değişiklik izlenmedi (p=0.06 and p=0.12). 
 
Sonuç: Vitamin D replasmanı kronik yaygın ağrı sebebi ile takipli hastalarda ağrı ve yaşam kalitesi 
üzerine olumlu etkili olmakla beraber, bu etki spinal inhibitör yolaklar üzerinden değildir. Vitamin D'nin 
bu hastalarda etkinliğinin sebebini fizyolojik olarak ortaya dökebilmek için diğer yolakları test eden, 
plasebo kontrollü çalışmalara ihtiyaç vardır. 
  
Anahtar Kelimeler: D Vitamini Eksikliği, kronik ağrı, santral sinir sistem sensitizasyonu 
 
 
 
 
 



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

S-049  Karpal Tünel Sendromu Tanısında Kutanöz Sessiz Periyodun Yeri, Sinir İletim Çalışmaları 
ve Ultrasonografik Bulgular İle İlişkisi 

  
Şefik Kaya1, Gülseren Akyüz2 

 
1T.C. Sağlık Bakanlığı Arnavutköy Devlet Hastanesi, FTR Kliniği, İstanbul 
2Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, FTR Anabilim Dalı, İstanbul 
  
Amaç: Karpal tünel sendromu (KTS) tanılı hastalarda ağrı taşıyan küçük çaplı liflerin incelendiği kutanöz 
sessiz periyot (KSP) bileşenlerinin tanıdaki yerinin belirlenmesi ve bu bulguların elektrofizyolojik ve 
ultrasonografik bulgular ile karşılaştırılması 
 
Gereç-Yöntem: Araştırmaya klinik olarak KTS ön tanısı almış hastalar ve sağlıklı bireylerden oluşan 66 
kişinin 129 eli dışlama ve dahil etme kriterlerine göre değerlendirildikten sonra dahil edildi. Katılımcılar 
elektrofizyolojik değerlendirme sonrası kontrol, klinik KTS, hafif KTS, orta KTS ve ağır KTS olarak 5 alt 
gruba ayrıldı. Daha sonra tüm hastaların klinik ve ultrasonografik değerlendirmeleri yapıldı. 
 
Bulgular: 33’ü sağlıklı kontrol, 23’ü klinik KTS, 23’ü hafif KTS, 27’si orta KTS ve 23’ü ağır KTS’li olmak 
üzere toplam 129 el değerlendirildi. 129 elin 114 (%88,4) ‘ünde KSP yanıtı elde edilebilir iken 15 (%11,6) 
hastada yanıt oluşmadı. KSP yanıtı oluşmayan hastaların semptom süresi, 4 soru nöropatik ağrı anketi 
(DN-4) ve boston karpal tünel sendromu anketi (BKTSA) skorları ile ultrasonografik ölçüm değerleri KSP 
yanıtı oluşan hastalara göre anlamlı derecede yüksek bulundu (p<0,05). KSP latansı ve süresi ile bazı 
ultrasonografi (USG) ve sinir iletim çalışması (SİÇ) parametreleri, DN-4 anketi ve BKTSA arasında 
anlamlı derecede korelasyon saptandı (p<0,05). Parestezik yakınma süresi arttıkça KSP, SİÇ, USG 
bileşenleri ve DN-4 anketi, BKTSA skorları da anlamlı derecede korele bir şekilde değişmekte idi 
(p<0,05). Klinik KTS grubunda elektrofizyolojik testlerde herhangi bir anormallik yokken ultrasonografide 
KT çıkış seviyesinde transvers mediyan sinir kesit alanı ölçümü, palmar yaylanma bulgusu ve dinamik 
kompresyon testi pozitifliği kontrol grubuna göre daha yüksek bulundu (p<0,05). 
 
Sonuç: Bu araştırmada KSP latans ve süresi ile ultrasonografik bulguların korelasyonu ilk defa 
araştırılmıştır. Erken dönemde gözlemsel olarak anormallikler olsa da tanı koymada KSP bileşenleri 
istatiksel olarak anlamlı değildi. Parestezik semptom süresi uzadıkça KSP, SİÇ ve USG bileşenleri, DN-
4 ve BKTS anketi skorları korele bir şekilde değişmekte idi. Bazı ultrasonografik bulgular klinik olarak 
KTS’li hastalarda kontrol grubuna göre anlamlı derecede farklı bulundu. Bu bulgu USG’nin erken 
dönemde de tanıda kullanılabileceğini destekler niteliktedir. 
  
Anahtar Kelimeler: Karpal tünel sendromu, kutanöz sessiz periyot, ultrasonografi, sinir iletim 
çalışmaları, palmar yaylanma bulgusu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

S-050  Karpal Tünel Sendromlu Hastalarda Fibromiyalji Sıklığı Artmış mıdır? 
  
Şüheda Özçakır1, Cemre Topsoy1, Burcu Sezer1, Gökhan Ocakoğlu2 

 
1Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Bursa 
2Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Bursa 
  
Amaç: Karpal tünel sendromu (KTS), üst ekstremitenin en sık görülen periferik sinir tuzak nöropatisidir. 
Ellerde ağrı, uyuşma ve kuvvetsizlik gibi yakınmalarla karakterizedir. Fibromiyalji (FM) ise yaygın ağrının 
eşlik ettiği kronik kas iskelet sistemi hastalığıdır. Geniş semptom yelpazesi içinde%24-84 oranında 
parestezi yakınması yer almaktadır. FM hastalarındaki parestezi semptomları KTS tanısını 
zorlaştırmaktadır. Literatürde FM’li hastalarda KTS sıklığını araştıran az sayıda çalışma olup sonuçlar 
çelişkili bulunmuştur. Bu çalışmada amaç, klinik olarak KTS ön tanısı olan ve sinir ileti çalışmaları ile 
elektrodiagnostik tanısı doğrulanan ya da reddedilen hastalar arasında FM açısından farlılık olup 
olmadığını araştırmaktır.  
 
Gereç-Yöntem: Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Polikliniği’ne başvuran ve ellerde uyuşma yakınması ve 
KTS ön tanısı ile elektrofizyoloji laboratuvarına yönlendirilen kadın hastalar çalışmaya dahil edilmiştir. 
Sekonder KTS nedeni olabilecek hastalık (el bilek kırığı, inflamatuar romatolojik hastalıklar, vb.) ve eşlik 
eden nörolojik hastalık varlığı (polinöropati, multpil skleroz, vb.)dışlama kriterleri olarak belirlenmiştir. 
Laboratuvar arşivi geriye doğru bir yıl süre ile taranarak KTS saptanan ve saptanmayan hastalarda FM 
varlığı araştırılmıştır. Hastalara telefonla ulaşılarak 2016 ACR tanı kriterleri uygulanmış ve Yaygın Ağrı 
İndeksi (YAİ), Semptom Şiddet Skalası (SSS), Fibromiyalji Şiddet Skoru (FŞS) kaydedilmiştir.  
 
Bulgular: Çalışmaya ellerde uyuşma yakınması olan ve elektrodiagnostik olarak 30 KTS pozitif, 25 KTS 
negatif hasta alındı. İki grup arasında yaşa ve beden kitle indeksine göre farklılık saptanmadı. KTS 
saptananların %26,7’sinde, saptanmayanların %24’ünde ACR 2016 kriterlerine göre FM saptanmış 
olup, iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır. YAI, SSS ve FŞS ayrı ayrı 
incelendiğinde de gruplar arasında istatistiksel fark saptanmamıştır. 
  
Sonuç: Bu çalışma FM sıklığının genel toplumdakinden daha yüksek olduğu saptanmış olsa da, 
elektrodiagnostik olarak kriterleri karşılayan ve karşılamayan KTS ön tanılı hastalarda FM görülme 
sıklığında farklılık saptanmamıştır. Konu ile ilgili daha geniş çalışmalara gereksinim vardır. 
  
Anahtar Kelimeler: Elektrodiagnostik, firomiyalji, karpal tünel sendromu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

S-051  İnsülin Direncinde Polinöropati Varlığının Klinik ve Elektrofizyolojik Parametrelerle 
İncelenmesi 

  
Sümeyra Katırcıoğlu1, Müyesser Aras2, Turgut Kültür3 

 
1T.C. Sağlık Bakanlığı Ordu İl Sağlık Müdürlüğü Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Ordu 
2Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Anabilim dalı, 
Ankara 
3Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Kırıkkale 
  
Amaç: Bu çalışmada insülin direnci ile elektrofizyolojik değişiklikler ve Periferik polinöropati (PNP) 
gelişmesi arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi amaçlandı. 
 
Gereç-Yöntem: Çalışmaya prediyabeti olmayan 30 insülin dirençli hasta (grup 1), 30 prediyabetik hasta 
(bozulmuş açlık glukozu veya bozulmuş glukoz toleransı olanlar, grup 2) ve 30 kontrol hastası dahil 
edildi. Prediyabet WHO kriterlerine göre belirlendi. İnsülin direnci, insülin direncinin homeostaz modeli 
değerlendirmesi (HOMA-IR) formülüyle hesaplandı. Nöropatik ağrı LANSS (The Leeds assessment of 
neuropathic symptoms and signs), NSS (Neuropathy Symptom score) ve NDS (Neuropathy Disability 
Score) skalaları ile değerlendirildi. PNP ve diğer periferik nöropati tipleri; siniri ileti çalışmaları, 
SRAR(Sural/Radial sinir amplitüd oranı) ve sempatik cilt yanıtı gibi parametrelerin kullanıldığı 
elektrofizyolojik incelemelerle değerlendirildi.  
 
Bulgular: Gruplar cinsiyet, yaş, sistolik ve diastolik kan basıncı açısından benzerdi. PNP prevelansı 
grup 1 ve 2'de sırasıyla %3,3, %6,7 bulundu, 3. grupta PNP saptanmadı. PNP açısından gruplar 
arasında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu (p=0.4).  ortalama LANSS, NSS ve NDS skor ortalamaları 
Gruplar arasında istatiksel anlamlı farklı bulundu ( p<0.05)  Prediyabet grubunda ENMG anormalliği 
kontrol grubundan daha fazlaydı (p<0.05) üst ekstremitede gruplar arasında median sinir 2.parmak-bilek 
Duyusal sinir aksiyon potansiyeli (DSAP) amplitüdleri, median sinir 2. parmak-bilek duysal ileti hızı, 
median sinir avuç içi-bilek DSAP amplitüdleri, median sinir avuç içi-bilek duysal ileti hızı, median sinir 
bilek-dirsek duysal ileti hızı açısından istatistiksel olarak anlamlı fark saptandı (p<0.05) Median sinir 
avuç içi-bilek duysal ileti hızı (p=0.03) ve median sinir bilek-dirsek duysal ileti hızının (p=0.01) prediyabet 
grubunda insülin direnci grubuna göre anlamlı düşük bulundu. Median sinir 2. parmak-bilek DSAP 
amplitüdleri (p=0.01), median sinir 2. parmak-bilek duysal ileti hızı (p=0,04), median sinir avuç içi-bilek 
DSAP amplitüdleri (p=0.01) prediyabet grubunda kontrol grubundan daha düşük olduğu görülmüştür. 
üst ekstremitede gruplar arasında median sinir bilek-dirsek motor ileti hızı, median sinir motor distal 
latansı, median sinir motor F dalga latansı, ulnar sinir bilek-dirsek altı motor ileti hızı, ulnar sinir dirsek 
altı-dirsek üstü motor ileti hızı açısından istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmıştır (p<0.05) 
(Prediyabet grubunda insülin direnci grubuna kıyasla median sinir motor distal latansı (p=0.04), median 
sinir motor F dalga latansı (p=0.04) daha yüksekken ulnar sinir bilek-dirsek altı motor ileti hızı (p=0.01) 
ve ulnar sinir dirsek altı-dirsek üstü motor ileti hızları (p=0.01) daha düşük bulunmuştur.  Motor sinir ileti 
çalışmalarında; alt ekstremitede gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmamıştır 
(p>0.05) insülin direnci grubunda sağ el sempatik deri yanıtı latansı (p=0.01), sol el sempatik deri yanıtı 
latansı (p=0.02), sağ ayak sempatik deri yanıtı latansı (p=0.03) ve sol ayak sempatik deri yanıtı latansı 
(p=0.02) kontrol grubundan daha yüksek bulunmuştur.  Sural/Radial duyu amplitüd oranı (SRAR) için, 
sağda gruplar arasında anlamlı fark saptanmazken (p>0.05), insülin direnci grubunda sol SRAR değeri 
kontrol grubundan daha düşük bulunmuştur (p=0.02)  
 
Sonuç: Bu bulgular insülin direncinin otonom özellikle de sempatik disfonksiyon başta olmak üzere 
elektrofizyolojik bozuklukların gelişimine yol açabileceğini düşündürmektedir. Bu bağlamda patolojik 
sempatik cilt yanıtları PNP ve diğer ENMG değişikliklerin öncü elektrofizyolojik bulgusu olabilir. Bu 
bağlamda erken teşhis ve tedavi önemlidir. Bu konuda daha fazla hastanın katıldığı çalışmalara ihtiyaç 
vardır. 
  
Anahtar Kelimeler: İnsülin direnci, polinöropati, sempatik cilt yanıtı, nöropatik ağrı, metabolik sendrom 



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

S-054  Effects Of Botulinum Toxin Type A Injection With Ultrasound Guide On Pain, Upper 
Extremity Functions, Spasticity, Functional Independence And Life Quality In Upper 
Extremity Spasticity After Stroke 

  
Merve Ateş Yalçın, Kadriye Öneş 
 
Istanbul Physical Medicine and Rehabilitation Training and Research Hospital, Istanbul 
  
Objective: The aim of this study is to investigate effcts of botulinum toxin type A injection in ultrasound 
guide on pain, upper extremity functions, spacticity, functional independence and life quality in patients 
with upper extremity spasticity after stroke 
 
Materials-Methods: The study included 30 patients who developed spasticity in their upper extremities 
after stroke and were receiving treatment as inpatients at the Istanbul Physical Therapy and 
Rehabilitation Training and Research Hospital between January and October 2016. The study was 
carried out with a retrospective design. Patients at the ages of 18-80 who had their first stroke, had at 
least 3 months and at most 1 year of time passed since the stroke, experienced stage 2 and stage 3 
spasticity in their elbow, wrist and finger flexor muscles based on the Modified Ashworth Scale, with the 
value of at least 3 in the Brunnstrom staging approach and active movement in the upper extremity. The 
patients were divided into two groups as the treatment and control groups. The control group included 
patients who received medical treatment, exercise, occupational therapy and splinting, and the 
treatment group included patients who additionally received BT-A 
 
Results: In the treatment group, a significant decrease in spasticity was observed in the 1st month 
following the injection in the forearm flexors and flexor digitorum superficialis (FDS) muscles (p<0.05). 
In the treatment group the Modified Ashworth Scale (MAS) scores showed significant decreases in the 
1st and 3rd months following the injection in the wrist flexors and pronator teres muscles in comparison 
to the pre-treatment values, while these values were also significantly lower in comparison to the control 
group (p<0.05). The MAS scores of the flexor digitorum profundus (FDP) muscle significantly decreased 
after the injection in the treatment group in comparison to the pre-treatment values in the 1st and 3rd 
months (p<0.05). In the treatment group, the Global Disability Assessment Scale scores of both the 
physician and the patient were significantly higher in comparison to the control group in the 1st month 
(p˂0.05). The Five-Step Scale scores in the treatment group in the 1st month after the injection of BT-
A were significantly higher in comparison to the values recorded at the first examination (p˂0.05). The 
Functional Independence Measure scores in the treatment group in the 1st and 3rd months after the 
injection of BT-A were significantly higher in comparison to the values recorded before treatment 
(p˂0.05). The Fugl Meyer Assessment scores in the treatment group in the 3rd month following the 
injection were significantly higher than those in the control group and the pre-treatment values (p˂0.05). 
 
Conclusion: It is believed that the achievements obtained in terms of spasticity and joint movement 
range by Botulinum Toxin Type A injection in the 1st month were reflected in the motor functions, the 
increased motor functions even continued up to the 3rd month, but these achievements were not 
completely reflected in daily life activities (functional independence) and quality of life. 
  
Keywords: Botulinum toxin, hemiplegia, spasticity, stroke, ultrasonography 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

S-055  Tek Taraflı S1 Radikülopatili Hastalarda Uygulanan Transforaminal Epidural Steroid 
Enjeksiyonunun H-Refleks Parametreleri Üzerindeki Rolü 

  
Samaya Mirzayeva1, Savaş Sencan2, Osman Hakan Gündüz2 
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Amaç: Tek taraflı S1 radikülopatili hastalarda tedavi amaçlı uygulanan transforaminal epidural steroid 
enjeksiyonu (TFESE)'nun H refleksi (Hr) parametreleri üzerindeki rolünün araştırılması ve tedavi 
sonuçları ile korelasyonunun değerlendirilmesidir.  
 
Gereç-Yöntem: Prospektif ve tek merkezli olarak yürütülen bu çalışma Marmara Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Etik Kurulu‘ndan (02.05.2014 tarihli, 09.2014.0007 protokol numaralı) onay alınarak planlandı. 
Çalışmaya radiküler bel ağrısı olan, klinik ve radyolojik değerlendirme ile L5-S1 seviyesinde lomber disk 
hernisi (LDH) ve tek taraflı S1 kök basısı saptanan 18-65 yaşları arasındaki 34 hasta alındı. Çalışmaya 
dahil edilen tüm hastalardan yazılı onam formu alındı. Birden fazla lumbosakral kök basısı tespiti, 
sekestre disk hernisi bulguları, lomber dar kanal, spondilolistezis/lizis, kauda ekina veya faset sendromu 
varlığı, lomber cerrahi öyküsü, son 6 ay içinde epidural steroid enjeksiyonu uygulanmış olması, takipte 
ilerleyici nörolojik defisit gelişmesi veya lomber cerrahi önerilmesi, hamilelik, laktasyon, polinöropati, 
tuzak nöropati, ilerleyici nörolojik hastalık varlığı, lokal anestezik, kortikosteroid veya kontrast maddeye 
karşı allerji öyküsü dışlama kriterleri olarak belirlendi. Hastalar üç aşamada değerlendirildi. Hastalar 
TFESE öncesinde birinci klinisyen tarafından klinik ve radyolojik olarak değerlendirildi. Klinik 
değerlendirmede hastalara motor ve duyu muayenesi, aşil refleksi, el parmak zemin (EPZ) mesafesi ve 
düz bacak kaldırma testi (DBKT) değerlendirmeleri uygulandı, bel ve bacak ağrısı Sayısal 
Derecelendirme Skalası (SDS), özürlülük Oswestry Dizabilite İndeksi (ODİ) ve depresyon varlığı Beck 
Depresyon Ölçeği (BDÖ) kullanılarak değerlendirildi. Radyolojik değerlendirmede L5-S1 seviyesinde S1 
kök basısına neden olan paramedian yerleşimli protrüde ve ekstrüde herniasyonu olan hastalar seçildi 
ve sinir kökü basısı evrelemesi yapıldı. İkinci bir klinisyen tarafından sinir iletimi çalışmaları (SİÇ)'nı ve 
geç yanıtları içeren elektrofizyolojik değerlendirmeler gerçekleştirildi. SİÇ sonuçlarında patolojik bulguya 
rastlanmayan hastalarda Hr alt parametreleri (Hr latansı, Hr ve M yanıtı latans farkı, M yanıtı ve Hr 
amplitüd oranı ve taraflar arası Hr latans farkı) ve F dalgası parametreleri (minimum, ortalama ve 
maksimum F dalgası yanıtları) değerlendirildi. Üçüncü bir klinisyen TFESE uygulamasını gerçekleştirdi. 
Hastalara TFESE sonrasında 1. saat, 3. hafta ve 3. ayda klinik muayene, SDS ile ağrı değerlendirmesi 
tekrar uygulandı ve elektrofizyolojik geç yanıtlar tekrar çalışıldı, ODİ ve BDÖ değerlendirmeleri ise 
3.hafta ve 3.ayda tekrarlandı. Tedavi sonrası ile tedavi öncesindeki bulgular karşılaştırıldı, değişkenler 
arasındaki korelasyon araştırıldı, Hr latans parametrelerindeki değişiklikler ile sinir kökü bası evreleri 
arasındaki ilişki değerlendirildi.  
 
Bulgular: Tedavi öncesi ile karşılaştırıldığında, hastaların tedavi sonrası etkilenmiş tarafta Hr latansı, 
H-M latans farkı ve taraflar arası Hr latans farkı değerlerinde tüm takiplerde anlamlı düzeyde azalma 
görüldü (p<0,05). Hr anormalliği gözlenen 23 hastanın TFESE sonrası 1. saatte %95,7‘sinde Hr‘nin 
normale döndüğü ve bu düzelmenin hastaların %78,3‘ünde 3. ayda devam ettiği saptandı. Hr latans 
parametreleri ile klinik parametrelerdeki düzelme arasında korelasyon bulunmadı. Hr latans 
parametrelerindeki değişiklikler sinir kökü bası evresi ile ilişkili bulundu. 
 
Sonuç: TFESE sonrası klinik parametrelerin yanısıra Hr latans parametrelerinde düzelme sağlanabildiği 
görüldü. Bu sonuçlar, ileride Hr‘nin tedavi yanıtlarını değerlendirmedeki rolünü ve prediktif değerini 
araştıracak çalışmalara ışık tutabilmesi açısından önemlidir. Klinik ve radyolojik bulguların yetersiz veya 
tartışmalı olduğu durumlarda Hr latansındaki değişikliklerin sinir kökü bası evresi ile ilgili fikir verebileceği 
düşünülmektedir. 
  
Anahtar Kelimeler: S1 radikülopati, H refleksi, transforaminal epidural steroid enjeksiyonu 
 
 
 



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

S-056 Kronik Non-Spesifik Bel Ağrısında Dekstroz Proloterapinin Etkinliği 
  
Ekin İlke Şen1, Emel Özcan1, Elham Malekifard1, Mert Zure1, İrfan Özcan2 

 
1İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul 
2Akdeniz Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Antalya 
  
Amaç: Rejeneratif tedavi yöntemlerinden olan proloterapi; kronik ağrı kaynağı olan yaralanmış veya 
zayıflamış ligamanları veya diğer eklem destek yapılarını güçlendirmek amacıyla ligamanlara ve eklem 
içine yapılan stimulan solüsyonlarla uygulanan enjeksiyon tedavisidir. Son zamanlarda kas iskelet 
hastalıkları tedavisinde proloterapi kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte bilimsel çalışmalara olan 
gereksinim de giderek artmıştır. Çalışmamızda önemli bir sağlık sorunu olan kronik non-spesifik bel 
ağrılı hastalarda dekstroz proloterapinin ağrı, günlük yaşam aktiviteleri ve fonksiyonel durum üzerindeki 
uzun dönem etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 
 
Gereç-Yöntem: Prospektif, takip çalışmamıza İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp 
ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Proloterapi Polikliniği’ne başvuran, 6 aydan uzun süren bel ağrısı 
şikayeti olan, geleneksel konservatif tedavi yöntemlerine yanıt vermeyen, nörolojik muayenesinde 
patolojik bulgu olmayan, spinal, iliolomber veya sakroiliyak stres testinde pozitif sonuç alınan 17 hasta 
dahil edildi. Lomber faset eklemlere, lomber ve sakroiliyak ligamanlara 0, 3 ve 6. haftalarda 3 seans 
dekstroz proloterapi enjeksiyonu bu konuda deneyimli ve yetkili araştırıcı tarafından uygulandı. Tedavi 
öncesi, tedavi sonrası 1. ay, 3.ay ve 6. ay takiplerde istirahat ve aktivite ağrı şiddeti Vizüel Analog Skala 
(VAS) ile, günlük yaşam aktiviteleri ve hasta global değerlendirme Sayısal Derecelendirme Ölçeği ile, 
fonksiyonel durum İstanbul Bel Ağrısı Disabilite İndeksi (İBADİ) ile değerlendirildi. İstatistiksel 
analizlerde SPSS 22.0 programı kullanılarak bağımlı verilerin analizinde Wilcoxon testi uygulandı. 
 
Bulgular: Hastaların ortalama yaşı 46,6 ± 10,4 yıl, %52,9’u (n=9) kadın idi. Ortalama vücut kitle indeksi 
27,3 ± 4,4 kg/m2 idi. Hastaların %64,7’si ücretli bir işte çalışmaktaydı. Ortalama bel ağrısı süresi 64,0± 
78,4 ay olarak saptandı. Dekstroz proloterapi uygulanan hastalarda tedavi öncesine göre, tedavi sonrası 
1. ay, 3.ay ve 6. ayda istirahat ve aktivite ağrı şiddeti, günlük yaşam aktiviteleri, global hasta 
değerlendirme ölçeği ve İBADİ skorlarında anlamlı iyileşme saptandı (p<0,05). Tedavi sonrası 6. ayda 
1. aya göre aktivite ve istirahat ağrısı, global hasta değerlendirme skorlarında anlamlı farklılık olmamakla 
beraber (p>0,05), günlük yaşam aktiviteleri ve İBADİ skorlarında anlamlı iyileşme bulundu (p<0,05). 
Tedavi sonrası 3. ayda 1. aya göre aktivite ve istirahat ağrısı, günlük yaşam aktiviteleri, global hasta 
değerlendirme skorlarında anlamlı farklılık olmamakla beraber (p>0,05), İBADİ skorlarında anlamlı 
iyileşme bulundu (p<0,05). 3. ay ve 6. ay değerlendirmeler arasında ağrı, günlük yaşam aktiviteleri, 
hasta global değerlendirme ve İBADİ skorlarında anlamlı farklılık izlenmedi (p>0,05).  
 
Sonuç: Çalışmamızda kronik non-spesifik bel ağrısı tedavisinde dekstroz proloterapinin, ağrı, 
fonksiyonel durum ve günlük yaşam aktivitelerinin iyileştirilmesinde etkili olduğu ve uzun dönemde de 
etkisinin devam ettiği saptandı. Dekstroz proloterapinin, kronik non-spesifik bel ağrılı, uygun 
endikasyonu olan hastalarda etkin, güvenli ve ekonomik bir tedavi seçeneği olarak önerilebileceği 
düşünülmektedir. Daha fazla hasta ile yapılacak randomize kontrollü çalışmalara gereksinim mevcuttur. 
  
Anahtar Kelimeler: Bel ağrısı, enjeksiyon, rejeneratif tıp, proloterapi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

S-058  Bruksizm ve Masseter Hipertrofisi Olan Hastalarda Ultrason Eşliğinde Botulinum 
Nörotoksin-A Enjeksiyonunun Etkileri 

  
Nalan Doğan1, Demirhan Dıraçoğlu2, Hasan Kerem Alptekin3, Tuğba Şahbaz4 

 
1Lüleburgaz Devlet hastanesi, Fiziksel tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, Lüleburgaz 
2İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim dalı, İstanbul 
3Bahçeşehir Üniversitesi Sağlık Bilimler Enstitüsü, Fiziksel tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul 
4Sağlık Bilimler Üniversitesi, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim Araştırma Hastanesi, Fiziksel tıp ve 
Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul 
  
Amaç: Masseter hipertrofisi olan hastalarda, ultrason eşliğinde botulinum neurotoksin-A (BoNT-A) 
enjeksiyonunun kas kalınlığına in vivo etkilerini araştırmak. 
 
Gereç-Yöntem: Çalışmamız İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tedavi ve Rehabilitasyon 
Anabilim Dalında çene polikliniğine başvuran bruksizme bağlı masseter hipertrofisi gelişmiş, daha 
önceki uygulanan tedavilere yanıtsızlık veren hastalar dahil edildi. Tek merkezli, retrospektif çalışma. 
Masseter hipertrofisine bağlı bruksizm şikayeti (tek taraflı veya bilateral) olan ve BoNT-A enjeksiyonu 
yapılan erişkin hastalar çalışmaya dahil edildi. Hastalar bireyselleştirilmiş BoNT-A enjeksiyon dozları 
(30 ila 50 ünite) ve bölgeleri bir veya iki nokta enjeksiyonu şeklinde kullanılarak tedavi edildi. 
Değerlendirme yöntemleri tragus komissur mesafe ölçümleri, maksimum ısırma gücü ve ultrasonografik 
olarak ölçülen masseter kas kalınlığını içermektedir. Ölçümler enjeksiyon öncesi, enjeksiyon sonrası 2. 
haftada, 1.ayda ve 3. ayda yapıldı. 
 
Bulgular: Masseter hipertrofisi olan 20 hasta çalışmaya dahil edildi (3 E, 17 K, ortalama yaş 28 ± 6.92). 
Gevşek haldeki masseterin kas kalınlığı açısından 1. - 2., 1. - 3., 1. - 4. ve 2. - 4. ölçümler arasında 
anlamlı bir fark vardı (p <0.05). Kontrakte halde masseterin 1. - 2., 1. - 3. ve 1. - 4. ölçümler arasında 
anlamlı fark vardı (hepsi p <0.05). Tragus komissur arasında mesafe uzunluğu açısından 1.- 2., 1. - 3. 
ve 1. - 4. ölçümler arasında anlamlı fark vardı. Maksimum ısırma kuvvetinde ise başlangıç ve enjeksiyon 
sonrası ölçümler arasında anlamlı bir fark gözlenmedi (p> 0.05). 
 
Sonuç: Masseter kas hipertrofisi olan hastalarda tek doz BoNT-A enjeksiyonundan sonra kas 
kalınlığında azalma meydana gelmektedir ve ultrasonografi masseter kasına BoNT-A enjeksiyonu 
sırasında kullanılabilecek uygun bir görüntüleme yöntemidir. 
  
Anahtar Kelimeler: Bruksizm, botulinum toksini-A, spastisite, masseter hipertrofisi, ultrasonografi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

S-059  Adeziv Kapsülitli Hastalarda İntraartiküler Ozon Enjeksiyonu ile Steroid Enjeksiyonunun 
Karşılaştırılması: Ön Çalışma Sonuçları 

  
Tülay Erçalık1, Ali Sahillioğlu2, Aylin Ayyıldız2, Kadriye Banu Kuran2, Figen Yılmaz2, Jülide Öncü 
Alptekin2, Beril Doğu2, Rana Terlemez2, Hüseyin Bertan2, Selda Çiftçi2, Merve Günerli2 

 
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve 
Rehabilitasyon - Algoloji Bilim Dalı, İstanbul 
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve 
Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul 
  
Amaç: Bu çalışmada adeziv kapsülit tanılı hastalarda intraartiküler steroid enjeksiyonu ile intraartiküler 
ozon enjeksiyonunun ağrı ve fonksiyonellik üzerine olan etkilerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır. 
Çalışma devam etmekte olup burada kontrolleri tamamlanan 26 hastanın verileri sunulacaktır. 
 
Gereç-Yöntem: Çalışma prospektif, randomize, tek kör olarak planlandı. Çalışmaya 40-70 yaş 
aralığında en az 3 aydır omuz ağrısı ve eklem hareket açıklığında kısıtlılığı olan ve ultrason ve/veya 
magnetik rezonans görüntüleme ile adeziv kapsülit tanısı konulmuş hastalar alındı. Hastalar 2 gruba 
ayrıldı; 1. gruba (n=12) haftada 2 kez olmak üzere toplamda 8 seans omuz intraartiküler ozon 
uygulaması yapıldı; 2. Gruba (n=14) ise omuz tek doz intraartiküler steroid uygulaması yapıldı. Ozon 
uygulaması sırasında hastalara 15 mg/ml, 20 cc ozon enjeksiyonu, steroid enjeksiyonu uygulaması 
sırasında 1ml betamatazon kullanıldı. Hastalar enjeksiyon öncesi ve enjeksiyon sonrası (ozon için ilk 
enjeksiyon esas alınmıştır.) 1. Ayda, omuz eklem hareket açıklığı(omuz fleksiyonu, abdüksiyonu, iç 
rotasyonu, dış rotasyonu ve ekstansiyonu), görsel ağrı skalası (GAS) ve SPADI testi ile 
değerlendirilmiştir. 
 
Bulgular: Çalışmaya katılan hastaların %42,3’ü erkek (n=11); %57,7’i kadındır(n=15). Hastaların 
11’inde sağ omuz 15 hastada sol omuz etkilenmişti. Ozon uygulaması alan hastaların yaş ortalaması 
53,8±7,1(44-68) iken; steroid enjeksiyonu yapılan hastaların yaş ortalaması 56,4±7,3 (40-68) idi. 
Çalışma gruplarında diğer genel özelliklerine göre anlamlı farklılık saptanmadı. (p>0,05). Her 2 grup 
eklem hareket açıklığı, GAS ve SPADI ile değerlendirildiğinde 1. Aydaki kontrollerinde tedavi öncesine 
kıyasla anlamlı iyileşme gözlendi (p<0,05). Her 2 grup kıyaslandığında eklem hareket açıklığı, SPADI 
ve GAS ile değerlendirmede gruplar arasında anlamlı fark saptanmadı (p<0,05). 
 
Sonuç: Bizim çalışmamızda, tedavi öncesi ve tedavi sonrası 1.ay kontrolleri kıyaslandığında her 2 grup 
hastalarda anlamlı iyileşme gözlenmiş ve 2 grup arasında anlamlı fark saptanmamıştır. Adeziv kapsülit 
hastalarında günümüze kadar steroid enjeksiyonu farklı çalışmamalarla da faydasını kanıtlamıştır. Biz 
çalışmamızda intrartiküler ozon tedavisinin de steroid kadar etkin olduğunu gösterdik. Özellikle steroid 
enjeksiyonunu kontrendike olduğu (kan şekeri regülasyonu sağlanamayan diyabetik hastalarda vb.) 
durumlarda intraartiküler ozon terapisi de tedavi seçeneği olarak düşünülebilir. Çalışma devam etmekte 
olup, intraartiküler ozon tedavisi ile ilgili daha ileri çalışmalara ihtiyaç vardır. 
  
Anahtar Kelimeler: Adeziv kapsülit, intraartiküler enjeksiyon, ozon tedavisi 
 
 
 
 
 
 



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

S-060  Üst Trapez Kasındaki Miyofasiyal Ağrı Sendromunda Tetik Noktaların Klinik Bulgular, 
Algometre ve Ultrasonografi ile Değerlendirilmesi: Yaşam Kalitesi ile İlişkisi 

  
Dr. Merve Denizli, Prof. Dr. Pınar Borman 
 
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Ankara 
  
Amaç: Çalışmanın amacı miyofasiyal ağrı sendromunda tetik noktalardaki ağrının şiddetini vizüel 
analog skala (VAS) ve algometre ile belirlemek, hastanın fonksiyonel durumu ve yaşam kalitesi ile ilişkini 
değerlendirmek, kantitatif bir yöntem olan USG (shear-wave elastografi) ölçümleri ile korelasyonunu 
incelemektir. 
 
Gereç-Yöntem: Hacettepe Üniversitesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı polikliniğine 
başvuran, 18-60 yaş arası, 3 aydan uzun süreli miyofasiyal ağrı sendromu kliniği olan kognitif durumu 
iyi, 88 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların yaşı, cinsiyeti, semptomların süresi, eğitim durumları, 
boy, kilo, vücut kitle indeksi, sorgulanarak kaydedildi. Fizik muayene ile tetik nokta sayısı belirlendi, 
boyun eklem hareket açıklığı ölçümü yapıldı. En ağrılı tetik noktada basınç ağrı eşiği algometre ile 
ölçüldü; yine aynı nokta ultrasonografik elastografi ile incelendi. Hastalarda ağrının şiddeti VAS ile, 
fonksiyonel durum Boyun Ağrı ve Özürlülük Skalası’yla (BAÖS), yaşam kalitesi ise Nottingham Sağlık 
Profili (NSP) ile değerlendirildi. 
 
Bulgular: Hastaların 78’i (%89) kadın, 10’u (%11) erkekti. Yaş ortalaması 33,6 ±11,8 yıl olarak bulundu. 
Çalışmamızda VAS skoru ile BAÖS ve NSP birinci/ikinci bölümleri arasında orta düzeyde korelasyon 
saptandı. Semptomların süresi ve tetik nokta sayısı ile VAS skoru, basınç ağrı eşiği (BAE), shear-wave 
elastografi hızı arasında ilişki izlenmedi. Shear-wave elastografi hızı ölçümleri ile fonksiyonel durum ve 
yaşam kalitesi skorları arasında ilişki saptanmadı. 
 
Sonuç: MAS tanılı hastalarda ağrı şiddeti ile fonksiyonel disabilite ve yaşam kalitesi arasında anlamlı 
ilişki mevcuttur. Ancak ultrasonografik ölçümlerle klinik değişkenler arasında ilişki gösterilememiştir. Son 
yıllarda kas iskelet sistemi sorunlarında önemli yer edinen ultrasonografik incelemelerle MAS tanılı 
hastalardaki ağrı, fonksiyonel durum ve yaşam kalitesi arasındaki ilişkinin belirlenmesi ve shear-wave 
elastografinin MAS tanı ve tedavi takibinde önerilmesi için ileri çalışmalar gerekmektedir. 
  
Anahtar Kelimeler: Miyofasiyal ağrı sendromu, shear-wave elastografi, yaşam kalitesi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

S-061  Meme Kanseri Cerrahisi Geçiren Lenfödemli Hastalarda Tedavi Sonrası Üst Ekstremite 
Hacmindeki Değişimin Engellilik, Yaşam Kalitesinde Düzelme ile İlişkisi Var mıdır? 

 
Ozan Volkan Yurdakul 
 
Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul 
  
Amaç: Meme kanseri tedavisi sonrası üst ekstremite lenfödeminde, komplet dekonjestif terapi ile günlük 
yaşam aktiviteleri ve engelliliğin iyileşmesinde yüz güldürücü sonuçlar alınmaktadır. Bu hastalarda üst 
ekstremite hacminin(Vüe) hesaplanmasında, kesik koni metodu en sık kullanılan yöntemlerden biridir. 
Bu çalışmada amaç, tedaviyle bu metodla hesaplanan etkilenen ekstremite Vüe değişim miktarının 
günlük yaşam aktiviteleri ve engellilik ile ilişkili olup olmadığını belirlemektir. 
  
Gereç-Yöntem: Prospektif bu çalışmaya meme kanser cerrahisi geçirmiş bayan hastalar dahil 
edilmiştir. Çalışmanın etik kurul onayı alınmış olup, ölçümler öncesi yazılı onam alınmıştır. Dahil edilme 
kriterleri: 1)ekstremiteler arasında herhangi bir düzeyde 2 cm'nin üzerinde fark olması, 2)lenfosintigrafi 
ile lenfödem tanısı almış olmak. Dışlama kriterleri: 1)her iki üst ekstremite lenfödemi olmak, 2)BMI> 35 
kg/m2. Hastalara tedavi başlangıç gününde ve tedavinin son gününde (5 seans/hf, toplam 15 seans), 
kısa form(SF)-36 anketi ve sağlık değerlendirme anketi(HAQ) doldurtuldu ayrıca aynı günlerde el bileği-
10 cm, 10-20 cm, 20-30 cm, 30-35 cm proksimal olmak üzere 4 segment belirlendi. Bu segmentlerde 
mezura ile çevresel ölçüm yapıldı ve hacimleri(V=h.(C12+C1.C2+C22)/12π) toplanarak, Vüe belirlendi. 
Hastaların sağlam ekstremitelerinden alınan veriler kontrol grubunu oluşturdu. Niceliksel değişkenler 
ortalama ve standart sapma ile belirtildi (ort.±SSmedyan(min-max). Gruplar arası karşılaştırmalarda, 
veriler normal dağılmadığından Kruskal-Wallis testi kullanıldı. Değişkenlerin korelasyonunu 
hesaplamada, Spearman korelasyon testi kullanıldı. İstatistiksel anlamlılık p = 0,05 olarak belirlendi. 
 
Bulgular: Çalışmaya 15 hastanın etkilenen ve sağlam ektremiteleri dahil edilmiştir (yaş:49.33±12.21 
yıl, BMI:29.15±5.88 kg/m2, semptom süresi:22.67±30.69 ay). Etkilenen tarafta tedavi sonrası tedavi 
öncesine göre Vüe değişiminde (-226.37±559.8 cm3-100.53 (-1944.89- 445.62)) sağlam tarafa göre 
(126.38 ± 216.73 cm364.56 (-224.82- 664.96)) anlamlı azalma tespit edilmiştir(p=0.014). Vüe’yle SF-36 
alt grupları arasındaki ilişki irdelendiğinde; genel sağlık skorunda orta düzeyde pozitif yönde 
(r=0.515,p=0.049), canlılık skorunda orta düzeyde negatif (r=-0.55,p=0.034) ilişki tespit edilmiştir. Diğer 
alt skorlarda ve HAQ skor değişiminde ilişki tespit edilmemiştir.  
 
Sonuç: Hastaların engellilik ve günlük yaşam aktiviteleri tek başına Vüe'deki azalmayla ilişkisiz olup, bu 
parametreleri etkileyen başka faktörler olabilir. 
  
Anahtar Kelimeler: Kesik koni metodu, komplet dekonjestif terapi, lenfödem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

S-062  Kronik Bel Ağrısının Konservatif Tedavisinde Derin Lazer Tedavisinin Etkinliğinin 
Araştırılması 

  
Soner Demir1, Kutay Tezel2, Emre Adıgüzel2, Arif Kenan Tan2 

 
1TC Sağlık Bakanlığı Mersin Toros Devlet Hastanesi 
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim Araştırma Hastanesi 
  
Amaç: Kronik bel ağrılı hastalarda derin lazer tedavisinin ağrı ve fonksiyonellik üzerine etkinliğinin 
gösterilmesi 
 
Gereç-Yöntem: 30 hasta çalışmaya dahil edildi ve 10 kişiden oluşan 3 grup oluşturuldu. Çalışmamızda 
hastalar konvansiyonel tedavi grubu (KTG), yüzeyel lazer grubu (LLLT), derin lazer grubu (HILT) olmak 
üzere 3 gruba ayrıldı. Her gruba haftanın 5 günü olmak üzere 10 seans tedavi uygulandı. Tedavi 
öncesinde, bitiminde ve tedavi bitiminden 8 hafta sonra hastalara görsel analog skala, Quebec bel ağrısı 
sakatlık ölçeği anketleri, tedavi öncesi ve tedavi bitiminden 8 hafta sonra Kısa Form-36 anketi uygulandı. 
Ayrıca tedavi bitiminden sonraki 8 hafta süresince bel ağrısı nedeniyle kullanmış oldukları analjezik 
miktarı ve istirahat süreleri kaydedildi. 
 
Bulgular: Çalışmaya alınan hastaların tanımlayıcı özellikleri yaş haricinde birbirine benzer dağılım 
gösterdi. Yaş ortalaması HILT grubunda daha yüksekti. Bu nedenle yaşın araştırma sonuçlarına etkisini 
belirlemek için kovaryans analizi yapıldı ve yaşın araştırma sonuçlarına etki etmediği görüldü. Her 3 
grupta da ağrı ve fonksiyonel durumda düzelmeler görüldü. HILT grubundaki hastaların ağrı düzeyi ve 
fonksiyonel durumlarındaki iyileşme diğer gruplara göre daha belirgin olarak tespit edildi.  
 
Sonuç: Kronik bel ağrılı hastaların konservatif tedavi seçenekleri arasında derin lazer tedavisinin ağrı 
ve fonksiyonellik açısından etkin olduğu görüldü ve günlük pratikte derin lazer tedavisinin etkin ve 
güvenilir olarak kullanılabileceği düşünüldü. 
  
Anahtar Kelimeler: Kronik bel ağrısı, yüksek yoğunluklu lazer tedavisi, düşük yoğunluklu lazer tedavisi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

S-063  Diz Osteoartritinde Ultrasonun Farklı Yoğunluklarının Klinik ve Sonografik Parametrelere 
Etkisi 

  
Şeyma Büyükkömürcü, Didem Ceylan, Özlem Altındağ 
 
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı 
  
Amaç: Bu çalışma diz osteoartritinde ultrasonun farklı yoğunluklarının, klinik ve sonografik 
parametrelere etkinliğini karşılaştırmak amacı ile yapılmıştır. 
 
Gereç-Yöntem: Primer diz osteoartriti tanısı konulan ve çalışmaya katılmaya gönüllü olan, 45-70 yaş 
arası 90 hasta randomize 30 kişilik üç gruba ayrıldı. Tüm hastalarda her iki dize 20 dakika hotpack, 20 
dakika transkutanöz elektriksel sinir stimülasyonu (TENS) ve 5’er dakika sürekli ultrason (birinci gruba 
1 mHz, 1 W/cm²; ikinci gruba 1 mHz, 1.5 W/cm²; üçüncü gruba 1 mHz, 2 W/cm²) tedavisi uygulandı. 
Tüm hastalara izometrik egzersiz programı verildi. Tedavi programı 3 hafta boyunca haftada 5 gün, 
toplamda 15 seans uygulandı. Hastalar tedavi öncesi, tedavi sonrası ve tedavi sonrası 1. ayda vizuel 
analog skala (VAS), WOMAC (Western Ontario and McMaster Universities Arthritis Index), Lequesne 
algo-fonksiyonel diz indeksi ve ultrason eşliğinde femoral kıkırdak kalınlığı ölçümü ile değerlendirildi. 
 
Bulgular: Çalışmaya alınan gruplar arasında yaş, boy, vücut ağırlığı, vücut kitle indeksi değerleri 
açısından anlamlı fark bulunmadı. Her üç grupta tedavi öncesine göre tedavi sonrası ve tedavi sonrası 
1. ayda VAS ağrı skorlarında (p<0.05), WOMAC ağrı, sertlik ve fiziksel fonksiyonellik skorlarında 
(p<0.05) ve Lequesne indeksi skorlarında (p<0,05) anlamlı bir azalma tespit edilirken, gruplar arasında 
anlamlı bir farklılık saptanmadı. Femoral kıkırdak kalınlığı değerlerinde, her üç grupta tedavi öncesi, 
tedavi sonrası ve tedavi sonrası 1. ayda anlamlı bir artış (p<0,05) gözlenirken, gruplar arasında anlamlı 
bir farklılık bulunmadı. 
 
Sonuç: Diz osteoartritinde sürekli ultrason tedavisinin klinik ve fonksiyonlar üzerine iyileştirici, kıkırdak 
rejenerasyonunu arttırıcı etkisi gözlenmiştir. Ancak ultrasonun farklı yoğunluklarının, klinik ve sonografik 
parametrelerde birbirlerine üstünlükleri gösterilememiştir. 
  
Anahtar Kelimeler: Diz, femoral kartilaj kalınlığı, osteoartrit, ultrason 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

S-064  Bariatrik Cerrahi Sonrasi Rezistif Egzersizlerin Vücut Kompozisyonu, Fiziksel Aktivite 
Düzeyi, Yaşam Kalitesi ve Ağrıya Etkisi 

  
Cansu Adikti1, Beril Doğu1, Banu Kuran1, Mehmet Mihmanlı2 

 
1Şişli Hamidiye Etfal SUAM Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul 
2Şişli Hamidiye Etfal SUAM Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul 
  
Amaç: Bariatrik cerrahi sonrası dirençli egzersizlerin vücut kompozisyonu, fiziksel aktivite düzeyi, 
yaşam kalitesi ve ağrıya etkisini araştırmak 
 
Gereç-Yöntem: Bariatrik cerrahi sonrası toplam 22 hasta dahil edildi. Hastalar randomize şekilde iki 
gruba ayrıldı. Grup 1(egzersiz grubu, n:11), 12 hafta boyunca haftada 1 gün hastanede süpervizör 
eşliğinde, haftada 2 gün de evde internet aracılı egzersiz programı (Vexrob) aracılığı ile üzere egzersiz 
programına dahil edildi. Dirençli egzersiz olarak elastik egzersiz bandı(Theraband®) ile üst ve alt 
ekstremite rezistif egzersiz yaptırıldı. Grup 2(kontrol grubu, n:11), 12 hafta boyunca her gün 30 dakika 
yürüyüş verildi. Tüm hastaların tedavi öncesi ve tedavi sonrası 3.ay vücut kompozisyonları DXA ve 
InBody230 biyoimpedans cihazı ile ölçülerek karşılaştırıldı. Tüm hastalarda fonksiyonel kapasiteyi 
değerlendirmek için 6DYT, fiziksel aktiviteyi değerlendirmek için IPAQ-SF testi tedavi öncesi ve sonrası 
3.ayda uygulandı. Egzersiz eğitiminin yaşam kalitesine olan etkisini araştırmak için SF-36, ağrıya olan 
etkisini araştırmak için VAS kullanıldı.  
 
Bulgular: Hem egzersiz grubu hem de kontrol grubunda tedavi sonrası 3.ayda VKİ, vücut yağ oranı, 
VAS anlamlı derece azalırken, 6DYT anlamlı derecede artmıştı, iki grup arasında istatistiksel olarak 
anlamlı farklılık saptanmadı. Kontrol grubunda 3.ayda iskelet kası kütlesi ve yağsız vücut kütlesi anlamlı 
derecede azalırken, egzersiz grubunda korunduğu görüldü(p değeri <0.05).Her iki grupta IPAQ-MET 
skorlarında anlamlı artış izlendi. Egzersiz grubundaki hastalarda IPAQ-MET skorları artışı, kontrol 
grubundaki hastalardan anlamlı düzeyde daha fazla idi(p:0.023). Tüm hastaların SF36 fiziksel aktivite, 
fiziksel rol güçlüğü, sosyal işlevsellik, ağrı, genel sağlık, emosyonel rol güçlüğü skorlarında ve fiziksel 
komponentte anlamlı artış izlendi. Egzersiz grubunda 3.ay fiziksel komponent skoru kontrol grubuna 
göre anlamlı derecede daha yüksekti(p: 0.018). Tedavi grubu ile kontrol grubu diğer SF-36 skorları 
arasında anlamlı farklılık izlenmedi. 
 
Sonuç: Bariatrik cerrahi sonrası yapılan 12 haftalık dirençli egzersizler ile iskelet kası ve yağsız vücut 
kitlesindeki kaybı engellemek mümkündür. Ayrıca dirençli egzersizler ile özellikle fiziksel komponentleri 
içeren yaşam kalitesinde ve hastaların fonksiyonel kapasitelerinde artış sağlandığı gösterilmiştir. 
  
Anahtar Kelimeler: Bariatrik cerrahi, vücut kompozisyonu, dirençli egzersiz, DXA, yaşam kalitesi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

S-065  Patellofemoral Ağrı Sendromlu Hastalarda Emg-Biofeedback Uygulamasının Etkinliğinin 
Değerlendirilmesi 

  
Merve Çalkın Korkmaz1, Mehmet Ağırman2, Sena Tolu2, Arzu Dinç Yavaş2, Ahmet Salim Göktepe2 

 
1Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, İzmir 
2Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul 
  
Amaç: Bu çalışmada, klinik olarak patellofemoral ağrı sendromu tanısı almış hastalarda, egzersiz 
tedavisiyle birlikte EMG- biofeedback uygulamasının fonksiyonel iyileşme ve ağrı üzerine etkisini 
araştırmayı amaçladık. 
 
Gereç-Yöntem: Çalışmaya polikliniğe ön diz ağrısı ile başvuran ve klinik olarak patellofemoral ağrı 
sendromu tanısı alan toplam 30 hasta alındı. Tüm olgular bilgilendirilmiş yazılı onamları alındıktan 
sonra, tedavi ve kontrol gruplarına randomize olarak dağıtıldı. Her iki gruptaki hastalar fizik tedavi 
ünitesinde tedaviye alındı ve iki gruba da haftada 5 gün toplam 15 seans, diz sıcak paket, ultrason 
diatermi ve TENS uygulandı. Tedavi grubuna her seansta EMG- biofeedback eşliğinde güçlendirme 
egzersizleri yaptırıldı. Kontrol grubuna ise sadece ev egzersiz programı verildi. Her iki gruptaki 
hastaların tedavi öncesi ve tedavi bitiminde vastus medialis oblikus ve vastus lateralis kasları maksimum 
kontraksiyon ve ortalama kontraksiyon ölçümü EMG- biofeedback cihazı ile yapıldı. 
Görsel ağrı skalası, fonksiyonel indeks anketi, kujala ön diz ağrı anketi, patellofemoral ağrı şiddet skalası 
iki gruptaki hastalara da tedavi öncesi ve tedavi bitiminde dolduruldu. Çalışmayı tamamlayan toplam 30 
hasta analiz edildi. 
 
Bulgular: Tedavi sonunda sonuçlar incelendiğinde patellofemoral ağrı şiddet skalası skoru (p= 0.02), 
fonksiyonel indeks anketi skoru (p>0.001), Kujala ön diz ağrı anketi skoru (p=0.04), görsel ağrı skalası-
şiddetli ağrı (p=0,04), tedavi grubunda kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı derecede daha 
iyi bulundu. Görsel ağrı skalası-olağan ağrı (p=0,97) açısından ise anlamlı fark saptanmadı. EMG-
biofeedback cihazı ile VMO ve VL kasları ortalama ve maksimum izometrik kontraksiyon değerleri tedavi 
öncesi ve sonrasında ölçüldü. Her iki gruptada kas kontraksiyonlarında artış saptandı. Tedavi öncesi ve 
sonrasında VMO maksimum izometrik kontraksiyon değerinin, VL maksimum izometrik kontraksiyonu 
değerine oranı hesaplandı. Tedavi öncesi değerler, tedavi sonrası değerlerden çıkartılarak aradaki fark 
hesaplandı. Tedavinin sonunda gruplar arasında anlamlı fark yoktu (p>0.05, tümü için) 
 
Sonuç: Çalışma sonuçlarımız EMG- biofeedback cihazı eşliğinde yapılan egzersizlerin, kas gücündeki 
artışta ek katkı sağlamadığını; fakat fonksiyonel kapasitedeki iyileşmeye olumlu katkı sağlayabileceğini 
göstermiştir. 
  
Anahtar Kelimeler: PFAS, emg bio-feedback, vmo, egzersiz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

S-066  Servikal Disk Hernili Hastalarda Pulse Elektromanyetik Alan Tedavisinin Ağrı, Dizabilite, 
Psikolojik Durum Ve Yaşam Kalitesi Üzerine Olan Etkisi: Randomize Kontrollü Çalışma 

  
Erkam Hattapoğlu1, İbrahim Batmaz1, Banu Dilek2, Mehmet Karakoç1, Serda Em1, Remzi Çevik1 

 
1Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, FTR Anabilim Dalı, Diyarbakır 
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, FTR Anabilim Dalı, İzmir 
  
Amaç: Bu çalışmada servikal disk hernili hastalarda elektromanyetik alan tedavisinin ağrı, dizabilite, 
psikolojik durum ve yaşam kalitesi üzerine olan etkisinin araştırılması amaçlandı. 
 
Gereç-Yöntem: Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon polikliniğinde 
radyolojik olarak servikal disk hernisi tanısı alan ve çalışma kriterlerini sağlayan 74 hasta çalışmaya 
dahil edildi. 74 hastadan 64’ü çalışmayı tamamladı. Hastalar iki gruba randomize şekilde ayrıldı. Her iki 
gruptaki hastalara konvansiyonel TENS ve hotpack (yüzeyel sıcak uygulama) tedavisi verildi. Bu 
tedavileride ek olarak çalışma (n:32) grubundaki hastalara pulse manyetik alan tedavisi (yüzde 60 
yoğunlukta, 50 hz frekansta, 20 dakika boyunca) verilirken, kontrol (n:32) grubundaki hastalara akım 
verilmeden manyetik alan (sham manyetik alan) uygulandı. Hastalar; çalışma öncesi, çalışma sonunda 
(3. hafta) ve tedaviden sonra 12. haftada Vizüel analog Skala (VAS), Boyun Ağrı ve Özürlülük Skalası 
(NPDS), Nottingham Sağlık Profili (NHP) ve Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeği (HAD) kullanılarak 
değerlendirildi. Çalışma öncesinde Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik Kurulu‘ndan onay alındı. 
 
Bulgular: Her iki grup ayrı ayrı tedavi öncesi ile tedavi sonrası karşılaştırıldığında VAS, NPDS, NHP, 
HAD skorlarında anlamlı iyileşme oldu. İki grup kendi arasında karşılaştırıldığında, tedavi öncesi ile 
sonrası arasındaki farkta iki grup arasında anlamlı sonuç bulunmadı. Tedavi öncesi ile tedaviden sonra 
12.hafta arasındaki farkta VAS skoru ve NHP Uyku parametresinde çalışma grubu lehine anlamlı ilişki 
saptandı (p<0,05). 
 
Sonuç: Elektromanyetik alan tedavisi, servikal disk hernisine bağlı ağrıları azaltmada uzun vadede etkili 
olabilir. 
  
Anahtar Kelimeler: Ağrı, pulse elektromanyetik alan, servikal disk hernisi, uyku, yaşam kalitesi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

S-067  Erişkin Humerus Proksimal Uç Kırıklarında Cerrahi Sonrası Erken Uygulanan Ev Egzersiz 
Programı İle Gözetimli Fizyoterapi Programı Sonuçlarının Karşılaştırılması 

  
Levent Adıyeke1, Emre Bilgin2 

 
1Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul 
2İzmir Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Kliniği, İzmir 
  
Amaç: Bu çalışmada erişkin humerus proksimal uç kırıklarında rijit cerrahi tespit sonrası erken 
uygulanan standart ev egzersiz programı ile kayanama sonrası gözetimli fizyoterapi programının ağrı 
şiddeti, fonksiyonel durum ve yaşam kalitesi açısından sağladığı sonuçlar karşılaştırıldı. 
 
Gereç-Yöntem: Humerus proksimal uç kırığı nedeniyle kilitli humerus plağı rijit cerrahi tespiti uygulanan 
toplam 28 hasta (9 erkek, 19 kadın; ort. yaş 51.8±9.1 yıl; dağılım 40-67 yıl) değerlendirildi. Hastalar iki 
gruba ayrıldı, birinci gruba gözetimli fizik tedavi (n=15), ikinci gruba ev egzersiz programı + gözetimli 
fizik tedavi (n=13) uygulandı. Tüm hastalara kilitli humerus plağı rijit cerrahi tespiti sonrası iki haftalık 
omuz kol askısı ile immobilizasyon yapıldı. İkinci gruba ev egzersiz programında yer alan pasif 
egzersizler öğretildi. 2-4 haftalık dönemde ağrı sınırı içinde sarkaç egzersizleri ve pasif egzersizler 
uygulandı. Birinci ve ikinci grupta yer alan hastalara 4. haftanın sonunda gözetimli fizyoterapi programı 
fizyoterapist eşliğinde aktif omuz eklem hareket açıklığı sağlama egzersizleri yaptırıldı. Çalışmada 
hastalar cerrahi tedavi sonrası 4. hafta ve 3. ay sonunda değerlendirildi. Ağrı kalitesi değerlendirme 
ölçeği (Pain Quality Assesment Scale), Fonksiyonel durum Constant omuz skoru ve Yaşam kalitesi kısa 
form-36 (SF-36) değerlendirildi. 
 
Bulgular: Grup 1 cerrahi sonrası 4. hafta ve cerrahi sonrası 3. ay ağrı skorları (78.44 ±14.41/24.15 
±10.14) Grup 2 ağrı skorları (72.12±18.13/16.84 ±12.36)* idi. Grup 1 cerrahi sonrası 4. hafta ve cerrahi 
sonrası 3.ay constant omuz skorları (62.24 ±23.12/81.65 ±18.96); Grup 2 constant omuz skorları (58.75 
±34.14/78 ±24.34) idi. Grup 1 cerrahi sonrası 4. hafta ve cerrahi sonrası 3. ay kısa form-36 (SF-36) 
skorları (46.45 ±16.14/70.18 ±19.46); Grup 2 kısa form-36 skorlar(52.12±20.24/72.42±19.82) idi. *Her 
bir grupta takip sürecinde anlamlı iyileşme (p<0.05). 
 
Sonuç: Fizyoterapist gözetiminde egzersiz programı alan birinci grup hastalar ile ek standardize edilmiş 
ev egzersiz programı alan ikinci grup hastalar arasında, ağrı, fonksiyonel durum ve yaşam kalitesi 
değerlendirmelerinde tedavi etkinliği için ağrı skorları arasında anamlı farklılık vardı. Fonksiyonel durum 
ve yaşam kalitesi arasında anlamlı farklılık olmadığı görüldü. 
  
Anahtar Kelimeler: Ağrı değerlendirmesi, Fiziksel egzersiz, Kemik kırıkları 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

S-068  Lateral Epikondilitli Hastalarda PRP ve ESWT Tedavilerinin Karşılaştırılması- Randomize 
Kontrollü Çalışma 

  
Tuğba ŞAHBAZ1, Cansın Medin Ceylan2, Merve Damla Korkmaz2, Başak Çiğdem Karaçay2, 
Demirhan Dıraçoğlu2 

 
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve 
Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul 
2İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul 
  
Amaç: Kronik lateral epikondilitli hastalarda egzersiz, ESWT ve PRP tedavilerinin ağrı, kavrama kuvveti, 
fonksiyonel aktiviteler üzerine etkinliğini belirlemek ve tedavilerin birbirlerine olan üstünlüklerini 
saptamaktır. 
 
Gereç-Yöntem: Prospektif, randomize ve kontrollü olarak planlanan çalışmamıza, kronik lateral 
epikondilit tanılı 81 hasta dahil edildi. Hastalar üç gruba randomize edildi. Her grup her gün toplam 2 
set, 3 ay boyunca germe ve eksantrik güçlendirme egzersizleri tedavisini aldı. Birinci gruba sadece ev 
egzersizleri verildi. İkinci gruba ev egzersiz programına ek olarak, haftada 1 kez toplam 3 seans rESWT 
uygulaması yapılarak takip edildi. Üçüncü gruba ise egzersiz programına ek olarak 1 seans PRP 
uygulaması yapıldı. Hastalar tedavi öncesi (TÖ), tedavi sonrası 1.ay, 2.ay, 3.ay ve 6. ay kontrolünde 
istirahat, aktivite ve gece ağrı şiddeti VAS (Vizüel Analog Skala) ile, fonksiyonellik Kol, Omuz, El 
Sorunları Anketi ve Hasta Bazlı Lateral Epikondilit Değerlendirme Anketi ile, elin kavama kuvvetti 
dinamometre, parmak kavrama kuvveri pinçmetre ve ekstansör tendon kalınlığı ultrasonografik olarak 
değerlendirldi.  
 
Bulgular: İstirahat, aktivite ve gece VAS değerlerinde TS 6.ay kontrolünde her üç gruptada istatistiksel 
açıdan çok ileri düzeyde anlamlı azalma saptandı (p<0,001). Ancak gruplar arası karşılaştırmada 
sadece aktivite VAS düzeylerinde PRP+EGZ grubunda EGZ grubuna göre anlamlı fark saptandı 
(p<0,001). Kol, Omuz, El Sorunları Anketi değerlerinin TS 6.ay kontrolünde her üç grupta da istatistiksel 
açıdan anlamlı iyileşme gözlendi (p<0,001). Gruplar arasında ise PRP+EGZ grubunun EGZ grubuna 
göre anlamlı iyileşme göstediği saptandı (p=0,026). Hasta Bazlı Lateral Epikondilit Değerlendirme 
Anketi değerlerinin TS 3.ay kontrolünde her üç gruptada istatistiksel açıdan çok ileri düzeyde anlamlı 
azalma saptandı (p<0,001). Ancak gruplar arası karşılaştırmalarda PRP+EGZ grubu hem EGZ 
(p<0,001) hem de ESWT+EGZ (p=0,002) grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı düzelme göstermiştir. 
Elin kavrama kuvveti değerlendirmelerinde her üç grupta da anlamlı düzeyde iyileşme saptanmıştır. 
Özellikle dirsek ekstansiyon pozisyonunda ağrısız sıkma gücünde gruplar arası karşılaştırmalarda 
PRP+EGZ grubu EGZ grubuna göre anlamlı iyişme gösterirken dirsek fleksiyon pozisyonunda 
PRP+EGZ grubu hem EGZ hem de ESWT+EGZ grubuna göre anlamlı artış göstermiştir. 
Ultrasonografik olarak yapılan ekstansör  tendon kalınlığında TS 6. ay kontrollerinde istatistiksel olarak 
bir fark saptanamamıştır. Tedavi sonunda hasta memnuniyet düzeyini belirlemek amacıyla yapılan 
Roles ve Maudsley skorlamasında PRP+EGZ grubu istatistiksel olarak EGZ grubuna göre anlamlı 
olarak daha iyi saptanmıştır (p=0,028). 
 
Sonuç: Çalışmamızda kronik lateral epikondilit tedavisinde; her üç grupta VAS değerlerinde düşme, 
fonksiyonellik anketlerinde düzelme, kavrama kuvvetinde artma gözlemlenmiş olup olup, üç grup 
arasındaki değerlendirmelerde PRP+EGZ grubunun birçok değerlenmede istatistiksel olarak diğer 
gruplara göre üstünlük göstermiştir. Ancak kronik lateral epikondilit hastalarında PRP etkinliğini 
değerlendirmek için uzun dönem takipli çalışmalara ihtiyaç vardır. 
  
Anahtar Kelimeler: Kronik lateral epikondilit, platelet rich plazma, Ekstrakorporeal şok dalga tedavisi 
 
 
 
 
 
 



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

S-069  Postmenopozal Kadınlarda D vitamini ve Egzersizin Denge Üzerine Etkisinin 
İncelenmesi: Prospektif Randomize Tek Kör Kontrollü Çalışma 

  
Tuğba Özsoy Ünübol, Zeynep Candan, Emel Atar, Nur Filiz Ok, Emre Ata, Hilmi Kılaç, Figen 
Yılmaz 
 
Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, İstanbul 
  
Amaç: Son yıllarda D vitamininin kemik mineralizasyonu dışındaki etkileri üzerinde çokça 
durulmaktadır. Vitamin D reseptörünün birçok organda gösterilmesi ile farklı sistemlerde görülen 
patolojilere D vitamini eksikliğinin etkileri çalışılmıştır. Biz de bu çalışmada postmenopozal kadınlarda 
D vitamini ve egzersizin denge, düşme riski ve yaşam kalitesi üzerine etkilerini değerlendirmeyi 
amaçladık. 
 
Gereç-Yöntem: Prospektif, randomize, kontrollü, tek kör olarak planlanan çalışmanın öncesinde etik 
kurul onayı alınmıştır. D vitamini seviyesi 10ng/ml ve altında olanlar hasta grubunu, 30ng/ml ve üzerinde 
olanlar kontrol grubunu oluşturmuştur. D vitamini eksikliği olan hastalar kapalı zarf sistemi ile randomize 
edilerek 3 gruba ayrılmıştır. 1. Grup sadece replasman tedavisi (50.000IU/hafta, 8 hafta), 2. Grup 
sadece denge egzersizleri, 3. Grup ise egzersiz ve replasman tedavisi almıştır. Kontrol grubuna (4. 
Grup) ise denge egzersizleri verilmiştir. Hastalar tedavi öncesi (T0) ve 8 hafta sonrasında (T1) Berg 
denge ölçeği, Biodex denge cihazıyla postural stabilite testleri ve düşme riski analizi ile 
değerlendirilmiştir. Yaşam kalitesi incelenmesi için ise Notthingham sağlık profili kullanılmıştır. Egzersiz 
kompliyansının sağlanması için grup 2,3 ve 4teki hastalara egzersiz günlüğü verilmiştir. (Clinical Trials: 
NCT036084889) 
 
Bulgular: Birinci grupta 14, 2. grupta 7, 3. grupta 11 ve kontrol grubunda 23 hasta tedavisini tamamladı. 
Başlangıç verileri karşılaştırıldığında Berg denge ölçeği ve postural stabilite testleri ve düşme riski 
analizinde gruplar arası fark saptanmadı. Notthingham sağlık profili total skoru ile alt parametrelerinden 
ağrı, fiziksel aktivite skorları D vitamini normal olan (kontrol) grup lehine anlamlı olarak farklı saptandı. 
Grup içi analizlere bakıldığında tüm gruplarda tedavi sonrasında öncesine göre Berg denge ölçeğinde 
ve Biodex ile hesaplanan düşme riskinde anlamlı farklılık bulundu. Postural stabilite indeksleri de tedavi 
sonrasında öncesine göre daha iyi saptanırken sadece 2. grup (egzersiz) ve kontrol grubunda anlamlı 
farklılık mevcuttu. Anteroposterior stabilite indekslerinde anlamlı farklılık saptanmazken mediolateral 
stabilite indeksinde anlamlı farklılık sadece kontrol grubunda mevcuttu. Yaşam kalitesi parametrelerinde 
de tüm gruplarda iyileşme görülürken kontrol grubu hariç tüm gruplarda ağrı parametresinde anlamlılık 
gözlendi.  
 
Sonuç: Her ne kadar başlangıç verilerinde D vitamini düzeyine göre fark saptanmamış olsa da hem 
egzersizle hem de D vitamini replasmanı ile denge ve yaşam kalitesi parametrelerinde iyileşme 
saptanmıştır. Halen devam etmekte olan bu çalışmada %80 güç için tüm gruplara 20’şer hasta alınması 
planlanmıştı. Çalışma tamamlandığında daha güvenilir veriler sağlanacaktır. 
  
Anahtar Kelimeler: Biodex, d vitamini, denge, düşme, egzersiz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

S-070  Torakolomber Fasya Aktivasyonunun Abdominal Kas Kalınlığına Etkisi; Ultrason 
Çalışması 

 
Zeynep Turan, Özden Özyemişci Taşkıran 
 
Koç Üniversitesi Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul 
  
Amaç: Bu çalışmanın amacı gluteus maksimus ve latissimus dorsi kontraksiyonu ile oluşan 
torakolomber kas aktivasyonunun abdominal kas kalınlığı üzerine etkisini araştırmaktır. Hipotezimiz; 
ultrason ile ölçülen transversus abdominus (TA) ve internal oblik (İO) kas kalınlıklarının, abdominal kas 
kontraksiyonuna gluteus maksimus ve latissimus dorsi kontraksiyonlarının eşlik ettiği durumda 
(izometrik kol ekstansiyonu ile köprü), gluteus maksimus aktivasyonu ile birlikte (köprü egzersizi) veya 
yalnızca abdominal kas kontraksiyonu (abdominal korseleme ‘hollowing’) yapılan duruma göre daha 
kalın olacağıdır.  
 
Gereç-Yöntem: Bu kesitsel çalışmaya toplam 30 (15 erkek, 15 kadın) sağlıklı gönüllü alındı. Lomber, 
abdominal veya pelvik ağrı, bu bölgelere yönelik geçirilmiş cerrahi veya travma öyküsü, spinal 
deformitesi olan ve gebe olan bireyler çalışmaya dahil edilmedi. TA, İO ve eksternal oblik (EO) kas 
kalınlıkları ultrason kullanılarak, istirahatte ve 3 farklı egzersiz pozisyonunda (abdominal korseleme, 
köprü ve kol ekstansiyonu ile birlikte köprü) değerlendirildi. Koç Üniversitesi Etik Kurulundan onay alındı. 
Tüm katılımcılar onam formunu okuyarak imzaladılar. Verilerin analizi SPSS 24 kullanılarak yapıldı. 
Normal dağılımı belirlemek için Shapiro-Wilk testi kullanıldı. Egzersizler sırasındaki kas kalınlıklarının 
farklılığını incelemek için one-way repeated analysis of variance (ANOVA) ve Bonferroni düzeltmesi 
kullanıldı.  
 
Bulgular: Olguların yaş, boy, kilo ve beden kitle indekslerinin ortalaması ve standart sapması sıra ile 
28.88.1 yıl, 170.210.3 cm, 69.214.1 kg and 23.84.1 kg/m2 idi. Bütün egzersiz pozisyonlarında tüm 
kasların kalınlıkları anlamlı bir şekilde artış gösterirken (p<0.001) her iki köprü egzersizinde EO kas 
kalınlığında düşüş saptandı. Posthoc analizde TA ve İO kas kalınlıkları kol ekstansiyonu ile birlikte köprü 
egzersizinde, abdominal korseleme ve köprü egzersizine göre anlamlı olarak daha fazla artış gösterdi 
(sırayla, TA için; p=0.003, p<0.001 ve IO için; p<0.001 and p=0.002). TA ve İO kas kalınlıkları abdominal 
korseleme ve köprü egzersizleri sırasında benzer olarak ölçüldü (p>0.05). 
 
Sonuç: TA ve İO kas kalınlıkları, abdominal kas kontraksiyonu ile beraber latissimus dorsi ve gluteus 
maksimus kokontraksiyonunda, gluteus maksimus aktivasyonu ile beraber veya tek başına abdominal 
kas kontraksiyona göre daha fazla artış göstermiştir. Bu bulgular latissimus dorsi kontraksiyonunun 
eklenmesinin abdominal kas fonksiyonunu torakolomber fasya aracılığı ile arttırdığını 
düşündürmektedir. 
  
Anahtar Kelimeler: Karın kasları, ultrasonografi, egzersiz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

S-072 Kaplıca Tedavisinin Bel Ağrıları Üzerine Etkisi 
  
Ahmet Karakoyun1, Yalkın Çalık2 
 

1Aksaray Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Aksaray 
2Bolu İzzet Baysal FTR Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, Bolu 
  
Amaç: Konvansiyonel fizik tedavi (KFT) yöntemleri günümüzde ağrı tedavisinde sık kullanılan 
yöntemlerdendir. Fizik tedavi yöntemleri içinde, elektroterapi ve ısıtıcı ajanlar kullanılarak ağrı 
modülasyonu sağlanır. Günümüzde fizik tedavi yöntemleri içinde kaplıca tedavisi (KT) giderek artan bir 
önem kazanmıştır. KT geçmiş çağlardan beri, ağrı tedavisi için kullanılan geleneksel yöntemlerden 
biridir. KT, sıcak ve termo-mineralli suyun lokal ve sistemik etkileri ile ağrı yolaklarındaki serbest sinir 
uçları ve nosiseptörlerin inhibe edilmesiyle ağrı tedavisinde etkilidir. KT, medikal tedavi uygulanamayan 
hastalarda da uygulanabilir olması nedeniyle ve medikal ve diğer fizik tedavi yöntemleriyle şikayetleri 
geçmeyen hastalarda alternatif tedavi yöntemi olarak giderek artan öneme sahip olmuştur. Kas iskelet 
sistemi rahatsızlıklarının en sık rastlanan sebebi bel ağrısıdır. Genel toplumda prevalansı %80’nin 
üzerindedir. Bel ağrısının en önemli sebebi ise mekanik problemlerdir. Başlangıç süresi 3 aydan kısa 
süren bel ağrıları akut bel ağrısı (ABA), 3 aydan uzun süren bel ağrıları ise kronik bel ağrısı (KBA) olarak 
tanımlanır. Akut bel ağrılı hastaların %90’ı ilk 1 ayda iyileşmekte olsa da iyileşen hastalar geri kalan 
yaşamlarında en az 3 veya daha fazla akut bel ağrısı atağı geçirebilmektedir. Akut ve kronik bel ağrıları 
toplumda sık görülen, belirgin bir şekilde ağrıya neden olan, başlıca iş gücü ve fonsiyon kaybına neden 
olan ve artan sakatlıktan sorumlu tutulan bir durumdur. Bizim bu çalışmadaki amacımız giderek önemi 
artan KT’nin ABA ve KBA’daki etkisini araştırmaktır. 
 
Gereç-Yöntem: Çalışmamıza 20-65 yaş arasında, en az bir aydan beri bel ağrısı şikayeti olan, çekilmiş 
lomber manyetik rezonans görüntüleme ile lomber disk hernisi tesbit edilen, tedavi olarak konvansiyonel 
fizik tedavi (hot pack 20dk/gün, TENS 20dk/gün) ve/veya kaplıca tedavisi 20dk/gün (tüm vücut girerek 
baş dışarda kalacak şekilde) uygulanmış hastalar alındı. Hastaların dosyaları retrospektif olarak 
incelendi. Daha önce medikal tedavi almış olanlar, spinal cerrahi geçirmiş olanlar, beline enjeksiyon 
yaptırmış olanlar, inflamatuar karakterli bel ağrısı öyküsü olanlar ve özgeçmişinde ek kronik hastalıkları 
olanların dosyaları çalışmaya alınmadı. Çalışmaya dosyaları alınan hastalar, grup-1 (ABA-KFT), grup-
2 (ABA-KFT+KT), grup-3 (KBA-KFT) ve grup-4 (KBA-KFT+KT) olarak gruplandırıldı. Çalışmaya uygun 
kriterleri karşılayan grup 1 için 32 hasta, grup 2 için 34 hasta, grup 3 için 28 hasta, grup 4 için 35 hastanın 
dosyaları dahil edildi. Dosyalardan hastaların sosyodemografik özellikleri, ağrı seviyelerini belirten vizüel 
analog skala(VAS) değeri ve fonksiyonel durumlarını değerlendiren Oswestry Disabilite İndeksi(ODİ) 
kaydedildi. VAS, 0-10 puan arasında ve artan puanlar artmış ağrı seviyesini gösteren bir skaladır. ODİ 
ise, 0-50 puan arasında ve artan puanlar azalmış fonksiyonelliği gösteren bir ölçektir. Hastaların 10 
seans tedavi öncesi (TÖ) ve tedavi sonrası (TS) VAS ve ODİ değerleri kaydedildi.  
 
Bulgular: Çalışmaya alınan hasta grupları arasında yaş ( p=0,143) ve vücüt kitle indeksi (p=0.546) 
arasında fark yoktu. Bütün grupların VAS ve ODİ değerlerinde TÖ’ ne göre TS’nda anlamlı iyileşme 
gözlendi (p <0,05). Grup 2’de ise TS’ndaki VAS ve ODİ değerlerine bakıldığında, diğer gruplara göre 
istatistiksel olarak en anlamlı iyileşme saptandığı gözlendi (p <0,001). 
 
Sonuç: Kaplıca tedavisi, medikal tedaviye alternatif tedavi yöntemleri arasında, özellikle akut bel ağrıları 
olmak üzere tüm bel ağrılarının tedavisinde, ağrının azalmasında ve fonksiyonel durumun 
iyileştirilmesinde etkili bir seçenektir. Bununla birlikte, kaplıca tedavisinin etkinliğini göstermek için geniş 
kapsamlı çalışmalara ihtiyaç vardır. 
  
Anahtar Kelimeler: Bel ağrısı, fonksiyonel durum, kaplıca tedavisi 
 
 
 
 
 
 



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

S-073  Miyofasiyal Ağrı Sendromunda Hangi Tip TENS Daha Etkilidir? Randomize, Kontrollü, 
Çift Kör Çalışmanın Ön Sonuçları 

  
Birkan Sonel Tur1, Haydar Gök1, Serkan Burak Yüzügüldü1, Hamide Özge Çizmeci1, Merve 
Soysal1, Derya Karacif1, Can Ateş2 

 
1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Ankara 
2Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Ankara 
  
Amaç: Miyofasiyal ağrı sendromu (MAS), tek bir kas veya kas grubunda ağrı, hassasiyet, gergin bantlar 
ve ağrılı tetik noktaların varlığı ile karakterize bölgesel ağrılı bir durumdur. Transkütan elektriksel sinir 
stimülasyonu (TENS), cilt üzerine yerleştirilen elektrotlar aracılığıyla sinir sistemine kontrollü düşük 
voltajlı elektrik akımı verilmesi ile analjezik etki sağlayan bir fizik tedavi yöntemidir. Amplitüd, frekans, 
dalga genişliği ve dalga formuna göre tipleri bulunmaktadır. TENS, MAS’da etkin ve sıklıkla kullanılan 
bir fizik tedavi yöntemidir. Bu konuda yapılmış çalışmalar bulunmakla birlikte frekans, dalga genişliği ve 
formu gibi modülasyon parametrelerinin TENS etkinliğini nasıl değiştirdiğine dair bilgiler kısıtlıdır. Bu 
durum tedavinin standardizasyonunu ve karşılaştırma yapmayı güçleştirmektedir. Araştırmanın amacı, 
MAS’da TENS’in konvansiyonel, burst ve modüle akımlarının ağrı düzeyi, tetik nokta sayısı, tetik nokta 
basınç ağrı eşiği, boyun eklem hareket açıklığı (EHA) ve fonksiyonel düzey (günlük yaşam aktiviteleri) 
üzerine etkilerini karşılaştırmak ve hangi akımın daha etkili olduğunu ortaya koymaktır. 
 
Gereç-Yöntem: İleriye dönük olarak tasarlanmış, randomize, kontrollü ve çift kör niteliğindeki bu 
deneysel araştırma, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi (AÜTF) Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon (FTR) 
Anabilim Dalı Kliniği’nde gerçekleştirilmektedir. 3 aydan uzun süren boyun ve üst sırt ağrısı olan hastalar 
dahil edilme ve dışlama kriterlerine göre taranmakta, uygun olanlar gönüllü oldukları takdirde çalışmaya 
dahil edilmektedir. Hastalar konvansiyonel (80 Hz, 100 μs), burst (100Hz, fr mod:0, 200 μs, 2 Bps Hz) 
ve modüle TENS (80 Hz, fr mod %50, genlik mod %40, 200 μs) olmak üzere üç gruba randomize 
edildiler. Her üç gruba da Hotpack 20 dakika, TENS 20 dakika, haftada 5 gün, toplam 15 seans olacak 
şekilde aynı fizyoterapist tarafından uygulanmaktadır. Hastaların, tetik nokta sayısı ve hassasiyeti 
kaydedilmektedir. Boyun EHA çift inklinometre ile, tetik nokta basınç ağrı eşiği algometre ile, özürlülük 
“Boyun Özürlülük İndeksi” ile değerlendirilmektedir. Hastalar tedavi öncesi, tedavi sonrası ve bir ay 
sonraki kontrolde değerlendirilmektedir. Hastaların sadece parasetamol almalarına izin verilmiştir. Yan 
etkiler kayıt edilmiştir. İstatistiksel Analiz:Demografik veriler için yüzde ve ortalama değerleri hesaplandı. 
Çalışmaya alınacak hasta sayısı güç analizi sonucunda, 84 olarak hesap edildi. Gruplar arası ve grup 
içi değişimler “tekrarlanan ölçümlü varyans analiz modeli” ile değerlendirildi. 
 
Bulgular: Her tedavi grubunda 14 hasta olmak üzere çalışmayı şu ana kadar 42 hasta tamamlamıştır. 
Gruplar arasında yaş, cinsiyet, süre ve başlangıç klinik özellikler açısından fark bulunmadı. Yaş 
ortalamaları konvansiyonel TENS grubunda (4E/10K) 42.64±8.62, burst TENS grubunda (5E/9K) 
40.71±11.61, modüle TENS grubunda (7E//K9) 39.79±18.18 yıldı. Gruplar arasında tedavi öncesi tüm 
parametrelerde gruplar arasında anlamlı fark bulunmamıştır (p>0.05). VAS (p<0.05), tetik nokta sayısı 
(p<0.001), tetik nokta basınç ağrı eşiği (p=0.002), servikal sağa rotasyon (p=0.037), sola rotasyon 
(p=0.006), sağ lateral fleksiyon (p=0.02), sol lateral fleksiyon (p=0.003) ve BDİ’de (p<0.001) zamanla 
değişim anlamlı bulunmuştur. Grup zaman etkileşimi anlamlı bulunmamıştır. Hastalarda herhangi bir 
yan etki gözlenmemiştir.  
 
Sonuç: Mevcut ön sonuçlara göre MAS’da her üç TENS tipi de etkindir ve güvenilirdir. Akım tiplerinin 
birbirlerine üstünlüğü bulunmamıştır. Hastaların ağrı, basınç ağrı eşiği, boyun EHA ve özürlülük 
düzeyinde elde edilen iyileşme birinci ay sonunda da devam etmektedir. 
  
Anahtar Kelimeler: Ağrı, miyofasiyal ağrı sendromu, tetik nokta, transkütanöz elektriksel sinir 
stimülasyonu 
 
 
 
 



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

S-074  Diz Osteoartriti Olan Hastalarda Açık Kinetik Zincir ve Kapalı Kinetik Zincir 
Egzersizlerinin Ağrı, Fonksiyon Ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi 

  
Nuray Girgin, Arzu Atıcı, İlknur Aktaş, Pınar Akpınar, Fatma Yüksek 
 
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve 
Rehabilitasyon Kliniği 
  
Amaç: Diz osteoartriti olan hastalarda açık kinetik zincir egzersizleri (AKZE) ve kapalı kinetik zincir 
egzersizlerinin (KKZE) etkisini araştırmayı amaçladık. 
 
Gereç-Yöntem: Randomize ve tek kör yaptığımız çalışmamızda Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon 
polikliniğimize başvuran, Kellgren- Lawrence evrelemesine göre evre 2 ve 3 diz osteoartriti olan, 40-70 
yaş arasındaki toplam 38 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastalar randomize olarak AKZE ve KKZE grubu 
olmak üzere 2 gruba ayrıldı. Daha önce diz operasyonu geçiren hastalar, malignitesi olanlar, egzersiz 
yapmasını etkileyecek kardiyovasküler, pulmoner veya nörolojik hastalığı olanlar çalışmaya dahil 
edilmedi. Her 2 gruba da 3 hafta süre ile sıcak paket (20 dakika), kısa dalga diatermi (20 dakika) ve 
transkutanöz elektrik stimülasyonu (20 dakika) uygulandı. 1. gruba AKZE, 2. gruba da KKZE 3 hafta 
boyunca günde 20 dakika aynı fizyoterapist tarafından yaptırıldı. Sonrasında aynı egzersiz programı 3 
hafta süreyle ev programı şeklinde uygulandı. Hastalar tedavi öncesi ve 6. haftada Vizuel analog skala 
(VAS), Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index (WOMAC), SF-36 yaşam 
kalitesi ölçeği ile değerlendirildi. Çalışma protokolü Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
Etik kurulu tarafından onaylandı (etik kurul onay no: 2015/9). Hastalar çalışma öncesi bilgilendirildi ve 
yazılı onam formları alındı. İstatistiksel analizler için IBM SPSS Statistics 22, Türkiye programı kullanıldı. 
Parametrelerin normal dağılıma uygunluğu Shapiro Wilks testi ile değerlendirildi. Niceliksel veriler 
değerlendirilirken iki grup arası karşılaştırmalarda normal dağılım gösteren parametreler için Student t 
testi, normal dağılım göstermeyen parametreler için Mann Whitney U testi kullanıldı. Grup içi 
karşılaştırmalarda normal dağılım gösteren parametreler Paired samples t testi, normal dağılım 
göstermeyen parametreler için Wilcoxon Signed Ranks testi kullanıldı. Anlamlılık p<0.05 düzeyinde 
değerlendirildi. 
 
Bulgular: Her 2 grup arasında, yaş, cinsiyet, vücut kitle indeksi ve diz ağrı süreleri açısından istatistiksel 
olarak anlamlı farklılık saptanmadı. Her 2 grupta da tedavi sonrasında istirahat ve hareket halindeki VAS 
değerlerinde, WOMAC ağrı, fiziksel fonksiyon ve toplam skorlarında anlamlı düzelme saptandı. Her 2 
grupta da SF-36 yaşam kalitesi ölçeği fiziksel fonksiyon, ağrı, genel sağlık algısı ve emosyonel rol 
fonksiyonu alt parametrelerinde anlamlı iyileşme görüldü. Ayrıca AKZE grubunda fiziksel rol güçlüğü, 
sosyal fonksiyon ve ruhsal sağlık; KKZE grubunda ise vitalite alt parametrelerinde de anlamlı iyileşme 
saptandı.  
 
Sonuç: Çalışmamızda her 2 egzersiz grubunda da VAS, WOMAC ve SF-36 ölçeklerinde anlamlı 
düzelme saptamamız, egzersiz tipindense egzersizlerin düzenli olarak yapılmasının diz osteoartritinde 
önemli olduğunu, ağrı, fiziksel fonksiyon ve yaşam kalitesi üzerine olumlu etkilerini göstermektedir. 
  
Anahtar Kelimeler: Açık kinetik zincir egzersizleri, diz osteoartriti, kapalı kinetik zincir egzersizleri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

S-075  Omuz Sıkışma Sendromu Olan Hastalarda Ultrason Tedavisinin Ağrı ve Fonksiyonel 
Durum Üzerindeki Etkinliği 

  
Nalan Çapan, Ekin İlke Şen, Sina Arman, Naran Tseveendorj, Aydan Oral 
 
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul 
  
Amaç: En sık görülen omuz ağrısı nedenlerinden olan omuz sıkışma sendromunda, ağrı, fonksiyonel 
kısıtlılık ve kas gücünde görülen azalma sonucu günlük yaşam aktivitelerinde güçlükler görülmektedir. 
Çalışmamızda, omuz sıkışma sendromunda konservatif tedavi yaklaşımları arasında yer alan ultrason 
tedavisinin ağrı ve fonksiyonel durum üzerindeki etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 
 
Gereç-Yöntem: İstanbul Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı’nda 
değerlendirilerek klinik olarak omuz sıkışma sendromu tanısı alan, çalışma kriterlerine uyan 29 hasta iki 
gruba randomize edildi. Birinci gruba ultrason tedavisi uygulandı; ikinci grup kontrol grubu olarak 
belirlendi. Tüm hastalara omuz eklem hareket açıklığı, germe, Codman egzersizleri, skapular stabilizör 
kasları güçlendirme, deltoid ve rotator manşet kaslarına yönelik izometrik ve sonrasında izotonik 
güçlendirme egzersizlerini kapsayacak şekilde kademeli olarak düzenlenen ev egzersiz programı ve 
soğuk uygulama verildi. Ultrason tedavisi; günde 5 dakika, haftada beş gün, üç hafta süresince toplam 
15 seans olacak şekilde uygulandı. Her seansta hastaların yakınımı olan omuzuna 1MHz frekansında, 
1,5W/cm2 yoğunluğunda, kontinue modda ultrason tedavisi verildi. Hastaların demografik bilgileri, 
semptom süresi ve medikal tedavileri kaydedildi. Tedavi öncesi, tedavi sonrası 1. ay ve 3. ay takiplerde 
görsel analog skala (GAS) ile istirahat, aktivite, gece ağrısı; UCLA (The University of California-Los 
Angeles) Omuz Skalası kullanılarak omuz ağrısı, fonksiyonları, aktif öne fleksiyon ve fleksiyon kas gücü 
değerlendirildi. Bağımlı değişkenlerin karşılaştırmasında Wilcoxon signed rank testi, bağımsız grupların 
karşılaştırılmasında Mann-whitney U testi uygulandı. 
 
Bulgular: İstatistiksel analize dahil edilen toplam 29 hastanın (ultrason grubu, n=15; kontrol grubu, 
n=14) yaş ortalaması 55,3 ± 9,1 yıl, %75,9’u kadın olarak saptandı. Hastaların %51,7’sinin sol omuz 
yakınımı mevcuttu. Ortalama semptom süresi 17,8 ± 36,2 ay idi. GAS aktivite ağrısı değerlendirmesinde 
1. ay takipte ultrason grubunda kontrol grubuna göre anlamlı azalma (p=0,009) saptanırken 3. ayda 
anlamlı farklılık mevcut değildi (p=0,093). GAS uyku ve istirahat ağrısı düzeylerinde her iki grupta da 1. 
ay ve 3. ayda başlangıç değerlendirmesine göre iyileşme görülmekteydi. Ancak, iki grup arasında 1. ve 
3. ay takiplerde GAS uyku ve istirahat ağrısı açısından anlamlı farklılık mevcut değildi. UCLA Omuz 
Skalası ile değerlendirilen ağrı skorlarında tedavi öncesine göre tedavi sonrası 1. ay ve 3. ay takiplerde 
ultrason grubunda anlamlı iyileşme saptanırken (p<0,05), kontrol grubunda ise iki takip arasında anlamlı 
farklılık mevcut değildi. Gruplar arası karşılaşmada ultrason grubunda kontrol grubuna göre tedavi 
sonrası 3. ay takipte tedavi öncesine göre UCLA ağrı skorunda anlamlı iyileşme saptandı (p=0,05). 
UCLA ile değerlendirilen omuz fonksiyonlarında tedavi öncesine göre tedavi sonrası 1. ay ve 3. ay 
takiplerde ultrason grubunda anlamlı iyileşme gözlendi, kontrol grubunda ise 3.ay değerlendirmede 
tedavi öncesine göre anlamlı farklılık mevcuttu. Gruplar arası karşılaşmada, ultrason grubunda kontrol 
grubuna göre tedavi sonrası 1.ay (p<0,001) ve 3. ay (p=0,019) takipte tedavi öncesine göre UCLA 
fonksiyon skorunda anlamlı iyileşme saptandı. UCLA öne fleksiyon ve kas gücü alt skalalarında her iki 
grupta tedavi öncesine göre farklılık izlenmedi. 
 
Sonuç: Çalışmamızın sonuçları değerlendirildiğinde omuz sıkışma sendromlu hastalarda ultrason 
tedavisinin aktivite ağrısı ve fonksiyonel aktivite üzerinde etkili olabileceği, gece ve istirahat ağrısı 
üzerinde ev egzersiz programına eklenen ultrason tedavisinin ek yararı olmadığı gösterilmiştir. Daha 
fazla hasta sayısı ile yapılacak çalışmalarda saptanacak sonuçlar tedavi protokollerin belirlenmesinde 
ve klinik pratik kullanımda yararlı olacaktır. 
  
Anahtar Kelimeler: Omuz ağrısı, omuz sıkışma sendromu, ultrason tedavisi, fonksiyon 
 
 
 
 



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

S-076  Konservatif Tedavi Edilen Distal Radius Kırıklı Hastalarda El Ödemi Üzerine 
İnterferansiyel Akımın Etkinliği 

 
Gülzar Hasanova, Funda Atamaz Çalış, Göksel Tanıgör, Arzu Yağız On 
 
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İzmir 
  
Amaç: İnterferansiyel akımın(İFA) ödemi azaltıcı etkisi konusunda eldeki veriler oldukça azdır. Klasik 
kaynaklarda düşük frekanslarda verildiğinde (10Hz) kas stimulasyonu ile ritmik bir pompa etkisi 
görebildiği, ayrıca otonom sinirlerin etkilenmesiyle kan damarlarında permeabilite değişiklikleri olabildiği, 
dolayısıyla ödemin azaltılabildiği bildirilmektedir. Bu çift kör randomize kontrollü çalışmanın amacı distal 
radius kırığı sonrası elde gelişmiş olan ödem üzerine 30 dakikalık interferansiyel akım (İFA) 
uygulamasının etkili olup olmadığının araştırılmasıdır. Ek olarak İFA’nın ağrı ve el sıkma gücünde de 
etkinliği değerlendirilmiştir. 
 
Gereç-Yöntem: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi Anabilim Dalında, konservatif tedavi edilen 61 
hasta çalışmaya dahil edildi. Hastalar yaş ve cinse göre basit randomizasyon ile aşağıdaki gruplara 
ayrıldı. 1. Grup: giriş akımları 4000 ve 4100 Hz olan 100Hz frekansında İFA grubu, 2. Grup: giriş akımları 
4000 ve 4010 Hz olan 10Hz frekansında İFA grubu, 3. Grup: sham grubu. Tüm hastaların ödem 
(volümetre), ağrı (100mm VAS) ve el sıkma kuvveti (dinamometre) tedavi grubunu bilmeyen bir hekim 
tarafından tedavi öncesi ve sonrası değerlendirildi. Alçının çıktığı gün hastalara tek seans 30 dakika İFA 
( 100 Hz/ 10 Hz/ Sham IFA) uygulandı. 
 
Bulgular: Tedavi öncesi gruplar arası karşılaştırmada hiçbir parametrede istatistiksel anlamlı fark 
görülmedi. Grup içi karşılaştırmada ise 10Hz grubunda anlamlı ödem azalması görülürken (p<0.05) 
diğer gruplarda her hangi bir fark saptanmadı. Benzer şekilde 10 Hz grubunda tedavi sonunda el sıkma 
gücü de anlamlı derecede iyileşti (p<0.05). Bununla birlikte ağrıda her 3 grupta da anlamlı iyileşme 
saptandı (p<0.05). Ancak gruplar tedavi sonrası karşılaştırıldıklarında hiçbir parametrede fark 
bulunamadı. 
 
Sonuç: Çalışmamızda 10Hz İFA uygulamasıyla ödemde anlamlı azalma, el sıkma gücünde anlamlı 
iyileşme görülmüş olup, klasik kaynak bilgisini desteklemektedir. Ancak tedavi sonunda gruplar arası 
parametrelerde fark bulunmaması bu konuda daha geniş sayıda hasta gruplarında prospektif izlenen 
çalışmalara ihtiyaç olduğunu göstermektedir. 
  
Anahtar Kelimeler: Ödem, interferans, radius, kırık, elektroterapi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

S-077  65 Yaş Üstü Demanslı Hastalarda Dengenin Yaşam Kalitesi ve Fonksiyonel Durum ile 
İlişkisi 

  
Nur Filiz Ok1, Fatma Jale İrdesel2, Yusuf Sivrioğlu3 

 
1Sultan Abdulhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, 
İstanbul 
2Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Bursa 
3Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Bursa 
  
Amaç: Demans, beyinde kronik ilerleyici dejeneratif tutuluma bağlı olarak bilişsel fonksiyonlarda 
gerileme ile giden klinik bir sendromdur. Demansiyel durumlarda, denge ve yürüme bozukluklarının yanı 
sıra yaşam kalitesinde azalma da klinik tabloya eşlik etmektedir. Literatürde demanslı bireylerde denge, 
yürüme ve yaşam kalitesinin değerlendirildiği birçok çalışma bulunmaktadır. Demansta dengenin, 
fonksiyonel durum ve yaşam kalitesi üzerine etkisini birebir inceleyen çalışma bulunmamaktadır. Bu 
kesitsel çalışmada, 65 yaş üstü erken evre demanslı hastalarda dengenin, fonksiyonel durum ve yaşam 
kalitesi ile ilişkisinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.  
 
Gereç-Yöntem: Çalışma Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon polikliniğinde, 
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik Kurulu’nun 2015-17/21 protokol numarası ile onayı alınarak 
gerçekleştirildi. Çalışmaya; bilişsel fonksiyonları iletişim için yeterli olan (Standardize Mini Mental Test 
skoru 20’nin üzerinde olan) yatağa veya tekerlekli sandalyeye bağımlı olmayan, 65 yaş üstü 104 erken 
evre demanslı hasta ve 131 sağlıklı kontrol olmak üzere 235 olgu alındı. Deneklerin klinik özellikleri ve 
demografik verileri kaydedildi. Olguların fonksiyonel durumu fonksiyonel ambulasyon skalası (FAS) ile 
belirlendi. Yürüme hızı süreli kalk yürü testi (SKYT), dengesi Berg Denge Ölçeği (BDÖ) ile yaşam kalitesi 
Kısa Form 36 (KF-36) ile ve bilişsel durumu Standardize Mini Mental Test (SMMT) ile değerlendirildi. 
İstatiksel analizde gruplar arası karşılaştırmalarda normal dağılıma uygunluk gösteren veriler için 
bağımsız örneklemler için t testi, normal dağılıma uygunluk göstermeyen veriler için Mann-Whitney U 
testi, ikiden fazla grubu karşılaştırmak için normal dağılıma uygunluk göstermeyen değişkenler için 
Kruskall-Wallis testi kullanılmıştır. Nitel değişkenler için ki-kare testi (Pearson Chi-Square) kullanılmıştır. 
Sürekli değişkenlerin karşılaştırmasında normal dağılıma uygunluk göstermediği için Spearman 
korelasyon analizi yapılmıştır. 
 
Bulgular: Demanslı hastalarda, KF-36’nın alt parametrelerinden ağrı, genel sağlık ve sosyal fonksiyon 
dışında bütün alt parametreleri ve özet skorları istatistiksel olarak anlamlı düzeyde düşük bulundu. 
SKYT anlamlı olarak yüksekti. FAS ve BDÖ de anlamlı düzeyde düşük bulundu. Korelasyon 
analizlerinde BDÖ ile; FAS arasında pozitif korelasyon, SKYT arasında kuvvetli negatif korelasyon, KF-
36 alt parametreleri ve özet komponentleri arasında ise pozitif korelasyon bulundu.  
 
Sonuç: Çeşitli çalışmalarda bildirilen ve bizim çalışmamızda da elde ettiğimiz veriler doğrultusunda; 
yürüme hızında azalma, kognitif bozulma ile ilişkili bulunmuştur. Demansta yaşam kalitesini olumsuz 
yönde etkileyen birçok faktörün olduğu görülmektedir. Mental kapasitenin azalması, fiziksel 
yetersizliklerin artması kişiyi kısa süre içinde en iyi ihtimalle bir kişinin gözetimi altında bulunmaya 
zorlamaktadır. Çalışmamızda, erken evre demanslı olgularda fiziksel kısıtlılığın yaşam kalitesini 
olumsuz etkilediği, ayrıca dengesi azalan bireylerde fonksiyonelliğin ve yaşam kalitesinin azaldığı 
gösterilmiştir. Bu sonuçlar doğrultusunda erken evre demansı olan hastalarda dengenin özel olarak 
değerlendirilmesinin klinik açıdan önemli ve değerli olduğu görüşündeyiz. 
  
Anahtar Kelimeler: Demans, denge, fonksiyonel durum, yaşam kalitesi 
 
 
 
 
 
 
 



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

S-079  Sarkopenisi Olan Yaşlı Erişkinlerde Egzersiz Programının Denge ve Düşme Riski 
Üzerindeki Etkinliği: Çok Merkezli Randomize Kontrollü Çalışma 

  
Ekin İlke Şen1, Merve Dikici Yağlı1, Zeynep Alev Özçete2, Sibel Eyigör3, Tuğba Aydın4, Fatma Nur 
Kesiktaş4, Filiz Yıldız Aydın5, Meltem Vural6, Ayşe Karan1 

 
1İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Fizik Tedavi Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul 
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik EAH Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, İzmir 
3Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İzmir 
4İstanbul Fizik Tedavi Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul 
5Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve 
Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul 
6Balıkesir Üniversitesi Balıkesir Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Balıkesir 
  
Amaç: Sarkopenik yaşlılarda düşme ve kırık riskinin arttığı ve buna bağlı olarak sarkopeninin sonuçta 
özürlülük ve yaşam kalitesinde bozulmaya yol açtığı bilinmektedir. Sarkopeniye yaklaşımda en önemli 
faktörlerden ikisi yetersiz protein alımı ve fiziksel hareketsizliktir. Çalışmamızda sarkopeni tanısı alan 
yaşlı erişkinlerde ev egzersiz programının denge ve düşme riski üzerindeki etkilerinin belirlenmesi 
amaçlanmıştır.  
 
Gereç-Yöntem: Randomize kontrollü prospektif çok merkezli çalışmada, klinik olarak sarkopeni tanısı 
konulan ve çalışmaya dahil edilme kriterlerine uyan 96 hasta iki gruba randomize edilerek bir gruba ev 
egzersiz programı verildi, diğer grup ise günlük aktivitelerinde değişiklik olmadan kontrol grubu olarak 
takip edildi. Demografik veriler, vücut kütle indeksi, CIRS (Cumulative Illness Rating Scale), kullanılan 
ilaçlar ve sayısı, Fonksiyonel Ambulasyon Skalası ile mobilite düzeyi kaydedildi. Sarkopeni tanısına 
yönelik değerlendirmeler yapıldı. SARC-F skoru 4 puan ve üzerinde olan hastalar taranarak, yürüme 
hızının 0,8 m/s ve altında olması, Kısa Fiziksel Performans Bataryası skorunun 8 puan ve altında olması 
ile sarkopeni tanısı doğrulandı. Egzersiz programı; postür ve solunum egzersizleri, Borg skalasına göre 
oldukça hafif yoğunlukta üst ve alt ekstremite güçlendirme ve yürüme, denge-koordinasyon egzersizleri 
haftada 3 gün, 3 ay süreli ev egzersiz programı olarak uygulandı. Hastaların uyumları telefon 
görüşmeleri ile haftada bir kontrol edildi. Çalışma öncesi yeterli kalsiyum ve D vitamini alımı kontrol 
edilerek, düşmelerin önlenmesi, uygun beslenme, yeterli protein alımının önemine ilişkin bilgilendirme 
tüm hastalara verildi. Tedavi öncesi ve tedavi sonrası 3. ayda; 6 dk yürüme testi, sandalye oturup kalkma 
(TUG) testi, Berg denge testi, global numerik skala ile yaşam kalitesi, düşme sayısı değerlendirildi. 
Analizlerde SPSS 22.0 programı kullanıldı. Bağımlı değişkenlerin (grup-içi) karşılaştırmasında Wilcoxon 
signed rank testi, bağımsız grupların karşılaştırılmasında Mann-Whitney U testi kullanıldı. 
 
Bulgular: İstatistiksel analize dahil edilen toplam 90 hastanın (ev egzersiz grubu, n=46; kontrol grubu, 
n=44); yaş ortalaması 72,8 ± 4,9 yıl, %84,4’ü kadın olarak saptandı. FAS evrelemesine göre hastaların 
%24,4’ü evre 4, %75,6’sı evre 5 idi. Kullanılan ilaç sayısının ortalaması 3,0 ± 1,8; CIRS skoru 3,2 ± 1,5 
olarak saptandı. %41,1 hastanın TUG testi 60 sn’nin üzerinde idi. Egzersiz grubunda tedavi sonrası 6 
dakika yürüme mesafesi, TUG testi, Berg denge testi, yaşam kalitesi skoru tedavi öncesine göre anlamlı 
artış gösterdi (p<0,001). Kontrol grubunda tedavi sonrası 6 dakika yürüme mesafesi, TUG testi, Berg 
denge testi, yaşam kalitesi skoru tedavi öncesine göre anlamlı değişim saptanmadı (p>0,05). Egzersiz 
grubunda kontrol grubuna göre; 6 dakika yürüme mesafesi, Berg denge testi skoru anlamlı olarak daha 
yüksekti (p<0,05). Egzersiz grubunda kontrol grubuna göre TUG testinde anlamlı azalma ve yaşam 
kalitesinde kontrol grubuna göre anlamlı iyileşme mevcuttu (p<0,05). Gruplar arasında düşme sayısı 
açısından farklılık saptanmadı (p>0,05). 
 
Sonuç: Çalışmamızın sonuçları değerlendirildiğinde ev egzersiz programının sarkopenik hastalarda 
denge, fonksiyonel mobilite ve yaşam kalitesi üzerinde etkili olduğu görülmüştür. Sarkopenik hastalara 
yaklaşımda güçlendirme ve denge egzersizlerini içeren ev egzersiz programının göz önünde 
bulundurulması, dengede sağlanan iyileşmelere paralel olarak uzun dönem takiplerde düşmelerin 
önlenmesine de katkıda bulunacaktır. 
  
Anahtar Kelimeler: Denge, egzersiz tedavisi, sarkopeni, yaşam kalitesi 



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

S-080  Baş Dönmesi (Dizziness) Olan Yaşlılarda Sanal Gerçeklikle Desteklenen Vestibüler 
Rehabilitasyonun Baş Dönmesi Ve Denge Üzerine Etkinliği 

  
Tuba Kanyılmaz1, Oya Topuz1, Fazıl Necdet Ardıç2, Hakan Alkan1, Saadet Sena Öztekin1, Bülent 
Topuz2, Füsun Ardıç1 

 
1Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Denizli 
2Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı, Denizli 
  
Amaç: Bu çalışmanın amacı baş dönmesi (dizziness) olan yaşlılarda vestibüler rehabilitasyonun akıllı 
telefon ve sanal gözlük teknolojisi kullanılarak sanal gerçeklik destekli yapılmasının, kısa vadede (3 
hafta) baş dönmesi, statik ve dinamik denge, fonksiyonel mobilite, düşme korkusu, anksiyete ve 
depresyon üzerine etkilerini etkilerini araştırmaktır.  
 
Gereç-Yöntem: Bu prospektif randomize kontrollü çalışmada üniversite etik kurul onayı sonrasında, 
baş dönmesi şikayeti ile Kulak Burun Boğaz Hastalıkları(KBB) Polikliniği’ne başvuran, 65 yaş ve üstü 
91 hasta alındı. Çalışmaya Alınma Kriterleri: 1) Toplumda yaşıyor olma 2) Yardımcı cihaza gerek 
duymadan bağımsız ayakta durma ve yürüme ve 3) Baş dönmesi(dizziness) şikayeti ile KBB 
polikliniğine başvurma. Çalışmadan Dışlanma Kriterleri: 
1) Bilişsel fonksiyon bozukluğu varlığı,  
2) Egzersiz yapmaya engel teşkil edecek kas iskelet sistemi veya sistemik hastalığı varlığı,  
3) Son 6 ayda egzersiz programı almış olma,  
4) Öyküde kooperasyonu ve bilişsel fonksiyonları etkileyen psikiyatrik veya nörolojik hastalık varlığı,  
5) Öyküde dengeyi etkileyen nörolojik hastalık varlığı,  
6) Dix-Hallpike testi pozitifliği.  
26 hasta randomize edilerek iki gruba ayrıldı. Grup 1 (n=13)’deki hastalara sanal gerçeklikle desteklenen 
vestibüler rehabilitasyon programı, 35 dk/gün, 5 seans/hafta, 3 hafta boyunca toplam 15 seans olacak 
şekilde gözetimli olarak uygulandı. Grup 2 (n=13)’deki hastalara konvansiyonel vestibüler rehabilitasyon 
35 dk/gün, 5 seans/hafta, 3 hafta boyunca toplam 15 seans olacak şekilde gözetimli olarak uygulandı. 
Vestibüler rehabilitasyon programı okülomotor egzersizler, bakış stabilizasyon egzersizleri, statik ve 
dinamik postural stabilite egzersizlerini içermekteydi. Hastaların tedavi öncesi ve tedavi sonrası tedaviye 
kör bir hekim tarafından yapılan değerlendirmelerinde; Vertigo Semptom Skalası(VSS), Baş Dönmesi 
Engellilik Envanteri (BEE), Berg Denge Testi(BDT) ve Zamanlı Kalkma Yürüme Testi (ZKYT), 
Uluslararası Düşme Etkinlik Ölçeği (UDEÖ), Postürografik Stabilite Testleri;Postüral Stabilite Testi 
(PST), Genel Stabilite İndeksi (GSİ), Anterior-Posterior Stabilite İndeksi (APSİ), Medial-Lateral Stabilite 
İndeksi (MLSİ), Düşme Riski Testi (DRT), ve Geriatrik Depresyon Ölçeği(GDÖ), Hamilton Anksiyete 
Ölçeği(HAÖ) kullanıldı. SPSS (Statistical Package for Social Sciences) 17,0 istatistik programı” 
kullanılarak veriler değerlendirildi. 
 
Bulgular: Çalışmayı hastaların tümü tamamladı. Her iki tedavi grubunda tedavi öncesi 
değerlendirmelerde sosyodemografik özellikler ve değerlendirme parametrelerinde gruplar arası 
istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu(p>0,05). Tedavi sonrası grup içi değerlendirmelerde sanal 
gerçeklik ile desteklenen vestibuler rehabilitasyon grubunda VSS-Toplam, VSS-Vertigo alt skalası, BEE 
tüm alt gruplarında ve toplam değerlendirmesinde, BDT, APSİ, ZKYT, UDEÖ, HAÖ-Psişik alt ölçeğinde 
istatistiksel olarak anlamlı bir iyileşme gözlendi(p<0.05). Vestibüler rehabilitasyon grubunda ise VSS-
Anksiyete alt skalası, VSS-Toplam, BEE-Fonksiyonel alt grubu ve BEE Toplam değeri, GSİ, MLSİ, DRT 
parametrelerinde, ZKYT değerlerinde tedavi sonrası istatistiksel olarak anlamlı bir iyileşme 
gözlendi(p<0.05). Tedavi sonrası gruplar arası değerlendirme parametrelerinin karşılaştırılmasında ise 
sanal gerçeklik grubunun BEE Emosyonel alt ölçeği ve ZKYT açısından anlamlı olarak daha üstün 
olduğu tespit edildi. (p<0.05).  
 
 



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

Sonuç: Bizim çalışmamızı özgün kılan özellik baş dönmesi olan yaşlı hastalarda akıllı telefon ve sanal 
gerçeklik gözlüğü teknolojisi kullanılarak yapılan vestibuler rehabilitasyonun aktif kontrol grubu olan 
vestibüler rehabilitasyon programı ile ilk kez karşılaştırılmasıdır. Sonuç olarak vestibüler 
rehabilitasyonun akıllı telefon ve sanal gözlükle yaratılan sanal gerçeklik ortamında uygulanması; 
başdönmesi olan yaşlı hastalarda baş dönmesi, baş dönmesine bağlı engellilik, denge üzerine vestibüler 
rehabilitasyona benzer şekilde olumlu etkilidir. Vestibüler Rehabilitasyonun sanal gerçeklik ortamında 
uygulanması özellikle baş dönmesine bağlı emosyonel engellilikte ve mobilitede daha iyi sonuçlara 
neden olabilir. 
  
Anahtar Kelimeler: Vestibüler rehabilitasyon, Sanal gerçeklik, Yaşlı 
 
 



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

S-081  D Vitamini Eksikliği Fibromiyaljili Hastalarda İnflamatuar Süreçte Etkili midir? 
  
Başak Mansız Kaplan 
 
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, 
Ankara 
  
Amaç: Fibromiyalji Sendromu kronik yaygın ağrı ile karakterize, yorgunluk, uyku bozukluğu ve bilişsel 
problemlerin eşlik edebildiği bir hastalıktır. Etyopatogenezinde hem santral hem periferik etkenler 
suçlanırken, son çalışmalar inflamatuar sürecin de etkili olabileceği yönündedir. Nötrofil lenfosit oranı 
(NLR), platelet dağılım genişliği (PDW), ortalama platelet hacmi (MPV) gibi inflamatuar marker olarak 
kullanılabilen değerlerin fibromiyaljili hastalarda normal populasyona göre yüksek bulunduğu tespit 
edilmiştir. D vitamini ile yapılan hem kobay hem insan çalışmalarında D vitamininin kemik metabolizması 
üzerine etkisinin yanında antiinflamatuar etkisi gösterilmiştir. Bu çalışma ile fibromiyaljisi olan hastalarda 
d vitamini eksikliğinin bu inflamatuar sürece olan etkisini değerlendirmek amaçlanmıştır. 
 
Gereç-Yöntem: Son bir yılda Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon kliniğine başvurmuş 2534 hasta retrospektif 
olarak tarandı. Ek hipertansiyon, hiperkolestrolemi, diabetes mellitus olan, enfeksiyon tedavisi altında 
olan, antikoagulan tedavi altında olanlar çalışmaya dahil edilmedi. Fibromiyaljiye yönelik tedaviye 
başlanmamış olanlar, eş zamanlı 25 hidroksi vitamin d (25OHD) ve tam kan profili bakılmış olanlar ve 
takibe gelmiş olanlar çalışmaya dahil edildi. NLR, PDW, MPV ve 25OHD değerlerinin yanında platelet 
sayısı (PLT), beyaz küre sayısı (WBC), C-reaktif protein (CRP) ve sedimentasyon değerleri kayıt edildi. 
 
Bulgular: Dahil edilme kriterlerini tamamlayan 191 hasta ile çalışma tamamlandı. Hastalar d vitamini 
eksikliği olup olmamasına göre iki gruba ayrıldı. D vitamini eksikliği olan grupta (n:133) NLR 1,9 ± 0,5, 
PDW 13,1 ± 1,6, MPV 10,7 ± 0,7, WBC 7,7 ± 1,0; D vitamini eksikliği olmayan grupta (n:58) NLR 1,2 ± 
0,1, PDW 14,8 ± 1,8, MPV 9,5 ± 1,3, 7,2 ± 0,6 olarak saptandı. Gruplar arasında anlamlı farklılık 
mevcuttu (p<0.01). Gruplar arasında PLT CRP ve sedimentasyon değerleri arasında farklılık bulunmadı. 
25OHD seviyeleri ile NLR (r: -0,802; p<0.01), PDW (r: +0,360; p<0.01) ve MPW (r: -0,389; p<0.01) 
değerleri arasında korelasyon saptandı. 
 
Sonuç: Fibromiyalji sendromu olan hastalardaki D vitamini eksikliği fibromiyaljide görülen inflamatuar 
sürece olumsuz etki edebilir. Bu durumu netleştirmek için prospektif çalışmalara ihtiyaç vardır. 
  
Anahtar Kelimeler: Nötrofil lenfosit oranı, d vitamini, fibromiyalji sendromu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

S-082  Diz Efüzyonlu Olgularda Kristal İlişkili Artrit Varlığının Mikroskobik ve Ultrasonografik 
Değerlendirilmesi 

  
Hande Öğün, Deniz Palamar Kadıoğu, Kenan Akgün, Fevziye Merih Sarıdoğan 
 
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim 
Dalı, İstanbul 
  
Amaç: Çalışmamızın amacı, diz efüzyonlu olgularda enfeksiyonu dışlamak ve kristal ilişkili artrit varlığını 
saptamak için rutin olarak yapılması gereken sinovyal sıvı analizine ultrasonografik görüntülemenin 
katkısını değerlendirmektir. 
 
Gereç-Yöntem: Çalışmaya tek taraflı diz efüzyonu olan 18 yaş üstü 85 olgu alındı. Tüm olgular 
değerlendirilip fizik muayeneleri yapıldıktan sonra, diz eklemi ultrasonografi ile incelendi. Ultrasonografik 
incelemede; hiyalin kıkırdakta sandviç bulgusu ve/veya menisküs kalsifikasyonu, CPPD (Kalsiyum 
pirofosfat dehidrat depolanma hastalığı) bulgusu kabul edilip; ek olarak, efüzyon içerisindeki hiperekoik 
noktalar ve tendon kalsifikasyonları kaydedildi. Değerlendirmeden sonra ultrasonografi rehberliğinde 
aspire edilen sinovyal sıvı makroskobik ve mikroskobik olarak incelendi. Daha sonra mevcut diz 
grafilerinde Kellgren-Lawrence radyolojik evrelemesi yapıldı ve kondrokalsinozis araştırıldı. 
 
Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 85 olgunun 15’inde sinovyal sıvı analizinde CPP (Kalsiyum pirofosfat 
dehidrat) kristali saptanması ile bu olgulara CPPD tanısı konuldu. Bu tanıya 2 olguda romatoid artrit 
(RA), 1 olguda spondiloartrit, 1 olguda gut ve 11 olguda osteoartrit eşlik etmekteydi. Geriye kalan 70 
olgunun, 1’i spondiloartrit, 4’ü RA, 63’ü osteoartrit alevlenmesi olarak değerlendirildi ve 2 olgu ileri tetkik 
edildikten sonra biri RA diğeri pigmente villonodüler sinovit tanısı aldı. Mikroskobik incelemede CPP 
kristali saptanması CPPD’nin tanısında altın standart kabul edilerek; sırasıyla duyarlılık ve özgüllük, 
ultrasonografi için %93,33 ve %80; grafi için %46,67 ve %98,57 olarak hesaplandı. 
 
Sonuç: Özellikle ileri yaşta diz efüzyonu olan olgularda kristal ilişkili artritlerden şüphelenildiğinde, 
yapısal değişiklikleri ve enflamasyonu göstermesinin yanında kristal birikimlerini saptamada yüksek 
duyarlılık ve özgüllüğü olan ultrasonografinin kullanışlı bir tanı yöntemi olduğu sonucuna varılmıştır. 
  
Anahtar Kelimeler: Kristal ilişkili artritler, cppd, gut hastalığı, ultrasonografi, mikroskobik sinovyal sıvı 
analizi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

S-083  Ankilozan Spondilitli Hastalarda Tendon ve Entezal Bölgelerin Klinik ve Ultrasonografik 
Olarak Değerlendirilmesi 

 
Burcu Duyur Çakıt, Mihriban Çağlı, Hakan Genç 
 
SBÜ Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, Ankara 
  
Amaç: Ankilozan Spondilit (AS) hastalarında tendonlar ve entezal bölgelerdeki anormallikleri 
ultrasonografik olarak değerlendirmek ve bu anormalliklerin klinik aktivite ölçekleriyle ilişkisini 
araştırmaktır. 
 
Materyal-Metod: Kliniğimiz romatoloji polikliniğinde takipli, modifiye New York kriterlerini tamamlayan 
20 AS hastası çalışmaya dahil edildi. Hastalık aktivitesi Bath AS hastalık aktivite indeksi (BASHAİ), 
fonksiyonel durum Bath AS fonksiyonel index (BASFİ) ile değerlendirildi. Hastaların entezis bölgeleri 
klinik olarak “Spondylartrhritis Research Consortium of Canada” (SPARCC) enthezit indeksi ile 
değerlendirildi. Alt ekstremite major periferal entezis bölgeleri B mode ve power doppler ultrasonografi 
ile incelendi ve alt ekstremite entezit ultrasonografik skoru “Glasgow Ultrasound Enthesitis Scoring 
System” (GUESS) ile değerlendirildi.  
 
Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 42,7±8,01, hastalık süresi ortalaması 9,35±4,48 yıldı. Hastaların 
BASHAİ ortalaması 3,53±1,74, BASFİ ortalaması 2,54±2,96 idi. Hastalarımızın 3 (%15)’ü sülfasalazin 
kullanıyordu, 6 tanesi steroid olmayan antiinflamatuar ilaçla takip ediliyordu, 11 (%55)’i anti- tümör 
nekrozis faktör (anti-TNF) ilaç kullanıyordu. Hastaların SPARCC entezit indeksi ortalaması 2,7±2,88 idi. 
Muayene edilen 360 entezal bölgeden 54(%19,4)’ü hassas, şiş veya ağrılı olarak değerlendirildi. 
Hastaların total GUESS skoru 9,7±4,38 idi. Ultrasonografik olarak değerlendirilen 240 entezal bölgeden 
95(%22,8)’inde tendon kalınlaşması, kemik erozyonu, bursit veya power doppler aktivite artışı gözlendi. 
En çok etkilenen entezal bölgeler suprapatellar bölge, infrapatellar bölge ve aşil tendonlarıydı. 
Ultrasonografik olarak tespit edilen periferik tendon hasarları ve entezal anormallikler klinik olarak 
tahmin edilenden daha fazla saptandı. Yapılan korelasyon analizinde GUESS skoru ile SPARCC skoru 
ve BASDAİ ve BASFİ skorları arasında ilişki saptanmadı. 
 
Sonuç: Ankilozan Spondilit hastalarında omurga tutulumu yanında periferal entezal anormallikler 
sanıldığından daha fazla görülmektedir. Bu anormallikleri değerlendirmek için romatoloji klinik pratiğinde 
ultrasonografinin önemli yeri vardır. 
  
Anahtar Kelimeler: Ankilozan, spondilit, entezit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

S-084  Türk Alt Ekstremite Lenfödem Hastalarında Yaşam Kalitesi Anketi ( LYMQOL-Leg) 
Geçerliliği ve Güvenilirliği 

 
Pınar Borman, Merve Denizli, Ayşegül Yaman 
 
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Ankara 
  
Amaç: Lenfödem ekstremitelerin, baş ve boynun, genital bölgedeki lenfatik akımın bozulmasıyla ilişkili 
kronik bir durumdur. Yapılan çalışmalarda lenfödemin yaşam kalitesini, fiziksel, sosyal, duygusal, 
psikososyal iyilik halini etk,lediği gösterildi. Lenfödem yaşam kalitesi anketi (LYMQOL) son zamanlarda 
ekstremitelerde lenfödemi olan hastalarda yaşam kalitesini değerlendirmek, ölçmek için geliştirildi, farklı 
dillerde geçerlilik çalışmaları yapıldı. Bu çalışmada amaç Türkiye’deki alt ekstremite lenfödem tanılı 
hastalara LYMQOL-Leg anketini uyarlamak, bu anketin geçerlilik ve güvenilirliğini test etmektir. 
 
Gereç-Yöntem: Bu çalışma Hacettepe Üniversitesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, 
Lenfödem Ünitesi’nde Mayıs 2015-Ekim 2017 tarihleri arasında yapıldı. Türkçe LYMQOL-Leg anketi 
çeviri-geri çeviri yöntemiyle oluşturuldu, SF-36, EORTC-QLQ-C30, LEFS anketleriyle birlikte alt 
ekstremite lenfödem hastalarına uygulandı. Güvenilirliği ölçmek için 7 gün aralıkla tekrarlandı. 
Tanımlayıcı demografik analizlerde ortalama, standart sapma, ortanca değerleri kullanıldı. Validasyon 
çalışmaları Spearman ve Pearson korelasyon katsayısı kullanılarak yapıldı. İç tutarlılık ve test-tekrar 
test güvenilirliği, Cronbach’s alfa ve sınıf içi korelasyon katsayısı (ICC) ile değerlendirildi. Analizlerde 
SPSS 15.0 kullanıldı, p<0,05 anlamlı kabul edildi. 
 
Bulgular: 138 alt ekstremite lenfödem hastası anketleri tamamladı. Ortalama yaş ve lenfödem süresi 
sırasıyla 52.01 ± 14.73 yıl ve 95.6 ± 108.6 ay idi. Türkçe LYMQOL-Leg anketinin güvenilirliği Cronbach’s 
alfa (0,85-0,90) ve test-tekrar test ICC (0,68-0,85) ileyüksek bulundu. Bulgular SF-36, EORTC-QLQ-
C30, LEFS anketleriyle çoğu parametrede tutarlıydı(p<0.01).  
 
Sonuç: LYMQOL-Leg anketi Türkçe versiyonu alt ekstremite lenfödem hastalarında yaşam kalitesini 
değerlendirmek için geçerli ve güvenilir bir araçtır. 
  
Anahtar Kelimeler: Geçerlilik, lenfödem, yaşam kalitesi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

S-085  Mastektomi Sonrası Gelişen Kol Lenfödeminde Ultrasonografik Subkutan Doku Kalınlığı 
Ölçümünde Kollar Arası Farkın Tanısal Doğruluğu 

 
Esra Giray, İlker Yağcı 
 
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul 
  
Amaç: Bu çalışmanın amacı mastektomi sonrası gelişen kol lenfödeminde ultrasonografik subkutan 
doku kalınlığı ölçümünde kollar arası farkın tanısal doğruluğunun araştırılmasıdır. 
 
Yöntem: Çalışma kesitsel olarak plandı. Etik kurul onayı ve hasta onamları alındı. 43 mastektomi 
sonrası kol lenfödemli hasta çalışmaya dahil edildi. Dahil edilme kriterleri tek taraflı lenfödem olması, en 
az 3 aydır stabil lenfödemi olmaktı. Dışlanma kriterleri ise bilateral lenfödemi olan, ultrasonografik olarak 
papiller dermis ve dermohipodermal bileşkenin ayırt edilemediği hastalar, yeni metastazı ve operasyon 
öncesi de var olan üst ekstremite engelliliği olan hastalar dışlandı. Hastaların demografik bilgileri ve 
lenfödem evreleri kaydedildi. Karpometokarpal eklemden başlayarak 5’er cm’lik aralıklarla kol çevre 
ölçümleri yapıldı. Bu çevre ölçümleri bilgisayar programı kullanılarak mililitre olarak volüm ölçümüne 
dönüştürüldü. İki taraf arası 200ml’den fazla fark olması lenfödem olarak kabul edildi. Ultrasonografik 
olarak her iki kolda subkutan doku kalınlığı ölçüldü ve farkı hesaplandı. Ultrasonografik ölçümler daha 
önceki çalışmalarda iki taraf arası farkı en iyi gösteren bölge olan ön kol medialine lineer prob aksiyal 
pozisyonda tutularak, görüntü derinliği 2 cm olarak ayarlanarak fleksör carpi radialis kası üzerinden 
yapıldı. Ölçümlerin hepsi günün aynı saatinde (11:00-12:00) alındı. Lenfödem evreleri, kollar arası 
volüm farkı ile ultrasonografik subkutan doku kalınlığı ölçümü kollar arası farkı arasındaki ilişkinin tespit 
edilmesinde Spearman korelasyon analizi uygulandı. Ultrasonografik subkutan doku kalınlığı 
ölçümünde kollar arası farkın tanısal doğruluğunun tahmin edilmesinde ROC eğrisi (Receiver Operating 
Characteristic curve: Alıcı Çalışma Karakteristiği eğrisi) analizi kullanıldı. İstatiksel anlamlı bir eşik değer 
bulunarak özgüllük ve duyarlılık hesaplandı.  
 
Bulgular: Lenfödem evreleri ile kollar arasında subkutan doku kalınlıklarındaki fark arasında orta 
dereceli istatiksel anlamlı pozitif korelasyon tespit edildi (r=0,6, p=0,0001). Kollar arasındaki volüm farkı 
ile subkutan doku kalınlıklarındaki fark arasında istatiksel anlamlı pozitif güçlü korelasyon saptandı 
(r=0.74, p=0.0001). Referans metot olarak çevresel ölçümlerden hesaplanan volüm ölçümlerinde kollar 
arası farkın 200 ml üstünde olması lenfödem varlığı, 200 ml altında olması lenfödem yokluğu olarak baz 
alındığında, ROC analizi sonuçları 0,804 (p=0,002)’lük eğri altında kalan alan tespit etti. ROC analizi 
sonuçları kollar arası 0,17cm’lik farkın lenfödemli ve lenfödemsiz dokuyu ayırt etmede %79,3 duyarlılık 
ve %69,2 özgüllükte olduğunu gösterdi. 
 
Sonuç: Lenfödem varlığının tespitinde hızlı bir metot olan ultrasonografik subkutan doku kalınlığı 
ölçümünün kollar arası farkı kabul edilebilir duyarlılık ve nispeten düşük özgüllüğe sahiptir. Çalışmanın 
güçlü yanı ultrasonografik subkutan doku kalınlığı ölçümünde kollar arası farkın çevre ölçümlerine göre 
konulan lenfödem tansısında tanısal doğruluğunun araştırıldığı ilk çalışma olmasıdır. Çalışmanın zayıf 
yönü ise subkutan doku kalınlığı ölçümününin tanısal doğruluğunu lenfödem tanısında altın standard 
olan su taşırma ile hacim ölçümü ile karşılaştırılmamış olmasıdır. Gelecek çalışmalarda lenfödemin 
ultrasonografik tespitinde özgüllük ve duyarlılığın arttırılması için subkutan doku kalınlığı ölçümüne ek 
olarak doku ekojenite değişimlerinin de değerlendirileceği çalışmalar yapılabilir. 
  
Anahtar Kelimeler: Duyarlılık, lenfödem, özgüllük, subkutan doku kalınlığı, ultrasonografi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

S-086  Nörotoksik Kemoterapi Alan Onkoloji Hastalarında Terapötik Egzersizlerin Denge, Yaşam 
Kalitesi ve Ağrı Üzerine Etkisi 

  
Yeliz Bahar Özdemir1, Gülseren Akyüz2, Melihat Kalkandelen2, Fulden Yumuk3 

 
1Hitit Universitesi Erol Olcok Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim 
Dalı, Çorum 
2Marmara Universitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul 
3Marmara Universitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı, İstanbul 
  
Amaç: Nörotoksik kemoterapi (KT) verilen kanser hastalarına uygulanan alt ekstremite güçlendirme ve 
denge egzersizlerinin denge, yaşam kalitesi ve nöropatik ağrı üzerine etkisini araştırmaktır. 
 
Gereç-Yöntem: Çalışmaya Medikal Onkoloji bölümü tarafından yönlendirilen nörotoksik KT ajanı 
kullanan ya da kullanması planlanan hastalar iki grup halinde dahil edildi. İlk grup henüz KT 
başlanmamış hastalar olup bu gruba alt ekstremite güçlendirme ve denge egzersizleri gösterildi, ev 
egzersiz programı verildi, 3. kür sonrası için kontrole çağırıldı. İkinci grup ise daha önceden görülmemiş, 
üç veya dört kür KT almış hastalardan oluşmaktaydı. Her iki grup 3./4. kür KT sonrası değerlendirildi. 
Nicel denge değerlendirmesi Neurocom Balance Master® cihazı ile 2 statik, 2 dinamik parametre 
kullanılarak, fonksiyonel denge değerlendirmesi Berg Denge Ölçeği (BDÖ) ile yapıldı. Yaşam kalitesi 
için Avrupa Kanser Araştırma ve Tedavi Birliği’nin geliştirdiği EORTC QLQ-C30 anketi, nöropatik ağrı 
için PainDETECT ağrı anketi (PD) kullanıldı. 
 
Bulgular: Çalışmaya 24’ü egzersiz verilen hastalardan (14 kadın, 10 erkek), 36’sı ise egzersiz 
verilmeyen hastalardan (17 kadın, 19 erkek) oluşan 60 hasta katıldı. Egzersiz verilen hastaların yaş 
ortalamaları 52±10 olup diğer grubun 53,58±11,92 idi. Her iki grubun yaş, VKİ, cinsiyet dağılımları 
birbirine benzerdi (p>0,05). Tanı, hastalık evresi ve uygulanan tedaviler arasında fark yoktu (p>0,05). 
BDÖ puanı (p=0,005), EORTC QLQ-C30’da genel yaşam kalitesi, fiziksel işlev ve duygusal işlev 
(p<0,05) egzersiz grubunda daha yüksek, PD puanı daha düşük bulundu (p=0,014). Statik ve dinamik 
denge teslerinde egzersiz ile kontrol grubu arasında anlamlı fark mevcuttu (p<0,05). 
 
Sonuç: Çalışmamız erken dönem nörotoksik KT alan hastalarda egzersizin denge, yaşam kalitesi ve 
SİÇ üzerindeki olumlu etkisi olduğunu göstermiştir. 
  
Anahtar Kelimeler: Kemoterapi, egzersiz, denge, periferik nöropati 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

S-087  İnsülin Direncinin Meme Kanseri İlişkili Lenfödeme Etkisi 
  
Emine Kaya1, Pınar Doruk Analan2 

 
1Adana Şehir Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bölümü, Adana 
2Başkent Üniversitesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Ankara 
  
Amaç: Dünya genelinde meme kanseri artışı ile paralel olarak metabolik sendrom sıklığı da artmaktadır. 
Endokrinoloji polikliniklerinde son dönemde metabolik sendromlara ek olarak hastalarda insülin direnci 
de yaygın olarak değerlendirilmeye başlamıştır. Ayrıca metabolik ve hormonal parametrelerin meme 
kanseri prognozuna etkili olabileceği düşünülmektedir. Meme kanseri ve insülin direnci hakkında pek 
çok çalışma olmasına rağmen meme kanseri ilişkili lenfödem ile insülin direnci arasındaki ilişkiyi 
değerlendiren çalışma şu an için bulunmamaktadır. Bu çalışmanın amacı meme kanseri ilişkili lenfödem 
( MKİL) ile insulin direnci arasındaki ilişkiyi değerlendirmektir.  
 
Gereç-Yöntem: Bu pilot çalışmaya toplam 28 hasta dahil edildi. Hastalar 2 gruba ayrıldı. 1. gruba MKİL 
evresi 0 olan hastalar dahil edildi (n:13). Diğer gruptaki hastalar ise MKİL evresi 1 ile 2 olan hastalardan 
oluşmakta idi (n:15). Çalışmaya dahil edilen tüm hastaların boyu, kilosu,vücut kitle indeksi (VKİ), bel ve 
kalça çevreleri, açlık kan glukoz ve kan insülin seviyeleri kaydedildi. Ayrıca tüm hastaların insülin direnci 
Homeostasis Model Assesment (HOMA) testiyle hesaplandı. Gruplar arasında bu parametreler 
karşılaştırıldı. 
 
Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 1. grupta 55.17±6.57 iken diğer grupta 55.2±11.2 idi. Gruplar 
arasında yaş, boy, kilo, VKİ değerleri istatistiksel olarak benzerdi (p>0.05). Bel çevresi değerleri sırası 
ile 92.15±11.33 cm ve 105.07± 19.021 cm idi. Bu değerler istatistiksel olarak farklı idi (p: 0.022). Kalça 
çevresi ise sırası ile 109,38±10.381 ve 116.67±19.07 cm idi. (p>0.05). Açlık kan glukoz seviyeleri 1. 
grupta 96.62±9.52 iken diğer grupta 103.33±9.49 idi. (p>0.05). Kan insulin seviyeleri ise sırası ile 
9.31±4.69 ve 15.58±5.7 bulundu (p:0.003). HOMA insulin direnci hesaplaması ise 1. grupta 2.2±1.27 
iken diğer grupta 4.07±1.52 idi. (p:0.003).  
 
Sonuç: Meme kanseri ilişkili lenfödem hastalarında lenfödem evresi ile bel çevresi, açlık kan insulin 
seviyesi ve insulin direnci ile ilişkili gibi görünmektedir. Bu hasta populasyonunun takiplerinde insulin 
direncini değerlendirmek uygun olabilir. Daha geniş populasyonlar ile yapılacak çalışmalar ile bu konu 
daha iyi aydınlatılabilir. 
  
Anahtar Kelimeler: Meme kanseri ilişkili lenfödem, insülin direnci, obezite 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

S-088  Erken Evre Meme Kanserine Bağlı Lenfödem Tedavisinde Kinezyolojik Bantlamanın 
Etkinliği: Prospektif, Randomize, Tek Kör, Kontrollü Çalışma 

  
Tuğba Özsoy Ünübol1, Canan Şanal Toprak2, Yeliz Bahar Özdemir3, Gülseren Akyüz2 

 
1SBÜ Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim 
Dalı, İstanbul 
2Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul 
3Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim 
Dalı, Çorum 
  
Amaç: Meme kanserine bağlı lenfödem tümör infiltrasyonu ya da uygulanan tedavi (cerrahi, radyoterapi 
vb.) kaynaklı görülebilmektedir. Meme kanseri tanılı hastalarda tek taraflı lenfödem insidansı %16,6 - 
%21,4 arasındadır. Lenfödem tedavisinde hedefler; ekstremitedeki şişliğin azaltılması, semptomların 
kontrolü ve komplikasyonların azaltılmasına yöneliktir. Erken dönemde hastalara koruyucu önlemler, 
ekstremite mobilitesini sağlamak amacıyla aktif eklem hareket açıklığı egzersizleri ve lenfödem 
gelişiminin veya artışının önlenmesi ile ilgili eğitim verilmelidir. Kompresyon giysileri lenfatik akımı ve 
venöz dönüşü artırır, proteinöz madde birikimini azaltır. Ekstremitenin düzgün şekillenmesini, volüm 
kontrolünü ve cilt bütünlüğünü sağlar, ekstremiteyi potansiyel travmalardan korur. Kinezyolojik bantlama 
(KB) lenfatik dolaşımı düzenlemek için lenfatik düzeltme tekniği ile uygulanır. Doku düzeyinde lenf 
damarları üzerindeki baskıyı azaltmak ve dokuda dolaşıma izin veren bir boşluk yaratmak amaçlanır. 
Bu çalışmada KB’nın erken evre lenfödemde etkinliğini bası giysisi ile karşılaştırarak değerlendirmeyi 
amaçladık.  
 
Gereç-Yöntem: Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, FTR Anabilim Dalı, Onkolojik Rehabilitasyon 
polikliniğine lenfödem yakınması ile başvuran, daha önce herhangi bir tedavi almamış evre 1 lenfödem 
tanılı hastalar dahil edilmiştir. Hastalar kapalı zarf sistemi ile randomize edilerek 2 gruba ayrılmıştır. 
Birinci gruba 4 hafta boyunca 3-4 gün aralıkla lenfatik düzeltme tekniği ile KB uygulanmış olup 2. gruba 
günlük 23 saat giymek üzere bası giysisi (BG) verilmiştir. Her iki gruba tırnak - cilt temizlik ve bakımı 
eğitimi ile ev egzersiz programı verilmiştir. Ev egzersiz programı üst ekstremiteye yönelik eklem hareket 
açıklığı egzersizleri, kas pompalama egzersizleri ile abdominal solunum egzersizlerini içermekte olup 
günde 2 defa 20’şer dk olarak planlanmıştır. KB grubuna 4 haftalık kinezyolojik bantlama sonrasında 
bası giysisi verilmiştir. Hastalar tedavi öncesi (T0), tedavi bitiminde (T1) ve 3 ay sonrasında (T2) 
değerlendirilmiştir. Tüm değerlendirmelerde mezüre ile her iki ekstremite çevre ölçümleri 
(metakarpofalengial (MKF) eklem, el bilek, mediyal epikondil (ME) 15 cm distali, ME ve ME 15 cm 
proksimali) 5 ayrı yerden alınmış ve goniyometre ile omuz eklem hareket açıklığı (EHA) ölçümleri 
yapılmıştır. Hastalardan vizüel analog skala (VAS) ile etkilenen ekstremitedeki ağrı, gerginlik ve ağırlık 
hissini değerlendirmeleri istenmiştir.  
 
Bulgular: Çalışmaya 39 hasta (KB=19, BG=20) dahil edilmiştir. KB grubunda 2, BG grubunda 1 hasta 
takiplerine gelmediği için, KB grubunda 1 hasta bant yerinde allerji geliştiği için çalışmadan çıkarılmıştır. 
Toplamda KB grubunda 16, BG grubunda 19 hasta çalışmayı tamamlamıştır. Hastaların demografik ve 
başlangıç klinik verileri arasında fark saptanmamıştır. Her iki grupta da tedavi bitiminde çevre ölçüm 
farklarında azalma görülmüştür. KB grubu tüm seviyelerde istatistiksel anlamlı farklılık gösterirken BG 
grubunda MKF ve ME 15 cm proksimalinde bu farklılık istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. Her iki 
grupta da omuz EHA’ları her yönde düzelme gösterirken istatistiksel anlamlılık abdüksiyon açılarında 
tespit edilmiştir. Ağrı, ağırlık ve gerginlik hislerinde her iki grupta da hem tedavi bitiminde hem de 3. 
ayda anlamlı farklılık saptanmıştır. 
 
Sonuç: Evre 1 lenfödem tanısı alan hastalarda KB’nin etkinliği bası giysisine benzer bulunmuştur. 
Özellikle ağrı, ağırlık ve gerginlik hissinde belirgin iyileşme gözlenmiştir. Sonuç olarak; bası giysisini 
tolere edemeyen hastalar, temin etmede zorluk çeken hastalarda kinezyolojik bantlamanın uygun bir 
seçenek olacağı kanısındayız. 
  
Anahtar Kelimeler: Bası giysisi, kinezyolojik bantlama, lenfödem, meme kanseri 
 



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

S-089  Kardiyak Rehabilitasyonda Engeller Skalasının (KRES) Türkçe Geçerlilik ve Güvenilirliği 
Çalışması 

  
Özge Keniş Coşkun1, İlker Yağcı1, Selma Göçmen1, Beste Özben Sadıç2 

 
1Marmara Üniversitesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul 
2Marmara Ünivesitesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul 
  
Amaç: Kardiyak rehabilitasyon, hemen hemen tüm kardiyak patolojilerde etkinliği kanıtlanmış ve surviyi 
uzattığı bilinen bir tedavi olmasına rağmen, tüm dünyada ve Türkiyede hastaların katılımının ve 
yönlendirilmesinin son derece düşük olduğu bir tedavi yöntemidir. Bunun sebeplerini göstermek amacı 
ile geliştirilmiş ölçeklerden ‘Cardiac Rehabilitation Barriers Scale’ ‘in Türkçeye çevirilmesi, geçerlilik ve 
güvenilirliğinin gösterilmesi bu çalışmada amaçlanmıştır. 
  
Gereç-Yöntem: Cardiac Rehabilitation Barriers Scale, ölçeğin geliştiricisinin ve etik kurulun onayı 
sonrasında Türkçeye Kardiyak Rehabilitasyonda Engeller Skalası’ (KRES) olarak 2 ayrı çevirmen 
tarafından çevirildi. Çevirilen versiyon akut miyokardiyal enfarktüs sonrasında kardiyopulmoner 
rehabilitasyon ünitesine yönlendirilen ancak seanslarını bir sebeple kaçıran veya seanslara katılamayan 
hastalara onamları alındıktan sonra uygulandı. Hastaların yaş, cinsiyet, boy-kilo, vücut kitle indeksi, sol 
ventrikül ejeksiyon fraksiyonu diyabetes mellitus, hipertansiyon, hiperlipidemi ve sigara öyküsü kayıt 
edildi. Hastaların demografik verileri temel deskriptif testler ile değerlendirildi. Faktör analizine uygunluk 
the Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) örneklem uygunluğu değerlendirmesi ve Bartlett’in sferisite testi ile 
değerlendirildi. Yapısal geçerlilik temel bileşenler analizi ile değerlendirildi ve faktör yapısı ortogonal 
rotasyonlar (varimax) ile analiz edildi. Eigenvalue değeri 1.0'in üzerine olan faktörler belirlendi. Faktörler 
belirlendikten sonra Kaiser normalizasyonlu bir korelasyon matriksi oluşturuldu. Faktör yüklenmeleri 
0.40'tan büyük olan faktörler değerlendirilmeye alındı. Eğer bir soru birden çok faktörde yüklendiyse, en 
yüksek yüklenme değeri olan faktör değerlendirildi. Faktörlerin iç tutarlılığı Cronbach alfa değeri ile 
değerlendirildi ve >=0.7 değeri tatminkar kabul edildi.  
 
Bulgular: Çalışmaya 59 hasta dahil edildi. Hastaların ortalama yaşı 55.03 ± 12.77 (minimum 21- 
maksimum 80) idi. Hastaların 39'u (%66.1) erkekti. Hastaların ortalama vücut kitle indeksi 28.51 ± 4.04 
(minimum 19.53- maksimum 42.50), ortamala sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu 50.89 ± 12.13 (minimum 
20- maksimum 68) idi. Hastaların 14'ünde (%23.7) diyabetes mellitus, 43'ünde (%72.9) hipertansiyon, 
34'ünde (%57.6) hiperlipidemi eşlik etmekteydi. Hastaların 18'i (%30) halen sigara kullanmaktaydı. 
İstatistiksel analizde Kaiser-Meyer-Olkin değeri 0.668 idi ve Barlett testi anlamlı bulundu (p<0.001). Bu 
59 hastalık örneklemimizin uygun olduğunu göstermekteydi. Faktör analizinde 5 faktör belirlendi. İlk dört 
faktör hastaların erişimde yaşadığı engeller, hastaların kardiyak rehabilitasyon hakkındaki bilgi eksikliği, 
lojistik sorunlar ve hastaların kardiyak rehabilitasyon ihtiyaç algısı idi. Beşinci faktör yalnızca ‘başka 
sağlık problemlerim katılmamı engelledi’ maddesinden oluşmaktaydı. Tüm faktörlerin iç tutarlılık 
değerleri tatminkardı (Cronbach alfa >=0.7). 
 
Sonuç: KRES Türk hastalarda kardiyak rehabilitasyondaki engellerin değerlendirilmesi için geçerli ve 
güvenilir bir skaladır. 
  
Anahtar Kelimeler: Güvenilirlilik ve geçerlilik, hasta katılımı, kardiyak rehabilitasyon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

S-090  Periferik Arter Hastalarında Kardiyak Rehabilitasyonun Egzersiz Kapasitesi Üzerine 
Etkisi 

  
Yusuf Karavelioğlu1, Tuğba Atan2, Mücahit Yetim1 

 
1Hitit Üniversitesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, Çorum 
2Hitit Üniversitesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Çorum 
  
Amaç: Periferik arter hastalığı (PAH), periferik arter lümeninin aterosklerotik obstrüksiyonu veya 
stenozu nedeniyle alt ekstremitelerde kan akımında azalmaya neden olan kronik bir rahatsızlıktır. PAH 
prevalansının, 60 yaşın üzerindeki bireylerde % 18 olduğu tahmin edilmektedir ve hastaların yaklaşık 
üçte birinin semptomatik olduğu bilinmektedir. PAH' daki en tipik semptom, yürüyüş sırasında artan ve 
dinlenince rahatlayan, baldırlarda veya tüm bacakta ağrı olarak tanımlanan “intermittant kladikasyo” dur. 
Ancak, PAH'lı hastaların çoğunda bu tipik semptom yoktur ve hastalar sıklıkla atipik ağrılı bacaklar ile 
başvururlar. Kardiyak rehabilitasyon (KR) programlarının periferik arter hastalığı tedavisindeki önemi, 
tipik ve atipik semptomlar için doğrulanmıştır. Amerikan Kardiyoloji Derneği ve Amerikan Kalp Birliği 
önerileri, asemptomatik dönemde ve intermittant kladikasyo aşamasında birincil tedavinin rehabilitasyon 
programlarına dayandığını göstermiştir. Bu çalışmanın amacı, PAH olan bireylerde, KR programının 
hastaların egzersiz kapasiteleri üzerine olan etkilerini incelemektir. 
 
Gereç-Yöntem: Periferik arter hastalığı tanısı konan 21 hasta (ortalama yaş: 58.71 ± 13.71; erkek: 19), 
kardiyolog, fiziyatrist, deneyimli hemşire ve fizyoterapistin yer aldığı multidisipliner bir ekip kontrolünde 
hastanemiz kardiyak rehabilitasyon ünitesinde haftada 5 gün olmak üzere toplamda 6 ila 12 hafta 
süresince egzersiz programına alındı. Rehabilitasyon programı başlamadan önce, hastalar medikal 
öyküsünü gözden geçirmek ve kardiyopulmoner egzersiz testini (KPET) tamamlamak için kardiyak 
rehabilitasyon ekibi ile değerlendirme oturumlarına katıldı. Her hastaya ısınma, bisiklet ergometre, üst 
ve alt ekstremite güçlendirme, soğuma ve germe egzersizlerinden oluşan ve yaklaşık 60 dk süren 
rehabilitasyon programı uygulandı. KR programı sırasında hastalar, egzersiz test sonuçlarına göre 
hesaplanan VO2 pik kalp hızlarının % 60 ila 80'inde aerobik egzersiz yaptılar. KR programının sonunda 
KPET tekrarlandı ve program öncesi ve sonrası KPET değişkenleri paired sample t-testi ile 
karşılaştırıldı. 
 
Bulgular: Öncelikle, KR programı pik VO2'yi anlamlı şekilde 1.35 ± 0.37 ml / dk'dan 1.51 ± 0.43 ml / 
dk'ya yükseltti (p <0.001). Egzersiz testi süresi (14.80 ± 4.48 dk’dan 16.75 ± 4.47 dk’ya p <0.001), pik 
egzersiz yükü (84.42 ± 38.06 Watt’dan 102.52 ± 37.71 Watt’a, p <0.001) ve maksimum MET (4.85 ± 
1.32’dan 5.63 ± 1.50’a, p <0.001) anlamlı olarak arttı. 
 
Sonuç: PAH mobiliteyi büyük ölçüde kısıtlayacak ve ciddiyetle ilerleyebilecek egzersiz kapasitesi 
azalmasına yol açabilmektedir. Azalan maksimum egzersiz kapasitesi, hasta sağkalımının azalması ile 
ilişkilidir. Bu nedenle, PAH'ı olan bireylerde kardiyak rehabilitasyon, egzersiz kapasitesinde iyileşme ve 
sağkalımın artması dahil olmak üzere çeşitli faydalar sağlayabilir. 
  
Anahtar Kelimeler: Egzersiz kapasitesi, kardiyak rehabilitasyon, periferik arter hastalığı 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

S-091  KOAH’lı Hastalarda Postural Stabilite Değerlendirmesi, Hastalık Şiddeti ve Yaşam 
Kalitesi ile ilişkisi 

  
Tülay Yıldırım1, Ayşegül Beykumül1, Gazi Gülbaş2 

 
1İnönü Üniversitesi, Turgut Özal Tıp Merkezi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD, Malatya 
2İnönü Üniversitesi, Turgut Özal Tıp Merkezi, Göğüs Hastalıkları AD, Malatya 
  
Amaç: Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH), dispne, yorgunluk, öksürük ve yaşam kalitesinin 
azalması gibi yaygın semptomlar ile karakterize bir hastalıktır. KOAH’lı hastalarda; solunum iş yükünün 
artmasına bağlı olarak, göğüs duvarı ve üst ekstremite kaslarında kısalma ve tonüs artışı gözlenir. Buna 
bağlı postural anormallikler gelişebilmektedir. Yine KOAH'lı hastalarda kas güçsüzlüğü, polifarmasi ve 
polinöropati gibi risk faktörlerine bağlı olarak denge sorunları görülebilmektedir. Fonksiyonel denge; 
mobilite, düşme sıklığını azaltmak ve günlük yaşam aktivitelerinde fonksiyonel bağımsızlığı korumak 
için kritiktir. Ancak, KOAH’lı hastalarda dengede bozulma ile ilgili sınırlı veri vardır. Ve yapılan 
çalışmalarda genellikle skalalar üzerinden yapılmıştır.Bizim çalışmamızda KOAH’lı hastalarda; objektif 
verilere ulaşma imkanı sağlayan Biodex denge cihazı kullanılarak; postural stabilite ve onun hastalık 
şiddeti ve yaşam kalitesiyle ilişkisinin değerlendirilmesi planlandı. 
 
Gereç - Yöntemler: Turgut Özal Tıp Merkezi Göğüs Hastalıkları KOAH polikliniğine başvuran, 40 yaş 
üstü, en az 10 paket/yıl sigara öyküsü olan, son 6 hafta içinde alevlenmesi olmayan, GOLD kriterlerine 
göre KOAH tanısı almış 46 hasta çalışmaya alındı. GOLD sınıflamasına göre hastalık şiddeti A,B,C,D 
olarak gruplara ayrıldı.  
Hastaların postural stabiliteleri Biodex Stability system (1’ den 8’e kadar olan zorluk seviyesinde, Antero-
posterior-API, Medio-lateral-MLI ve kapsamlı stabilite-OVERALL) indeksiyle; hastalığa özgü yaşam 
kaliteleri St. George solunum anketi-SGRQ ile; mobilite, yürüme yeteneği ve düşme riski TimeUp and 
Go testi-TUG ile değerlendirildi.  
İstatistiksel analizde frekans ve Kruskall-Wallis varyans analizi kullanıldı. 
 
Bulgular: Hastalar; ortalama 65,50 ± 8,31 yıl ( 49-83 ) yaşlar arasında ve GOLD sınıflamasına göre 13 
( % 28,3 ) A Grubu, 8 ( %17,4 ) B Grubu, 4 ( %8,7 ) C Grubu, 21 ( %45,7 ) D Grubu olarak dağılım 
gösteriyordu. Gruplar arasında denge testleri yönünden farklılık saptanmadı ( p ˃  0,05 ). Hastaların TUG 
ve Biodex denge testleri ile yaşam kaliteleri arasında ise anlamlı bir fark tesbit edildi ( p ˂ 0,05 ). 
 
Sonuç: KOAH’lı hastalarda hastalık şiddetinden bağımsız görülen denge bozuklukları; hastanın yaşam 
kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir. Biodex cihazı ile yapılan postural stabilite ölçümleri ile farklı 
yüzey zorluk derecelerinde, kapsamlı ve objektif postural stabilite tayini yapılabilmektedir. Erken 
dönemde belirlenen defisite yönelik spesifik tedavinin sağlanması, hastanın yaşam kalitesinde artışa 
neden olabileceği için geniş katılımlı ve kontrollü çalışmalara ihtiyaç vardır. 
  
Anahtar Kelimeler: KOAH, denge, biodex, yaşam kalitesi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

S-092  Postmenopozal Osteoporozlu Hastalarda Spinopelvik Radyolojik Parametrelerle Denge, 
Yürüme ve Düşme Etkinliğinin İlişkisinin İncelenmesi 

  
Esra Giray, Gülseren Akyüz 
 
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul 
  
Amaç: Bu çalışmanın amacı postmenopozal osteoporozlu hastalarda sagittal denge, spinopelvik 
parametreler, kemik mineral yoğunluğu, denge ve düşme etkinliği arasındaki ilişkinin araştırılmasıdır. 
 
Gereç-Yöntem: Çalışma prospektif, kesitsel olarak tasarlandı. Etik kurul onamı alındı (onay numarası: 
09.2018.046). Hastalardan sözlü ve yazılı onam alındı. Çalışmaya postmenopozal osteoporoz tanılı 40-
80 yaş arasında 40 hasta dahil edildi. Spinopelvik parametreleri ve dengeyi etkileyebilecek diğer 
durumlar (daha önce omurga operasyonu geçirmiş olan, romatolojik hastalığı olmak, nörolojik hastalığı 
olmak, iç kulak hastalığı olmak vb.) dışlandı. Omurga grafilerinden spinopelvik parametreler (sagittal 
vertikal aks (SVA), torakal kifoz, lomber lordoz, pelvik tilt, pelvik insidans, sakral eğim) hesaplandı. 
Hastalara Tinetti Denge ve Yürüme Değerlendirmesi ve Düşme Etkinlik Ölçeği uygulandı. Kemik mineral 
yoğunluğu ölçümleri, klinik parametreler, spinopelvik parametreler, denge ve yürüme ve düşme etkinliği 
arasındaki ilişki incelendi. Değişkenler arası ilişkilerin incelenmesinde Spearman korelasyon analizi 
kullanıldı. Kompresyon fraktürü varlığına göre sagittal denge varlığının karşılaştırılması için kikare testi 
uygulandı. Sagittal denge açısından normal, orta ve ciddi deformitesi olan grupların karşılaştırılmasında 
ANOVA testi kullanıldı. Bu grupların ikili değerlendirilmesinde bağımsız gruplarda t testi kullanıldı. 
p<0,05 anlamlı olarak kabul edildi. 
 
Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 63,42±8,98 ve L1-L4 T skoru ortalaması-2,5±0,68 idi. L1-L4 ve L2-
L4 vertebra kemik mineral yoğunluğu ve T skoru ile sakral eğim arasında istatiksel anlamlı negatif 
korelasyon bulundu. SVA ile Tinetti Denge ve Yürüme Değerlendirmesi yürüme alt bölümü skoru ve 
toplam skoru arasında istatiksel anlamlı negatif korelasyon saptandı. Diğer spinopelvik parametrelerle 
istatiksel anlamlı ilişki saptanmadı. SVA ve spinopelvik parametrelerle düşme etkinliği arasında anlamlı 
ilişki bulunmazken, Düşme Etkinlik Ölçeği skorları ile Tinetti Yürüme ve Denge Değerlendirmesi denge 
alt bölümü skorları, yürüme alt bölümü skorları ve toplam skorları arasında istatiksel anlamlı negatif 
korelasyon saptandı. Sagittal denge açısından normal, orta derecede deformitesi ve ciddi deformitesi 
olan hastalar arasında Tinetti Yürüme ve Denge Değerlendirmesi denge alt bölümü skorları, yürüme alt 
bölümü skorları ve toplam skor açısından istatiksel anlamlı fark saptanırken Düşme Etkinlik Ölçeği 
skorları açısından fark saptanmadı.  
 
Sonuç: Postmenopozal osteoporozlu kadınlarda sagittal vertikal aks ve sagittal denge parametreleri ile 
denge ve yürüme fonksiyonları ilişkili bulunmuştur. Sagittal dengenin durumu denge ve yürüme 
fonksiyonlarını etkilediğinden osteoporozlu hastalarda düşme ve kırıkların önlenmesi için göz önünde 
bulundurulmalıdır. Sagittal denge, spinopelvik parametreler ve yürüme, denge ve düşme etkinliğinin 
birlikte değerlendirildiği ilk çalışma olması ve prospektif dizaynı çalışmamızın güçlü yanları olarak 
görülebilir. Çalışmanın zayıf yönleri ise kesitsel olması, düşme sıklığının prospektif olarak 
değerlendirilememiş olmasıdır. 
  
Anahtar Kelimeler: Denge, osteoporoz, torasik kifoz, sagittal spinal denge, spinopelvik parametreler 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

S-093  Parenteral Tedavi Alan Postmenopozal Osteoporozlu Hastalarda Ağrı, Yaşam Kalitesi ve 
Hasta Memnuniyetinin Değerlendirilmesi 

  
Tuğba Özsoy Ünübol1, Gülseren Akyüz2, Samaya Mirzayeva2, Tuba Güler3 

 
1SBÜ Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, 
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3Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, Ankara 
  
Amaç: Osteoporoz (OP), artmış kırık riskine yatkınlık yaratacak düzeyde kemik gücünde azalma ile 
karakterize bir iskelet sistemi hastalığıdır. Osteoporoz ve ilişkili kırıklar ağrı, dizabiliteye neden olmakta 
ve yaşam kalitesini olumsuz etkilemektedir. Osteoporozun tedavisi, kırıkların önlenmesi ve hastaların 
çok yönlü olarak değerlendirilmesi önemlidir. Hastaların aldıkları medikal tedavilerden memnuniyeti 
tedaviye uyumu etkilemektedir. Bu nedenle biz bu çalışmada parenteral tedavi alan hastaları ağrı, 
yaşam kalitesi ve hasta memnuniyeti açısından değerlendirmeyi ve karşılaştırmayı amaçladık. 
 
Gereç-Yöntem: Osteoporoz polikliniklerinde takipli hastaların dosyaları retrospektif olarak tarandı. En 
az 2 yıldır parenteral OP tedavisi (Denosumab, zoledronik asit ve ibandronik asit) alan hastalar 
çalışmaya dahil edildi. Ağrı VAS ve kısa ağrı anketi (BPI-SF) ile değerlendirilirken yaşam kalitesi için 
osteoporoza spesifik yaşam kalitesi anketi (Quality of Life Questionnaire of the European Foundation 
for Osteoporosis: Qualeffo-41) kullanıldı. Hastaların memnuniyetini değerlendirmek için ilaçtan, kullanım 
şekli ve sıklığından memnuniyeti sorgulayan 5 şıklı yanıtları içeren Likert tipi anket uygulandı.  
 
Bulgular: Çalışmaya 138 hasta (Denosumab: 50, Zoledronik asit: 48, ibandronik asit: 40) dahil edildi. 
Değerlendirlen ağrı parametrelerinde gruplar arası fark saptanmadı. Tüm gruplarda Qualeffo-41’in tüm 
alt skorları ve total skoru benzerdi. Denosumab kullanan hastaların tedaviden genel memnuniyet 
yüzdesi 88 olup hem zoledronik asit (43,8) hem de ibandronik asit (52,5) kullanan hastalardan daha 
yüksek bulundu. Benzer şekilde ilacın kullanım şeklinden memnuniyet yüzdeleri sırası ile 84, 43,8 ve 
57,5 iken kullanım sıklığından memnuniyet yüzdeleri de 84, 56,2 ve 52,5 olarak saptandı.  
 
Sonuç: Osteoporozda yaşam kalitesi kullanılan ilaçtan bağımsız olarak negatif etkilenmektedir. 
Kullanılan ilaçların yaşam kalitesi bakımından birbirine üstünlüğü yoktur. Hastalar 6 aylık periyotlarla 
ilaç kullanmaktan ve subkutan formdan daha memnundurlar. Bu bulgularla denosumabın hasta 
memnuniyetinde diğer iki ajana göre bir adım önde olduğunu söyleyebiliriz. 
  
Anahtar Kelimeler: Ağrı, hasta memnuniyeti, osteoporoz, tedavi, yaşam kalitesi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

S-094  Postmenopozal Osteoporoz Hastalarında Sarkopeni ve Denge 
  
Bilinç Doğruöz Karatekin1, Şeyhmus Yaşin2, Yasemin Yumuşakhuylu3, Fethullah Bayram1, Afitap 
İçağasıoğlu3 
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Amaç: Jeneralize kas kütlesi ve kuvvet kaybıyla karakterize olan yaşlılarda görülen sarkopeni ve denge 
bozukluğunun, postmenopozal osteoporoz ile ilişkisini araştırdık. 
 
Gereç-Yöntem: İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nden etik kurul onayı (Karar no: 2018/0235) alınan bu 
çalışma osteoporoz polikliniğimize başvuran 53 postmenopozal osteoporoz hastasında yapılmıştır. 
Yazılı hasta onamlarının alınmasının ardından hastalar sarkopeni açısından, Avrupa Sarkopeni Çalışma 
Grubu (EWGSOP)’nin önerdiği sarkopeni algoritmasına göre değerlendirilmiştir. Algoritmanın 
parametrelerinden yürüme hızının değerlendirmesinde Zamanlı Kalk&Yürü Testi (ZKY), kas gücü 
değerlendirmesinde Jamar el dinamometresi, kas kitlesi ölçümünde ise baldır çevresi kullanılmıştır. 
Hastaların dengeleri Berg Denge Testi (BDT) ile, fonksiyonel becerileri Zamanlı Kalk&Yürü Testi (ZKY) 
ile değerlendirilmiştir. Klinik diğer parametreler (yaş, beden kitle indeksi (BKI), 25OHvitD düzeyi, 
menopoz yaşı, son 1 yıl içinde düşme, kırık öyküsü, annede kırık öyküsü) sorgulandı. İstatistik 
değerlendirmede SPSS 22.0 programı kullanıldı. Veriler normal dağılmadığı için spearman korelasyon 
analizi yapıldı. 
 
Bulgular: Hastalarımızın yaş ortalaması 65.25±9.05, ortalama BKI 26.96±5.05, ortalama menopoz yaşı 
46.08±6.57, ortalama 25OHvitD düzeyi 23.84±1.24’tü. Hastaların %30.2’sinde son 1 yıl içinde düşme, 
%41.5’inde kırık öyküsü, %32.1’inde annede kırık öyküsü vardı. BDT ortalaması 51.3±4.59 idi, BDT’ye 
göre hastaların %1.9‘unda denge bozukluğu vardı. BDT, yaş ile zayıf derecede (r:-0.375, p<0.01) ve 
kavrama gücü ile zayıf derecede (r:0.276, p<0.05) korele idi. ZKY ortalaması 9.70±2.17 idi, ZKY’ye göre 
hastaların %11.9’unda azalmış yürüme hızı vardı. ZKY, yaş ile (r:0.343, p<0.05), menopoz yaşı ile (r:-
0.294, p<0.05), son 1 yıl içinde düşme ile (r:0.323, p<0.05) zayıf derecede korele idi. El kavrama gücü 
ortalaması 32.88±13.19 idi, hastaların %94.1’inde el kavrama gücü azalmıştı. Hastalarımızın baldır 
çevresi ortalaması 35.65±3.69 idi, %15.1 hastada baldır çevresi azalmıştı. EWGSOP sarkopeni 
algoritmasına göre hastalarımızın sarkopeni oranı %15.1 idi. Sarkopeni BKI ile zayıf derecede (r:-0.365, 
p<0.01) ve baldır çevresi ile yüksek derecede (r:-0.624, p<0.01) korele idi.Ayrıca 25OHvitD düzeyi kırık 
öyküsü ile zayıf derecede (r:-0.377, p<0.01) korele idi. 
 
Sonuç: Postmenopozal osteoporoz hastalarında BDT’ye göre denge bozukluğu %1.9 oranında 
bulunmasına rağmen, hastaların %30.2’sinde son 1 yıl içinde düşme ve %41.5’inde kırık öyküsü vardı. 
Çalışmamızda postmenopozal osteoporozda BDT, düşme ve kırık riskini öngörmede etkili 
bulunmamıştır. BDT sınır değerlerinin Türk toplumuna uygun olmadığı düşünülebilir. Hastalarımızın 
%94.1’inde kavrama gücü azalmış, fakat kas gücünde yüksek oranda azalma görülmesine rağmen 
sarkopeni oranı %15.1 olarak bulunmuştur. Literatürde baldır çevresi, kas kitlesi ile korele bulunmuş 
olsa da yaşlı hastalarda yaşa bağlı oluşan yağ depozitleri ve cilt elastisitesinin kaybı doğru ölçümü 
zorlaştırmaktadır. Bu bizim sonucumuzu etkilemiş olabilir. Sarkopeni değerlendirilmesinde kas kitlesi 
ölçümünde antropometri yerine Biyoelektrik-Empedans Analizi (BIA) ya da Dual Enerji X-ray 
Absorptiometri (DEXA)’nın kullanılmasının daha doğru olduğu kanaatindeyiz. 
  
Anahtar Kelimeler: Denge, osteoporoz, sarkopeni 
 
 
 
 
 
 



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

S-095  Epilepsili Hastalarda Düşük Kemik Mineral Yoğunluğunun Ağrı, Yaşam Kalitesi ve 
Yorgunluk Üzerine Etkisi 
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Amaç: Epilepsi hastalarında antiepileptik ilaç kullanımı nedeniyle düşük kemik mineral yoğunluğu 
(KMY) oluşabilir. Çalışmanın amacı antiepileptik ilaç kullanan hastalarda düşük KMY'nin ağrı, yaşam 
kalitesi (YK) ve yorgunluk üzerindeki etkilerini araştırmaktır. 
 
Gereç-Yöntem: Çalışma grubuna yaşa göre T veya Z skoru -1.5'in altında veya daha önce kırık öyküsü 
olan epileptik hastalar alındı. Aynı şekilde T veya Z skoru -1.5’un üstünde olan epileptik hastalar kontrol 
grubuna dahil edildi. Demografik ve klinik özellikler olarak epilepsi tanısını aldığı zaman ve antiepileptik 
ilaç kullanım süresi, antiepileptik ilaç türü, önceki kırık öyküsü, KMY değeri, D vitamini düzeyi kaydedildi. 
Hasta izleminde vizüel analog skala (VAS) ve kısa ağrı envanteri (brief pain inventory=BPI) ile ağrı, 
Qualeffo-41 ile YK, yorgunluk şiddeti ölçeği (fatigue sypmtom score=FSS) ile yorgunluk değerlendirildi.  
 
Bulgular: Çalışma grubuna 21 (11 kadın, 10 erkek), kontrol grubuna 42 (24 kadın, 18 erkek) hasta dahil 
edildi. Tüm katılımcıların ortalama yaşı ve ortalama hastalık süresi sırasıyla 39.56 (± 11.2) yıl ve 19.2 
(± 12.6) yıl idi. On bir hastada (% 17.5) geçirilmiş kırık öyküsü vardı. Çalışma grubunda VAS sırt ağrısı, 
Qualeffo-41, FSS, BPI’nın ağrı şiddeti ve ağrı etkileşimi ortanca skorları kontrol grubuna göre anlamlı 
olarak yüksek bulundu (p<0.0005). Lomber spinal Z-skoru ile VAS-sırt ağrısı (rho = -0.51, p <0.0005), 
BPI-ağrı şiddeti (rho = -0.53, p<0.0005), BPI-ağrı etkileşimi (rho = -0.51, p< 0.0005), Qualefello-41 (rho= 
-0.38, p=0.007), FSS (rho=-0.49, p<0.0005) arasında anlamlı bir ilişki bulundu 
 
Sonuç: Düşük KMY’si olan epileptik hastalarda artmış ağrı, yorgunluk ve bozulmuş YK mevcuttur. 
Antiepileptik ilaç kullanımının düşük KMY için önemli bir risk oluşturduğuna ve hastalarda semptom 
takibi yaparken komorbidite olarak antiepileptik ilaç kullanımına dikkat edilmeli, ayrıca epileptik nöbetler 
sırasında yere düşmeye bağlı hastalarda kırık oluşma riskinin arttığı unutulmamalıdır. 
  
Anahtar Kelimeler: Osteoporoz, antiepileptik ilaç, epilepsi, kırık, sekonder osteoporoz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

S-096  Pregabalin’in Kemik Metabolizması Üzerine Olan Etkisinin Değerlendirilmesi  
 
Burçak Akın, Bayram Kelle, Erkan Kozanoğlu 
 
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Adana 
  
Amaç: Pregabalin; epilepsi, anksiyete, nöropatik ağrı gibi durumlarda endike olan bir antiepileptiktir. 
İnhibitör nörotransmitter olan gama-aminobutirik-asit (GABA)’in yapısal bir analoğudur. Bazı 
antiepileptiklerin kemik metabolizması üzerine olumsuz etkileri bilinmekle beraber monoterapi olarak 
kullanılan pregabalinin bu durum üzerine etkisi bilinmemektedir. Bu çalışmanın amacı son yıllarda sıkça 
kullanılan pregabalin etken maddesinin kemik metabolizması üzerine olan etkisinin değerlendirilmesidir. 
 
Gereç-Yöntem: Vaka-kontrol olarak dizayn edilen bu çalışmaya nöropatik ağrı veya fibromiyalji tanıları 
ile en az 6 aydır pregabalin kullanan 40 hasta ve kontrol grubu olarak da ilacı kullanmayan 40 sağlıklı 
gönüllü dahil edildi. Çalışma öncesi Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Yerel Etik Kurulu’ndan onay 
alındı. Çalışmaya dahil edilme kriterleri; 18-50 yaş arası olmak, nöropatik ağrı ve FMS tanısı nedeniyle 
en az 6 aydır pregabalin kullanmak, kontrol grubu olarak pregabalin ilacını kullanmayan sağlıklı 18-50 
yaş arası erkek veya kadın olmak olarak belirlenirken, dışlama kriterleri ise; postmenopozal kadın 
hastalar, diabetus mellitus hastalığı olanlar, epilepsi tanısı olanlar, ikincil osteoporoza yol açacak klinik 
durumlar, bifosfonat vb. osteoporoz tedavisinde kullanılan ilaç alımı olan hastalar, osteoporoza neden 
olan ilaç kullanan hastalar (steroid, varfarin vb.) olarak belirlendi. Olgular yaş ve cinsiyet açısından 
eşleştirildi. Tüm olgularda serum kemik yapım ve yıkım belirteçleri, kalsiyum ve D vitamini düzeylerine 
bakıldı. Kemik mineral yoğunluğu (KMY) Dual Enerji X-Ray Absorbsiyometri (DXA) ölçümüyle belirlendi. 
Çalışmada pregabalin kullanımıyla serum kalsiyum, D vitamini düzeyleri, kemik yapım-yıkım belirteçleri 
ve KMY arasındaki ilişki değerlendirildi.  Verilerin istatistiksel analizinde IBM SPSS Statistics Versiyon 
20.0 paket programı kullanıldı. Kategorik ölçümlerin gruplar arasında karşılaştırılmasında Ki Kare test 
istatistiği kullanıldı. Hasta kontrol grupları arasında sayısal ölçümlerin karşılaştırılmasında varsayımların 
sağlanması durumunda bağımsız gruplarda T testi, varsayımların sağlanmaması durumunda ise Mann 
Whitney U testi kullanıldı. Pregabalin kullanım süresi gibi ikiden fazla grubun sayısal ölçümlerinin genel 
karşılaştırılmasında varsayımların sağlanması durumunda Tek Yönlü Varyans Analizi, varsayımların 
sağlanmaması durumunda ise Kruskal Wallis testi kullanıldı. Tüm testlerde istatistiksel önem düzeyi 
0.05 olarak alındı. 
 
Bulgular: Çalışmaya pregabalin kullanan yaş ortalamaları 40,6+7,1olan 40 hasta (27 kadın, 13 erkek) 
ve yaş ortalamaları 40,4+7,3(27 kadın, 13 erkek) olan kontrol grubu olarak 40 hasta dahil edildi. Hasta 
ve kontrol grubu arasında lomber ve kalça KMY ortalamaları karşılaştırıldığında istatistiksel olarak 
anlamlı fark saptanmadı. Ayrıca pregabalin kullanımı ile kemik yapım-yıkım belirteçleri, serum kalsiyum 
ve D vitamini düzeyleri arasında bir ilişki saptanmadı. Pregabalin’i 12-23 ay süre kullanan grubun, 6-11 
ay süre kullanan gruba göre femur boyun KMY’sinin daha düşük olduğu gözlendi, ancak bu sonuçlar 
istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı.  
 
Sonuç: 50 yaş altı popülasyonda pregabalin’in kemik mineral yoğunluğu üzerine olumsuz bir etkisi 
olduğu düşünülmemektedir. Pregabalin kullanımının farklı yaş gruplarında uzun vadede kemik sağlığı 
üzerine etkisini araştıran daha uzun süreli çalışmalara ihtiyaç vardır. 
  
Anahtar Kelimeler: Pregabalin, osteoporoz, kemik mineral yoğunluğu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

S-097  Osteoporozlu Kadın Hastalarda Kemik Mineral Yoğunluğunun Serum Leptin Seviyesi İle 
İlişkisi 

  
Hatice Burçak Törnük Duman1, Ahmet Karadağ2, Şeker Dağ1 

 
1Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Fen Bilimleri Fakültesi, Biyoloji Anabilim Dalı, Sivas 
2Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Sivas 
  
Amaç: Bu çalışmada osteoporozlu kadın hastalarda serum leptin seviyesini osteopenili ve sağlıklı 
kontrollerle karşılaştırmayı ve kemik mineral yoğunluğunun serum leptin seviyesi ile ilişkisini göstermeyi 
amaçladık.  
 
Gereç-Yöntem: Bu çalışmaya Dünya Sağlık Örgütü Tanı Kriterlerine göre osteoporoz tanısı alan 31 
postmenopozal kadın (Lomber veya kalça bölgesinde, t skoru <-2.5), osteopeni tanısı alan 24 
postmenopozal kadın (Lomber veya kalça bölgesinde, -1< t skoru >-2.5) ve 21 premenopozal sağlıklı 
kadın dahil edildi. Osteoporozlu ve osteopenili hastaların lomber1-4 spine ve femur boynu Dual Enerji 
X-Ray Absorbsiyometrisi (DEXA) t skoru kaydedildi. Tüm katılımcılardan serum leptin seviyesini ölçmek 
için venöz kan alındı. 
 
Bulgular: Gruplar vucud kitle indexi açısından benzerdi (p>0,05).Osteoporozlu grup ve osteopenili grup 
arasında serum leptin seviyesi benzerdi (ortalama leptin seviyesi sırasıyla 21,68±12,42 ve 
27,79±14,11)( p>0,05). Aynı şekilde osteoporozlu grup ve sağlıklı kontroller arasında serum leptin 
seviyesi benzerdi (ortalama leptin seviyesi sırasıyla 21,68±12,42 ve 18,69±16,14)( p>0,05). Ayrıca 
osteoporozlu hastaların lomber1-4 spine ve femur boynu t skorları ve serum leptin seviyeleri arasında 
anlamlı bir korelasyon bulunumadı (r değeri sırasıyla 0,26 ve 0,44) ( p>0,05). 
 
Sonuç: Osteoporozlu hastaların serum leptin seviyesi osteopenili hastalardan ve sağlıklı kontrollerden 
farklı değildir. Ayrıca osteoporozda lomber 1-4 spine ve femur boynu DEXA t skorları ile serum leptin 
seviyesi arasında herhangi bir ilişki yoktur. 
  
Anahtar Kelimeler: Osteoporoz, leptin, dexa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

S-098  Postmenopozal Osteoporozlu Kadınlarda Kinezyofobi Sıklığı Ve Postmenopozal 
Kadınlarda Kinezyofobinin Ağrı, Yaşam Kalitesi, Depresyon İle İlişkisi 

 
Emine Aydın, Bengi Öz 
 
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
  
Amaç: Postmenopozal osteoporoz hastalarında kinezyofobi varlığı ve postmenopozal kadınlarda 
kinezyofobinin yaşam kalitesi, depresyon ile ilişkisini incelemek amaçlanmıştır. 
 
Gereç-Yöntem: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fiziksel Tıp ve 
Rehabilitasyon Kliniğine başvuran 50-75 yaş arası, en az son 6 ay içerisinde Dual enerji X-ray 
absorbsiyometre (DXA) çekimi yapılmış olan postmenopozal kadınlardan kırık hikâyesi, nörolojik 
hastalık, inflamatuvar romatolojik hastalık, gebelik ve malignitesi olmayan 100 hasta çalışmaya alındı. 
DXA sonucunda T skoru <=-2,5 SD olan hastalar DSÖ tanımına göre osteoporoz olarak kabul edildi. 
Hastalar, osteoporozu olan 50 hasta grup-1, osteoporozu olmayan ve önceden osteoporoz tedavisi hiç 
almayan 50 hasta grup-2 olarak iki gruba ayrıldı. Hastaların sosyodemografik özellikleri sorgulanarak 
her iki grupta ağrı düzeyi Vizüel Analog Skala ile, yaşam kalitesi düzeyi Avrupa Osteoporoz Derneğ i 
Yaşam Kalitesi Anketi (QUALEFFO-41) ile, kinezyofobi düzeyi TAMPA kinezyofobi skalası (TKS) ile ve 
depresif duygu durum varlığı Beck Depresyon Ölçeği ile değerlendirildi. Gruplar arasında veriler 
karşılaştırıldı. 
 
Bulgular: Osteoporozu olan hastaların yaş ortalaması 62,44±6,78 iken osteoporozu olmayan hastaların 
59,94±7,12 idi (p=0,075). Osteoporozu olan hastaların menopoz süreleri osteoporozu olmayan 
hastalara göre anlamlı olarak daha yüksek bulundu (sırasıyla 18,55±7,90 yıl ve 12,12±6,95 yıl; p=0,005). 
Gruplar arasında eğitim durumu açısından farklılık saptanmadı (p=0,974). Gruplar düşme sıklığını 
artıran komorbiditelerin varlığı (hipertansiyon, diyabet, tiroid bozuklukları, kardiyak hastalıklar, vertigo) 
açısından karşılaştırıldığında anlamlı farklılık saptanmadı (sırasıyla p=0,539; p=0,220; p=0,102; 
p=0,538; p=0,315). Ortalama D vitamini serum düzeyinde de gruplar arasında anlamlı farklılık görülmedi 
(p=0,530). Hastalar kinezyofobi açısından TKS ile değerlendirildiğinde osteoporozu olan hastaların 
ortalama skoru 42,96±6,59 ve osteoporozu olmayan hastaların ortalama skoru 42,42±6,73 idi (p=0,536). 
Postmenopozal kadınların ortalama TKS düzeyi ile yaş, kardiyak hastalık, yaşam kalitesi, ağrı, 
depresyon arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde pozitif korelasyon (sırasıyla p=, eğitim ve 
hipertansiyon ile arasında negatif korelasyon saptandı (p<0.05).  Postmenopozal kadınların ortalama 
TKS düzeyi ile ilişkili faktörleri belirlemek için yapılan korelasyon analizinde; TKS ile yaş arasında zayıf-
orta düzeyde (p=0,003), kardiyak hastalık ile çok zayıf düzeyde (p=0,042), yaşam kalitesi, ağrı ve 
depresyon ile zayıf- orta düzeyde (sırasıyla p<0,001; p=0,002; p=0,005) anlamlı düzeyde pozitif 
korelasyon bulundu. Eğitim ile zayıf-orta (p=0,001) ve hipertansiyon ile çok zayıf (p=0,035) negatif 
korelasyon saptandı. Hastaların TKS ortalamaları ile boy, vücut ağırlığı, vücut kitle indeksi, diabetes 
mellitus, vertigo, tiroid bozuklukları, D vitamini, düşme sıklığı, osteoporoz süresi ve osteoporoz hakkında 
bilgi düzeyi arasında anlamlı korelasyon saptanmadı (p>0,05). 
 
Sonuç: Postmenopozal kadınlarda kinezyofobinin ileri yaş, düşük eğitim düzeyi, ağrı ve depresif durum 
ile ilişkili olduğu ve yaşam kalitesi düştükçe kinezyofobinin arttığı görüldü. Postmenopozal olup DXA 
sonucuna göre osteoporoz tanısı alan kadınlarda aynı yaş grubundaki osteoporoz tanısı almamış 
kadınlardan daha fazla düşme korkusu olmadığı görüldü. 
  
Anahtar Kelimeler: Osteoporoz, kinezyofobi, ağrı, depresyon, yaşam kalitesi 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

S-099  Postmenopozal Osteoporoza Bağlı Torakal Kifozu Olan Hastalarda Postürü Düzeltmeye 
Yönelik Kinezyo Bantlamanın Kifoz Açısı, Ağrı Ve Denge Üzerine Etkisinin Araştırılması 

  
Deniz Bulut1, Banu Dilek1, Adem Kılınç1, Sema Öncel1, Hülya Ellidokuz2 

 
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İzmir 
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalı, İzmir 
  
Amaç: Bu çalışmanın amacı osteoporoza bağlı kifoz artışı olan hastalarda postür düzeltmeye yönelik 
kinezyotape bantlamanın dorsal kifoz açısını azaltma, ağrı ve denge üzerine rutin osteoporoz ve denge 
egzersizlerine ek bir yarar sağlayıp sağlamadığının araştırılmasıdır. 
 
Gereç-Yöntem: Bu çalışma Eylül 2015-Aralık 2016 tarihleri arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı polikliniğine başvuran osteoporoz tanılı hastalar 
ile yapılmış randomize kontrollü bir çalışmadır. Etik kurul onayı alındıktan sonra osteoporoz tanılı 69 
hasta tarandı. Çalışmaya; 50-80 yaş arasında ve osteoporoz tanısı olan, dijital inklinometre ile ölçülen 
dorsal kifoz açısı 40 derece ve üzerinde olan ve sırt ağrısı değerlendirmesinde son 48 saatte VAS (0-
10 cm) 4 ve üzerinde olan kadın hastalar dahil edildi. Herhangi bir nörojenik veya myojenik hastalığı 
olan, SSS ve kas gücünü etkileyen herhangi bir ilaç kullanan, metastatik kemik hastalığı olan, vertebra 
cerrahisi geçirmiş olan, morbid obez hastalar (VKI 40 ve üzerinde olan), sırt ağrısı değerlendirmesinde 
VAS 4’ün altında olan hastalar, erkek hastalar ve kinezyotape uygulamasına kontrendikasyon oluşturan 
durumu mevcut olan (geniş ve ciddi cilt yaralanmaları, enfeksiyon riski taşıyan açık yaralar, alerjik 
reaksiyonlar) hastalar çalışmadan dışlandı. Daha sonra çalışma kriterlerine uygun 47 hasta randomize 
sayılar tablosu kullanılarak blok randomizasyon yöntemine göre iki gruba ayrıldı. Her iki gruptaki 
hastalara rutin osteoporoz ve denge egzersizleri verildi. Tedavi grubuna ek olarak kinezyotape bantlama 
uygulandı diğer grup kontrol olarak değerlendirildi. Her iki grupta dijital inklinometre ile dorsal kifoz açısı, 
Berg Denge Skalası ve Sportkat kullanılarak denge değerlendirmesi ve VAS (0-10 cm) ile ağrı 
değerlendirmesi yapıldı. Her iki grupta da tedavi öncesi, 3.haftada ve 6.haftada tüm değerlendirmeler 
tekrarlandı. Ayrıca tedavi grubunda ilk bantlamadan 30 dakika sonra kifoz açısı ve Sportkat ile denge 
ölçümü yapıldı. İstatiksel değerlendirmeler SPSS 15.0 for Windows programı ile yapıldı. Ortalamalar 
standart sapmaları ile birlikte sunuldu. Ortanca değerler yanında min-max belirtildi. Sayımla belirtilen 
değişkenler Ki Kare Testi ve Fisher Kesin Test ile değerlendirildi. Ölçüm değerleri açısından gruplar 
arasında anlamlı fark olup olmadığına karar verirken Mann Whitney U Testi yapıldı. Grup içi ikili 
karşılaştırmada da Wilcoxon Testi uygulandı. Anlamlılık düzeyi için p<0.05 değeri kabul edildi. 
 
Bulgular: Çalışma kontrol grubunda ortalama yaşları 64±7.08 olan 22 hasta ve tedavi grubunda 
ortalama yaşları 63.1±8.8 olan 20 hasta ile tamamlandı. Gruplar arasında dorsal kifoz açısı ve denge 
ölçümleri açısından anlamlı fark saptanmadı ancak VAS ile ağrı değerlendirmesinde başlangıç ve 
3.hafta arasındaki değişim ile başlangıç ve 6.hafta arasındaki değişim iki grup arasında 
karşılaştırıldığında tedavi grubu lehine anlamlı fark saptandı. Ayrıca tedavi grubunda bantlamadan 30 
dakika sonra, bantlamanın dorsal kifoz açısı ve denge üzerine anlamlı etkisi gözlendi. 
 
Sonuç: Kinezyotape bantlamanın sırt ağrısının azalmasında potansiyel etkisi gözlenmiş olup dorsal 
kifoz açısı ve denge değerlendirmesinde ek katkısı gösterilememiştir. Bantlama süresinin nispeten kısa 
olması, hasta sayısının azlığı ve ölçümleri yapan araştırmacının kör olmaması nedeniyle çalışmamızda 
anlamlı fark yaratan sonuçlara ulaşamamış olabiliriz. Ayrıca Sportkat cihazı ile denge ölçümü 
osteoporozu olan hastalarda her klinikte uygulanması pratik bir ölçüm yöntemi olmayabilir. Bunlar da 
çalışmamızın kısıtlılıklarındandır. 
  
Anahtar Kelimeler: Ağrı, denge, kifoz, kinezyotape, osteoporoz 
 
 
 
 
 
 



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

S-100  Osteoporoz Tanı ve Tedavi Ünitesi’ne Başvuran Hastalarda Sekonder Osteoporoz ve 
Radyolojik Vertebral Kırıkların Değerlendirilmesi: Son 20 Yılın Verileri 

  
Sina Arman, Ekin İlke Şen, Semih Akı, Ayşe Yalıman, Dilşad Sindel, Aydan Oral, Nurten Eskiyurt 
 
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul 
  
Amaç: Başta endokrinolojik hastalıklar olmak üzere sekonder osteoporoza neden olabilecek hastalıklar 
veya ilaç kullanımları sık görülmektedir. Bu çalışmanın amacı ünitemize başvuran hastaların demografik 
ve klinik özelliklerini gözden geçirerek sekonder osteoporoza neden olabilecek sebeplerin sıklığını tespit 
etmek ve aynı zamanda sekonder osteoporoza yol açabilecek nedenlerle vertebral kırık varlığı 
arasındaki ilişkiyi belirlemektir.  
 
Gereç-Yöntem: Bu araştırmaya İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve 
Rehabilitasyon Anabilim Dalı Osteoporoz Tanı ve Tedavi Ünitesi’ne 1999–2019 yılları arasında ilk kez 
başvuran 8067 hasta dahil edildi. Bu hastaların demografik verileri ve klinik özellikleri incelendi. Dual 
enerji X-ray absorbsiyometri ile ölçülen lomber vertebra, femur boynu ve toplam kalça kemik mineral 
yoğunluğu (g/cm2) değerleri mevcut veri tabanımızdan kaydedildi. Dünya Sağlık Teşkilatı (WHO)’nın 
tanımlamasına göre osteoporoz tanısı olan hastaların oranı hesaplandı. Sekonder osteoporoza neden 
olabilecek erken menopoz, endokrinolojik sorunlar, ilaç kullanımı, romatizmal hastalıklar, malignite 
varlığı gibi faktörler değerlendirildi. 35-65 yaş arasındaki hastalar sekonder osteoporoza yol açabilecek 
risk faktörü olan ve olmayan hastalar olarak iki gruba ayrılarak, sekonder osteoporoza yol açabilecek 
risk faktörü sayısı hesaplandı. Hastaların mevcut radyografilerinde dorsal ve lomber vertebrada 
osteoporotik kırık varlığı Genant’ın görsel semi-kantitatif metoduna göre belirlendi ve kırık sayıları 
kaydedildi. Analizlerde bağımsız verilerin analizinde Ki-Kare, Mann-Whitney U ve Kruskal-Wallis testleri 
uygulandı. Sekonder osteoporoza yol açabilecek risk faktörü sayısı ve radyografik olarak saptanan 
mevcut kırık sayısı arasındaki ilişki ise Spearman korelasyon testi ile değerlendirildi. 
 
Bulgular: Osteoporoz Tanı ve Tedavi Ünitesi’ne ilk kez başvuran hastaların %92,3’ü kadın, %7,7’si ise 
erkek idi. Kadın hastaların %82,9’u menopoz döneminde olup menopoz başlangıcının yaş ortalaması 
44,9 ± 8,1 yıl idi. Kadın hastaların %49,9’unda, erkek hastaların %47,7’sinde WHO kriterlerine göre 
osteoporoz tespit edildi. Bu oran 65 yaş üstü kadın ve erkeklerde ise sırası ile %55,0 ve %51,7 idi. 35-
65 yaş arasında toplam 4756 hastada sekonder osteoporoza yol açabilecek risk faktörü olan hastaların 
oranı kadınlarında %75,1 erkeklerde ise %49,7 olarak saptandı. Kadın hastaların %12,6’sında, erkek 
hastaların %6,9’unda tiroid hastalıkları; kadın hastaların %10,4’ünde, erkek hastaların %11,4’ünde 
diyabetes mellitus; kadın hastaların %6,8’inde, erkek hastaların %16,3’ünde glukokortikoid kullanımı 
mevcut idi. Mevcut radyografileri olan hastalar değerlendirildiğinde 35-65 yaş arasındaki kadın 
hastaların %30,8’inin, erkek hastaların %34’ünün dorsal ve/veya lomber vertebraların en az birinde 
osteoporotik kırık tespit edildi. 35-65 yaş arasında sekonder osteoporoza yol açabilecek risk faktörü olan 
hastalarda olmayan hastalara göre femur boyun ve lomber vertebra kemik mineral yoğunluğu değerleri 
kadınlarda anlamlı olarak daha düşük bulundu (p<0,001); erkeklerde ise iki grup arasında anlamlı 
farklılık mevcut değildi (p>0,05). 35-65 yaş arasında sekonder osteoporoza yol açabilecek risk faktörü 
olan kadın (p<0,001) ve erkek (p=0,006) hastalarda, olmayanlara göre radyolojik olarak saptanan kırık 
oranı daha yüksek saptandı. Sekonder osteoporoza neden olabilecek faktörlerin sayısı ile radyolojik 
vertebral kırık sayısı arasında, 35-65 yaş arasındaki kadın (r=0,085, p<0,001) ve erkek (r=0,246, 
p<0,001) hastalarda anlamlı ilişkili saptandı. 
 
Sonuç: Çalışmamızda 35-65 yaş arasındaki kadın ve erkeklerde sekonder osteoporoza neden 
olabilecek etkenlerin sayısındaki artışın kırık oranında artışla ilişkili olduğu, aynı zamanda kadınlarda 
sekonder osteoporoza yol açabilecek faktörlerin kemik mineral yoğunluğu üzerinde anlamlı etkisi olduğu 
gösterilmiştir. Sekonder osteoporoza neden olabilecek faktörlerin değerlendirilmesi, altta yatan nedenin 
doğru teşhis ve tedavi edilmesi, kırık riskini azaltmak için önem taşımaktadır. 
  
Anahtar Kelimeler: Kemik mineral yoğunluğu, kompresyon kırıkları, risk faktörleri, osteoporoz 
 
 



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

S-101  Kronik İnmeli Hastalarda Günlük Yaşam Aktivite Performanslarının İncelenmesi 
  
Çiğdem Çekmece1, Selime Ilgın Sade2, Elif Özcan3 

 
1Kocaeli Üniversitesi Yahya Kaptan MYO, Kocaeli 
2Kocaeli Üniversitesi FTR AD, Kocaeli 
3Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kocaeli 
  
Amaç: Bu çalışmada; kliniğimizde konvansiyonel tedavi gören kronik inmeli hastaların günlük yaşamda 
zorlandıkları aktiviteleri bulmak, tedavide ihtiyaç duyulan aktiviteler üzeride çalışmak ve kişi temelli bu 
tedavi programının hastaların günlük yaşam aktivitelerine ne kadar katkı sağlayacağını araştırmak 
amaçlanmıştır. 
 
Yöntem: Çalışmaya Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon kliniğinde rutin 
tedaviye alınmakta olan ve dahil edilme kriterine uyan 15 inmeli hasta alındı. Çalışmaya dahil edilme 
kriterlerine uyan ( 18 yaş üstü ve gönüllü olunması, tıbbi durumlarının stabil olması, Yeterli iletişim 
becerisine sahip olunması, Tedaviyi etkileyecek ölçüde şiddetli ağrı bulunmaması ve bağımsız oturma 
dengesinin olması). Hastaların demografik bilgileri alındıktan sonra, performanslarındaki değişiklikleri 
incelemek için Kanada Aktivite Performans Ölçeği (KAPÖ), temel öz bakım faaliyetleri ve engelliliğini 
ölçmek için Barthel Günlük Yaşam Aktiviteleri İndeksi (BGYAI), engelliliğin bazı yönlerini ölçmek için 
Frenchay Aktiviteler İndeksi (FAI) ve bilişsel durumlarını değerlendirmek amacıyla da Mini Mental 
Durum Testi (MMDT) kullanıldı. Tüm test değerlendirmeleri rutin olarak tedavi öncesi ve tedavi bitimi 
olan 3 hafta sonrasında yapıldı. 
 
Bulgular: Çalışmaya alınan hastaların 7’si kadın, 8’i erkek ve yaş ortalaması 55,3 ± 11,3 idi. Tedavi 
öncesi hastaların KAPÖ performans ortalaması 2,68±1,47 idi. Tedavi sonrası KAPÖ performans 
ortalaması 6,36±1,55 olarak değerlendirildi. KAPÖ performans değeri tedavi sonrası istatistiksel olarak 
anlamlı bulundu (p=0,000). Tedavi öncesi hastaların KAPÖ memnuniyet ortalaması 2,18±1,32 idi. 
Tedavi sonrası KAPÖ memnuniyet ortalaması 6,58±1,59 olarak değerlendirildi ve tedavi öncesine göre 
istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p=0,000). Tedavi öncesi BGYAI ortalaması 81,0±11,5 iken tedavi 
sonrası bu değer 92,0±9,7 olarak ölçüldü ve tedavi sonrası istatistiksel olarak anlamlı bulundu 
(p=0,000). Tedavi öncesi Frenchay ortalaması 25,73±8,75 iken tedavi sonrası bu değer 26,13±8,40 
olarak ölçüldü. FAI tedavi öncesine göre istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı (p=0,334). 
 
Sonuç: Yapmış olduğumuz bu çalışma ile inmeli hastaların rehabilitasyonunda konvansiyonel tedaviye 
ek olarak, hastanın performanslarını göz önünde tutan KAPÖ değerlendirmesi sonucu elde edilecek 
veriler ışığında iş ve uğraşı programı hazırlanmasının hastanın günlük yaşam aktivitelerine katkı 
sağlayacağını düşünmekteyiz. 
  
Anahtar Kelimeler: İnme, iş ve uğraşı tedavisi, kanada aktivite performans ölçeği 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

S-102  Hemiplejik Hastalarda Depresyondan Bağımsız Yorgunluk ve Yorgunluğu Etkileyen 
Faktörler 

  
Cansu Özkan1, Evrim Coşkun Çelik2, İlhan Karacan2 

 
1S.B.Ü. İstanbul Gaziosmanpaşa Taksim Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi, istanbul 
2S.B.Ü. İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, istanbul 
  
Amaç: Bu çalışmada depresyonu olmayan hemiplejik hastalarda inme sonrası dönemde yorgunluğun 
değerlendirilmesi ve yorgunluğu etkileyen faktörlerin araştırılması amaçlandı. 
 
Gereç-Yöntem: Çalışmamız kesitsel çalışma olarak planlandı. Serebrovasküler hastalık nedeniyle 
hemipleji tanısı almış, hastalık süresi 18 aydan kısa olan ve depresyonu olmayan inmeli hastalar 
çalışmaya dahil edildi. Beck depresyon ölçeği kullanılarak depresyonu olan hemiplejik hastalar dışlandı. 
Hastalar yorgunluğu olan ve olmayanlar olarak iki ana gruba ayrıldı ve yorgunluğa etki eden faktörler 
araştırıldı. Hastaların klinik ve demografik verileri kaydedildi. Ayrıca tüm hastalar Brunnstrom 
evrelemesi, Modifiye Ashworth Skalası (MAS), Barthel İndeksi (Bİ), Yorgunluk Şiddet Ölçeği (FSS), 
Fonksiyonel Ambulasyon Skalası (FAS), inmeye spesifik yaşam kalitesi ölçeği (SS-QOLS), Vizüel 
Analog Skalası (VAS) uyku, ağrı ve Pittsburgh Uyku Kalite İndeksi (PUKİ) ile değerlendirildi.  
 
Bulgular: Çalışmamızda yorgunluğu olan 47 hasta (ortalama yaş 60,53±8,80 yıl; 21 erkek, 26 kadın) 
ve yorgunluğu olmayan 71 hasta (ortalama yaşı 57,95±10,21 yıl; 41 erkek, 30 kadın) olmak üzere toplam 
118 hasta dahil edildi. Yorgunluğu olan hastaların olmayanlara kıyasla Bİ (p=0,008), FAS (p=0,026), 
SS-QOLS (p<0,001) değerleri daha düşük; MAS (p<0,05), VAS ağrı (p=0,004), PUKİ (p<0,001) 
değerleri ise daha yüksekti. Omuz ağrısı yorgunluğu olanlarda daha sıktı. FSS ile FAS ve Brunnstrom 
evreleri arasında negatif yönde zayıf bir korelasyon saptandı. FSS ile VAS ağrı ve MAS arasında pozitif 
yönde zayıf bir korelasyon saptandı. FSS ile PUKİ arasında pozitif yönde güçlü bir korelasyon ve FSS 
ile SS-QOLS arasında negatif yönde orta derecede bir korelasyon saptandı. Çoklu değişkenli regresyon 
analizinde VAS uyku, MAS ve SS-QOLS değerleri yorgunluk için risk faktörü olarak belirlendi. 
 
Sonuç: İnme sonrası depresyonu olmayan hastalarda görülen yorgunluk ile motor gelişim evresi, 
fonksiyonel bozukluk, uyku problemleri, spastisite ve yaşam kalitesi arasında anlamlı ilişkiler saptandı. 
Regresyon analizinden elde edilen sonuçlara göre VAS uyku, spastisite ve SS-QOLS ile bakılan yaşam 
kalitesi değerlerinin yorgunluk için birer bağımsız etken olduğu saptandı. Depresyonu olmayan inme 
hastalarında spastisite, ağrı, düşük motor veya fonksiyonel kapasite ve uyku bozukluğu yorgunluğu 
etkileyen faktörler olarak görülmektedir. Yorgunluğun yaşam kalitesi, hastaların tedaviye katılımı ve 
rehabilitasyonun klinik sonuçlarına etkili olması göz önüne alındığında tedavi başarısının arttırılması için 
bu faktörlerin erken dönemde tanımlanması önem taşımaktadır. 
  
Anahtar Kelimeler: Hemipleji, spastisite, uyku, yorgunluk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

S-103  Fleksör Digitorum Süperfisiyalis ve Profundus Kaslarının Kronik İnme İle Takipli 
Hastalarda Kantitatif Ultrasonografi İle Değerlendirilmesi 

  
Özge Keniş Coşkun, Esra Giray, Zeynep Kardelen Gençer Atalay, İlker Yağcı, Evrim Karadağ 
Saygı 
 
Marmara Üniversitesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul 
  
Amaç: Serebrovasküler olaylar (SVO) sonrasında gelişen inme, hastalarda spastisite gibi kas tonusunu 
olumsuz etkileyecek sonuçlara yol açabilmektedir. Spastisteye yönelik müdahelelerin arasında oral 
medikasyonlar ve lokal botulinum toksin enjeksiyonları gibi invazif yöntemler bulunmaktadır. Botulinum 
toksin enjeksiyonları, ultrasonografi ve elektrik stimülasyonu gibi bir yol gösterici eşliğinde yapılabilir. 
Özellikle son yıllarda yaygın olması ve ağrısız olması sebebi ile ultrasonografi eşliğinde yapılan 
enjeksiyonlar daha yaygınlaşmış, bu da spastisitenin etkilenen kaslar üzerindeki ultrasonografik 
değişikliklerinin daha fazla fark edilmesini sağlamıştır. Literatürde yapılan çalışmalar daha çok bu 
kasların elastistesinin değerlendirildiği sonoelastografi gibi yöntemlerle yapılmış olup, bu kaslarda 
spastisite ile değişen ekojeniteyi değerlendiren çalışmalar bulunmamaktadır. Bu çalışmanın amacı, 
kronik inme sebebi ile takipli hastalarda sık etkilenen fleksör digitorum süperfisialis(FDS) ve 
profundus(FDP) kaslarının ekojenitesinin sayısal olarak değerlendirilmesi, kişilerin sağlam üst 
ekstremiteleri ile karşılaştırılması ve ekojenite değişikliğinin hastaların inme süresi, spastisite ve motor 
iyileşmeleri ile ilişkisinin değerlendirilmesidir.  
 
Gereç-Yöntem: Çalışmanın etik onayı üniversitemizden alındı. Çalışmaya 18-75yaş arasında, en erken 
3 ay önce SVO sonucunda inme gelişmiş hastalar dahil edildi ve hastaların onamı alındı. Son 3 ay içinde 
üst ekstremiteye yönelik botulinum toksin enjeksiyonu gibi kas içeriğini değiştirecek bir girişim uygulanan 
hastalar, desteksiz oturma dengesi olmayan hastalar, üst ekstremitede kompleks bölgesel ağrı 
sendromu bulunan hastalar ve eşlik eden başka nöromüsküler hastalığı bulunan hastalar çalışma dışı 
bırakıldı. Hastaların inme süresi, yaş, cinsiyet, boy ve kilo parametreleri, inme etiyolojisi kayıt edildi. 
Hastaların spastisite düzeyleri modifiye ashworth skalası ile, motor iyileşme düzeyleri ise Fugl-Meyer 
skalası ile değerlendirildi. Hastaların etkilenmiş ve sağlam taraflarındaki FDS ve FDP kasları, klinik 
değerlendirmeye kör 2 inceleyici tarafından değerlendirildi. İnceleme hasta oturur pozisyonda, her iki 
üst ekstremitesi nötral pozisyonda olacak şekilde, ön kolun el bilek seviyesinin 1/2lik mesafesinden 
yapıldı. İlk inceleyici ardışık iki günde, ikinci inceleyici ise ilk gün ultrasonografik değerlendirmeyi 
tekrarladı. Elde edilen görüntülerin ekojenitesi MATLAB 2016 programı ile, bu değerlendirme için özel 
yazılmış bir algoritma ile değerlendirilerek parlaklık değerleri sayısal olarak elde edildi. Yapılan üç 
incelemenin aritmetik ortalaması analizlerde kullanıldı. Sonuçlar temel deskriptif yöntemler, bağımsız 
gruplarda t-testi ve Pearson korelasyon ile analiz edildi.  
 
Bulgular: Çalışmaya toplam 48 hasta dahil edildi. Hastaların ortalama yaşı 55.70±13.74 (min18-
maks75) inme sonrası ortalama süre 40.17±34.44 (min3-maks 144) ay, ortalama Fugl-Meyer skoru 
27.74±20.35 (min 0-maks 69) idi. Hastaların 30’u erkek (%62.5) olup 38’i (%79.2)si iskemik SVO 
geçirmişti. Gözlemci içi korelasyon değeri 0.93, gözlemciler arası korelasyon değeri ise 0.92 olarak 
hesaplandı. Hastaların etkilenmiş üst ekstremite FDP kas ekojenitesi 97.48±22.83, etkilenmemiş tarafta 
ise 82.59±23.56 olup bu fark anlamlıydı (p< 0.001). Benzer biçimde etkilenmiş tarafın FDS ekojenitesi 
97.15±18.70, etkilenmemiş tarafınki ise 82.47±17.99 olup bu fark da anlamlıydı (p<0.001). Her iki üst 
ekstremite arasındaki ekojenite farkının ve ekojenite düzeylerinin inme süresi, spastisite düzeyi ve Fugl-
Meyer skorları ile anlamlı korelasyonu bulunmamaktaydı (p>0.05).  
 
Sonuç: FDS ve FDP kaslarında inme sonrasında sağlam üst ekstremite ile karşılaştırıldığında anlamlı 
bir ekojenite artışı tespit edildi. Bu ekojenite artışı spastisite düzeyi, inme süresi ve motor iyileşme düzeyi 
ile korele değildi. Bu çalışma, ekojenitenin objektif değerlendirmesini içeren az sayıda çalışmadan biri 
olup, bu konuda daha geniş popülasyonlu ve tedavi yanıtının takip edildiği çalışmalara ihtiyaç vardır. 
  
Anahtar Kelimeler: İnme, ultrasonografi, spastisite 
 
 



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

S-104  Amyotrofik Lateral Skleroz'lu Hastaların Demografik, Klinik Özellikleri ve Fonksiyonel 
Aktivite Düzeyleri ile İlişkisi 

 
Filiz Meryem Sertpoyraz1, Bedile İrem Tiftikçioğlu2, Murat Yıldırımkale3, Bakiye Tuncay4, Berk 
Özyılmaz5, Gülden Diniz6 

 
1FTR Kliniği, Nöromuskuler Hastalıklar Birimi, SBÜ İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir 
2Nöroloji Kliniği, İzmir Zübeyde Hanım Araştırma ve Uygulama Merkezi, Başkent Üniversitesi, İzmir 
3Nöroloji Kliniği, Nöromuskuler Hastalıklar Birimi, İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sağlık 
Bilimleri Üniversitesi, İzmir 
4Nöromuskuler Hastalıklar Birimi, İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sağlık Bilimleri 
Üniversitesi, İzmir 
5Genetik Hastalıklar Tanı Merkezi, Nöromuskuler Hastalıklar Birimi, İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir 
6Patoloji Laboratuarı, Nöromuskuler Hastalıklar Birimi, İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir 
  
Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS) beyin ve spinal kordun üst ve alt motor nöronlarında dejenerasyonla 
karakterize ilerleyici bir hastalıktır. Erkek kadın oranı 1.2, 1.3’dür. İnsidans 100 binde 1-2, prevalans ise 
100 binde 3-8 civarında olup nadir görülür.  
Hastalık, merkez sinir sisteminde, omurilik ve beyin sapında motor hücrelerin kaybına bağlı ortaya çıkar. 
Üst motor nöron tutuluşu sonucu (ekstremitelerde katılık, hiperrefleksi, emosyonel labilite) ve alt motor 
nöron tutuluşu sonucu (kol ve bacaklarda asimetrik güçsüzlük, kaslarda erime, kramplar, kaslarda 
seyirme, yorulma, konuşma ve yutma güçlüğü) oluşan bulgular klinik tabloyu belirler. 
 
Amaç: ALS tanısı ile tedavi edilen hastaların demografik, klinik özellikleri tanımlamak ve 
fonksiyonel aktivite düzeyi ile klinik bulguların ilişkisini değerlendirmek 
 
Gereç-Yöntem: Retrospektif, kesitsel çalışma 2018 yılı Ocak-Aralık ayları arasında Noromuskuler 
Hastalıklar birimine başvuran, kesin ALS tanısı almış, gönüllü oluru alınan 29 hasta, erkek(n=17) ve 
kadın(n=12) hasta çalışmaya dahil edildi. 
Hastaların demografik verileri (yaş, cinsiyet, tanı süresi,) ve ilk başvurularındaki klinik semptomları( 
fonksiyonel aktivite skorları, yardımcı cihaz kullanımları, güçsüzlükleri ve bölgesi, disfaji, kramp, 
yorgunluk, ağrı, solunum zorluğu, dengesizlik, düşme öyküsü ) dosyalarından kaydedildi. 
 
Bulgular: Hastaların yas ortalaması 59.19±7.8 ve tani suresi:4.3 ± 3.5 yıldı. Tamamında farklı 
düzeylerde güçsüzlük yakınması vardı. Üst ekstremitede hastaların % 87 'inde, alt ekstremitede 
%98'inde güçsüzlük vardı. 
Disfaji % 61.5, yorgunluk %65.4,kramp % 42.3, ağrı %73.1,solunum zorluğu %60.7, dengesizlik %55.6 
idi. Fonksiyonel aktivite skorlarına göre FAS 0=%21.9, FAS 2=%7.1, FAS 3=%17.9,FAS 4=%35.7,FAS 
5=%17.9 'dı. Solunum Fonksiyon testi %29.6 normal iken, %70.4'ünde farklı düzeylerde restriktif tip 
solunum bozukluğu vardı. Fonksiyonel aktivite skalası ile disfaji (p=0.415), kramp (p=0.424), ağrı 
(p=0.118), yorgunluk (p=0.347) ve solunum zorluğu arasında (p=0.189) anlamlı ilişki saptanmadı. 
 
Sonuç: ALS hastalarında ilk başvurularında güçsüzlük ile sıklık sırasına göre ağrı, yorgunluk, disfaji, 
dengesizlik ve kramp eşlik etmekte idi. Fonksiyonel aktivite düzeyleri ile bu klinik bulgular arasında ilişki 
saptanmadı. 
Özellikle Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon polikliklerinde güçsüzlük yakınması ile beraber yorgunluk, ağrı, 
kramp, dengesizlik, solunum ve yutma zorluğunun eşlik ettiği hastalarda ALS tanısı da akılda 
tutulmalıdır. 
  
Anahtar Kelimeler: Amyotrofik lateral skleroz, fonksiyonel ambulasyon skalasi, klinik bulgular 
 
 
 
 



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

S-105  Omurilik Yaralanmalı Hastalarda Ürodinami Öncesi Antibiyotik Profilaksisi Gerekli midir? 
Prospektif, Randomize Çalışma 

  
Özkan Araz, Ayşe Nur Bardak, Çiğdem Çınar, Cemil Atalay, İlhan Karacan, Kadriye Öneş 
 
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Fizik Tedavi Rehabilitasyon Sağlık Uygulama Araştırma Merkezi, 
İstanbul 
  
Amaç: Bu çalışmanın amacı spinal kord lezyonlu (SKL) hastalarda ürodinamik çalışma sonrası idrar 
yolu enfeksiyonunun (İYE) sıklığını değerlendirmek, İYE gelişimi açısından risk faktörlerini tespit etmek 
ve antibiyotik profilaksisinin etkinliğini araştırmaktır. 
 
Gereç-Yöntem: Prospektif randomize kontrollü yapılan bu çalışmaya travmatik veya nontravmatik 
sebebplerle SKL meydana gelen ve nörojen mesane teşhisi amacıyla rutin ürodinami tetkiki planlanan 
143 (54 kadın, 89 erkek) hasta alındı. İşlem öncesi İYE olanlar, daimi idrar sondası olanlar ve son 15 
günde sistemik antibiyotik alanlar dışlandı. Randomizasyon için bilgisayar ortamında rastgele sayılar 
tablosu oluşturuldu, hastalar 2 gruba ayrıldı, bir gruba işlem öncesi antibiyotik profilaksisi verildi (n=66) 
diğer gruba profilaksi verilmedi (n=77). Profilaksi için işlemden 3 gün önce 500 mg dozunda günde iki 
kez toplam 6 doz siprofloksasin verildi. Ürodinami işleminden 72 saat önce ve 5-7 gün sonra hastaların 
orta akım idrarıdan çalışılan tam idrar tahlili, idrar kültürleri ve alt üriner sistem semptomları 
değerlendirildi. Ayrıca Spinal Cord Indepence Measure (SCIM), ürodinamik parametreler, mesane 
boşaltım yöntemleri değerlendirildi. Çalışma protokolü Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi Etik Kurulu tarafından onaylandı (Protokol Numarası: 2018/402).  Gruplarda kategorik 
değişkenlerin dağılımı, Pearson ki-kare, Likelihood ratio veya Fisher exact test ile kıyaslandı. Risk 
analizi için %95 güven sınırları ile görece risk hesaplandı. Ürodinami sonrası, İYE ve asemptomatik 
bakteriüri gelişimi üzerine etkisi olan risk faktörleri ve proflaktik antibiyotik kullanımının bu risk üzerine 
etkisini incelemek üzere (forward stepwise-conditional) ikili logistik regresyon analizi yapıldı. Skor 
istatistiğinin olasılık değeri <0.05 ise faktör regresyon modeline dahil edilirken, Skor istatistiğinin olasılık 
değeri >0.1 olan faktörler modelden çıkarıldı. Regresyon modelinin uygunluğu Hosmer-Lemeshow testi 
ile incelendi. Risk oranları Exp(B) (Odds oranı) olarak ifade edildi. P değeri <0.05 ise anlamlı o larak 
değerlendirildi. Analizlerde PASW Statistics, version 18 programı kullanıldı. 
 
Bulgular: Ürodinamik işlem sonrası hastaların %20,9’unda İYE gelişmiştir. Bu oran profilaksi alan ve 
almayan grupta sırasıyla %18,2 ve %23,4 saptanmıştır. Proflaksi almayan gruba göre, proflaksi ile İYE 
riski %22 azaltmaktadır; fakat bu istatistiksel olarak anlamlı değildir (p>0,05). Ayrıca profilaksi almayan 
grupta asemptomatik bakteriüri oranı (%16,9) profilaksi alan gruba (%6,1) göre daha yüksek 
saptanmıştır. İşlem sonrası İYE ve asemptomatik bakteriüri gelişme riski üzerine etkili olabilecek 
faktörler (yaş, cinsiyet, yaralanma süresi, eğitim, etyoloji, yaralanma seviyesi, kompletlik, SCIM, mesane 
boşaltım yöntemi, antikolinerjik ilaç kullanımı, postvoidal rezidü, mak. mesane kapasitesi, Det-LPP, 
detrüsör sfinkter dissinerjisi (DSD), ürodinamik tanı, proflaksi yapılması, işlem öncesi asemptomatik 
bakteriüri olması) ikili lojistik regresyon analizi ile araştırıldı. İkili lojistik regresyon analizi, İYE ve 
asemptomatik bakteriüri riskinin proflaksi ile azalmadığını ve aynı zamanda İYE riski üzerine diğer 
faktölerin (yaş, cinsiyet, yaralanma süresi, eğitim, etyoloji, yaralanma seviyesi, kompletklik, SCIM, 
mesane boşaltım yöntemi, antikolinerjik ilaç kullanımı, postvoidal rezidü, mak. mesane kapasitesi, Det 
LPP, DSD, ürodinamik tanı, işlem öncesi asemptomatik bakteriüri olması) etkisinin olmadığını gösterdi. 
 
Sonuç: Bu çalışmaya göre ürodinamik incelemeler sonrası İYE gelişme riski vardır. Profilaktik 
antibiyotik kullanımı bu riski bir miktar azaltmakla birlikte tamamen önleyememektedir. SKL’li hastalarda 
morbidite ve mortaliteyi önemli oranda etkilediğinden bir yandan nörojen mesane tanı ve tedavisi 
yapılırken diğer yandan İYE her zaman göz önünde bulundurulmalı ve yönetimi iyi yapılmalıdır. 
  
Anahtar Kelimeler: Antibiyotik profilaksisi, mesane, nörojenik, omurilik yaralanmaları, üriner kanal 
enfeksiyonları 
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S-106  Hastanede Yatarak Rehabilite Edilen İnme Hastalarında Bilişsel Durumun Motor ve 
Fonksiyonel Gelişime Etkisi  
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Amaç: Orta yaş ve üzeri populasyonda önemli bir özürlülük nedeni olan inme, hastalarda oluşturduğu 
motor ve duyu defisitlere ek olarak bilişsel fonksiyonları da etkilemektedir. Bilişsel bozukluklar hastaların 
hafıza, öğrenme potansiyeli, motivasyon düzeyi ve tedaviye katılımını azaltarak rehabilitasyon sürecini 
olumsuz etkilemektedir. Çalışmamızda amaç, hastanede yatarak rehabilitasyon programına alınan inme 
hastalarında bilişsel durumun motor ve fonksiyonel gelişime etkisinin belirlenmesidir. 
 
Gereç-Yöntem: Çalışmamıza inme tanısı konulmuş olan 45 hasta dahil edildi. Hastaların sosyo-
demografik ve klinik özellikleri sorgulandı. Hastalar 5 gün/hf ve 2-4 saat/gün hastanede yatarak 
konvansiyonel rehabilitasyon programına alındı. Hastaların bilişsel fonksiyonlarının değerlendirmesinde 
Mini mental test (MMT) kullanıldı. Hastalardaki motor iyileşme düzeyinin belirlenmesinde Brunnstrom 
evrelemesi (Br), günlük yaşam aktivitelerinde bağımlılık düzeyini saptamada Modifiye Rankin Ölçeği 
(mRÖ) ve Barthel İndeksi (BI), ambulasyon durumunun değerlendirilmesinde ise Fonksiyonel 
Ambulasyon Sınıflaması (FAS) kullanıldı. Ölçümler rehabilitasyon programı başlangıcında ve program 
tamamlandıktan sonra aynı gözlemci tarafından yapıldı. 
 
Bulgular: Çalışmamıza alınan hastaların yaş ortalaması 67,2±8,1(50-83) idi. Ortalama hastalık süresi 
50,1±18,6 gün olup ortalama yatış süresi 37,54±9-86 olarak tespit edildi. MMT skorlarına göre hastaların 
% 11,1’i normal, %28,8’i hafif, %37,7’si orta ve %22,2’si şiddetli bilişsel bozukluğa sahipti. Hastalar 
normal-hafif bozukluk; orta ve şiddetli bilişsel bozukluk olmak üzere 3 gruba ayrıldı. Normal-hafif 
bozukluk ve orta düzeyde bilişsel bozukluğu olanlarda rehabilitasyon programı sonucunda motor ve 
fonksiyonel iyileşme açısından anlamlı gelişme görülürken; ciddi bilişsel bozukluğu olan grupta anlamlı 
iyileşme saptanmadı. Normal-hafif ve orta şiddette bozukluğu olan gruplarda iyileşme düzeyi açısından 
ise gruplar arasında anlamlı farklılık görülmedi.  
 
Sonuç: Bilişsel fonksiyonlarda şiddetli düzeyde bozukluk olması inmeli hastalarda rehabilitasyon 
sonrası motor ve fonksiyonel iyileşmeyi olumsuz yönde etkilemektedir. Çalışmamız, inme hastalarının 
rehabilitasyon potansiyelinin belirlenmesinde bilişsel değerlendirmenin önemini ve gerekliliğini ortaya 
koymaktadır. 
  
Anahtar Kelimeler: Bilişşel fonksiyon, hemipleji, rehabilitasyon sonuçları 
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S-107 Serebral Palsili Çocukların Spastisite Tedavisinde OnabotulinumtoksinA'dan 
AbobotulinumtoxinA'ya Geçiş: Retrospektif Güvenilirlik ve Etkinlik Değerlendirmesi 
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Amaç: Botulinum neurotoksin-A (BoNT-A), serebral palsi (SP)'li çocukların hipertoni tedavisinde önemli 
bir tedavi yöntemidir. Bugüne kadar, SP'li hastalarda farklı BoNT-A formülasyonlarının etkinliğini ve 
güvenilirliğini karşılaştıran kontrollü klinik çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışmanın temel amacı, SP'li 
hastaların hipertoni tedavisinde onabotulinumtoksinA (OnaBoNT-A)'dan abobotulinumtoksinA 
(AboBoNT-A)'ya geçişin güvenilirliğini ve terapötik etkinliğini araştırmaktır. 
 
Gereç-Yöntem: Bu retrospektif gözlemsel çalışmaya, alt ekstremite hipertonisine yönelik olarak en az 
bir tedavi siklusunda OnaBoNT-A uygulanmış ve takip eden tedavi siklusunda AboBoNT-A uygulanmış 
olan 118 SP'li çocuk (ortalama yaş: 81.4 ± 38.9 ay) dahil edildi. Güvenilirlik açısından bu tedavi 
sikluslarindaki yan etkiler ve tedavi ile ilişkileri kaydedildi. Etkinlik açısından ise kas tonusu, spastisite 
ve yürüyüş fonksiyonu sırasıyla Modifiye Ashworth Skalası (MAS), Tardieu Skalası (TS), ve Gözlemsel 
Yürüyüş Skalası (GYS) kullanılarak değerlendirildi.  
 
Bulgular: Tedavi sırasında ortaya çıkan advers olaylar sırasıyla OnaBoNT-A ve AboBoNT-A tedavi 
sikluslarında 41 (% 34,7) ve 31 (% 26,3) hastada kaydedildi. Tedaviye bağlı advers olaylar, OnaBoNT-
A tedavi siklusunda 5, AboBoNT-A'da 7 hastada gözlendi (p=0.774). Tedavi ile ilişkili ciddi advers olay 
gözlenmedi. Tedavi etkinliği (tedavi sonrası 4-6 haftada) tüm değişkenler için OnaBoNT-A ve AboBoNT-
A tedavi sikluslarında benzer bulundu (MAS, TS, GYS). Toksin tedavisi uygulanma intervallerinin 
karşılaştırılabildiği 52 hastanın (AboBoNT-A tedavi siklusu sonrası tekrar toksin tedavisi uygulanan ve 
diğer nedenlere bağlı olarak tedavi süresi uzamayan hastalar) subgrup analizinde tedavi intervalinin 
AboBoNT-A'da (27.6 ± 11.8 hafta) OnaBoNT-A' ya (23.3 ± 8.7 hafta) göre anlamlı olarak daha uzun 
olduğu görüldü (p=0.004).  
 
Sonuç: Bu çalışmada SP'li çocuklarda, OnaBoNT-A enjeksiyon uygulamalarından, AboBoNT-A 
uygulamasına geçilmesinin güvenilir olduğu ve tedavi etkinliğinin korunduğu saptanmistir. 
  
Anahtar Kelimeler: Serebral palsi, botulinum toksin-a, spastisite 
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S-108  Falling Frequency Among Stroke Inpatients in a Rehabilitation Hospital 
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Objective: The aim of this study was to determine the frequency of falling in stroke patients during 
hospitalization in the rehabilitation clinic and the correlation of falling prevalence last year with Itaki 
questionnaire. Itaki questionnaire is developed by Turkish Ministry of Health to identify falling risk among 
hospitalized patients in general, it is widely used by nurses in Turkey.  
 
Materials-Methods: Twenty six stroke patients were evaluated. Ambulation status was classified as 
wheelchair dependent, household ambulator or community ambulator. Falling existence of last year and 
during hospitalization were questioned. If the patient fell last year, how many times he/she fell, where 
last falling take place and the reason of falling were asked by open-ended questions. Itaki falling risk 
questionnaire was administered by the patients’ nurse, 5 points and more is defined as high falling risk. 
Descriptive statistics and Spearman’s correlation analysis were used.  
 
Results: The mean age of 26 stroke patients was 60,4±13,9 and mean BMI was 30,4±6,9. Mean 
disease duration was 3,6±4,4 years (min 0,1-max 16). 15 of the patients were male and 17 patients had 
left sided hemiplegia. 7 patients had fallen during hospitalization (27%). Falling occured at median 
second week of hospitalization. Patients of all three ambulation status had fallen during hospitalization. 
17 patients (65,4%) experienced falling last year and 8 of them had recurrent falls. Last falling take place 
at hallway and hospital room, mostly. Most reported reasons of falling were slipping, balance loss and 
weakness of the leg. Mean Itaki falling risk score were 16,3±3,9. Falling risk scores were not correlated 
with falling frequency of last year (p:0,8). 
 
Conclusion: Falling is an important and preventable risk factor in stroke patients for morbidity and 
mortality. In our study group 27% of stroke patients fell during hospitalization, which is a high number. 
During the inpatient and outpatient rehabilitation periods of stroke patients the medical staff and the 
caregivers should keep in mind that these patients do fall frequently. 
  
Keywords: Stroke, inpatient, fall, falling risk 
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Objectives: Small, lacunar-like, strokes involving subcortical white matter tracts contributes to the 
~25% of strokes in humans and lead to major disability. The corpus callosum (CC) is the largest white 
matter tract and critical for transhemispheric connectivity (1). Therefore, we investigated the effect of 
focal CC lesions on resting state functional connectivity (RSFC) in mice as a model of subcortical 
ischemic white matter injury. 
 
Materials - Methods: We compared injection of 2 different doses of the vasoconstrictor L-NIO (0.4 uL 
and 2.4 uL of a 100 mM solution) with saline vehicle injection into the CC centered at two antero-
posterior levels (0.5, and 1.5mm anterior to bregma) in male C57bl/6J mice. We assessed behavior a 
battery of sensory, motor and cognitive tests at multiple time points over 5 weeks. Fasudil (10mg/kg, IP) 
or vehicle (saline 0.1ml, IP) treatment started 24 hours after injection and continued twice a day for 2 
weeks. We calculated various indices of RSFC using hemodynamic functional optical intrinsic signal 
imaging through intact, full thickness skull (2). In a separate set of longitudinal experiments we implanted 
a glass coverslip overlying unaltered skull for serial RSFC measurements. A seed-based connectivity 
index (SCI) was calculated by averaging the averaged positive correlations for each seed. Seeds were 
placed manually over: (a) secondary motor (M2), (b) the CC lesion based on histology (L), (c) whisker 
barrel (WB), and (d) occipital (OCC) cortex. A interhemispheric homotopic connectivity index (ICI) was 
calculated by averaging all the correlation coefficients between contralateral mirror pixels. We confirmed 
the size of the brain lesions with H&E staining. 
 
Results: L-NIO reproducibly induced focal (1.65 ± 0.12 mm3) infarcts in CC on day 1, which remained 
limited to CC on day 35. Mice injected with 2.4 but not 0.4 uL L-NIO developed pure-motor deficits in 
foot-fault test only, which persisted at least 2 weeks. Based on RSFC imaging, all contralesional seeds 
showed significant loss of connectivity to ipsilesional hemisphere after 2.4 but not 0.4 uL L-NIO. All, 
except occipital, ipsilesional seeds showed significant loss of connectivity to contralesional hemisphere 
as well. Ipsilesional motor cortex seed showed significant loss of connectivity to ipsilesional (i.e. same) 
hemisphere. The ICI decreased by ~50% 1 day after a CC lesion. Fasudil significantly augmented the 
ICI on day 14 compared to vehicle treated mice, without changing lesion volumes when quantified at 35 
days (0.12 ± 0.1 mm3).  
 
Conclusion: We show that RSFC imaging can be used to quantify the disruption and recovery of both 
interhemispheric and intrahemispheric long white matter tracts after a CC lesion, which can be more 
powerful than neurocognitive testing. Using the model, we show that fasudil improves RSFC two weeks 
after a CC lesion, without altering the lesion burden, suggesting enhanced plasticity. 
  
Keywords: Corpus collosum, stroke, fasudil 
 
 
 
 
 
 
 



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

S-110  A Mouse Model Of Focal Cerebellar Infarct And The Effect Of Rock Inhibitor Fasudil 
  
Sanem Aslihan Aykan1, Mariam Anzabi1, Andreia Lopes1, David Y Chung1, Orhan Aykan1, Ismail 
Karabulut2, Cenk Ayata1 

 
1Neurovascular Research Unit, Department of Radiology, Harvard Medical School, Massachusetts 
General Hospital, Charlestown, United States of America 
2Department of Physiology, Hacettepe University School of Medicine, Ankara, Turkey 
  
Objective: Cerebellar infarcts account for ~3% of all strokes and are often found incidentally on 
neuroimaging. Experimental models representing this unique infarct location are scarce. We aimed to 
develop a small cerebellar stroke model, characterize the lesion and neurological deficits, and test the 
effects of Rho-kinase inhibitor fasudil in mice. 
 
Material-Methods: The potent vasoconstrictor L-NIO (100mM) with 2.4uL (n=17) or vehicle (n = 21) 
was stereotaxically injected into the cerebellar lobule IV-V in male C57bl/6J mice. Fasudil (10mg/kg, IP) 
or vehicle (saline 0.1ml, IP) treatment started 24 hours after injection and continued twice a day for 2 
weeks. We assessed behavior a battery of 7 sensory, motor and cognitive tests at multiple time points 
over 4 weeks. We confirmed the size of the brain lesions with H&E and luxol-fast blue staining. In 
addition, we used laser doppler flowmetry (LDF) to test the effect of L-NIO on cerebral blood flow on 
intact cerebral cortex. 
 
Results: L-NIO reproducibly induced small and highly focal infarcts (0.089 ± 0.013 mm3) mainly 
involving white matter of cerebellar lobules IV-V, when examined on day 28. Compared with sham, 
cerebellar infarct group (n=17) showed increase in right (p=0.035) and left stride length (p=0.004), 
decrease in the distance between the center of the plantar of the front paw and the corresponding hind 
foot (CR) (p=0.024), and increase in variation of CR (p=0.004). In static rod test, 70% of cerebellar 
infarct mice fell from the 6mm rod, compared with 20% in the sham group (p=0.001). Cerebellar infarct 
also increased forepaw foot faults compared to sham (p=0.020). We did not find any difference in 
cognitive tests such as Morris water maze, Barnes maze and novel object recognition. Fasudil (n=10) 
reduced infarct volumes by a third and improved the performance in the foot fault test compared with 
vehicle (n=9). LDF study showed that L-NIO causes 73% ± 5% reduction in cerebral blood flow and 
persisted at least for 2 hours; therefore, ischemia was a likely mechanism of lesion formation after L-
NIO.  
 
Conclusion: This is the first description of a focal cerebellar infarct model in mice that induces 
reproducible lesions and neurological deficits (altered balance and motor coordination). Fasudil reduced 
lesion volumes and some deficits. 
  
Keywords: Stroke, cerebellum, fasudil 
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Amaç: Bu çalışmanın amacı spastisite nedeniyle üst ve/veya alt ekstremitelerde ultrason eşliğinde 
botulinum toksin A (BTA) uygulanmış olan inmeli hastalarda tedavi sonrasında spastisitedeki ve 
fonksiyonel durumdaki iyileşmenin araştırılması idi. 
 
Gereç-Yöntem: Çalışmamıza 2017-2019 yılları arasında inmeye bağlı spastisite tedavisi amacıyla üst 
ve/veya alt ekstremitelere ultrason eşliğinde BTA uygulanmış olan 56 hasta alındı. Hastaların 
demografik ve klinik özellikleri kaydedildi. Spastisite modifiye Ashworth skalası (MAS) ile, fonksiyonel 
durum motor Fonksiyonel Bağımsızlık Ölçütü (mFBÖ) ile değerlendirilmişti.  
 
Bulgular: Ortalama yaş 55±14.9 yıldı. Hastaların 14’ü (%25) kadındı. Ortalama inme süresi 30±32 aydı. 
Başlangıçtaki ortalama FBÖ skoru 25.9±11.8’di. Hastaların 21’inde (%37.5) sağ hemipleji vardı. BTA 
uygulaması 27 hastada (%48.2) sadece üst ekstremitelere, 23 kişide (%41.1) üst ve alt ekstremitelere, 
6’sında (%10.7) sadece alt ekstremitelere yapıldı. Uygulanan doz %16.1 kişide 100 Ü, %55.4 hastada 
200 Ü, %28.6’sında 300Ü idi.  
Total hasta grubunun ilk kontrol sürelerinin ortalaması 7,29 ± 5,22 aydı. Enjeksiyon sonrası tüm hastalar 
değerlendirildiğinde omuz abdüktör ve el bilek fleksör spastisitesinde anlamlı iyileşme saptandı. İlk 6 ay 
içerisinde kontrolü yapılan 35 hastanın FIM total (ort 62,74 ± 21,13; ort 60,49 ± 21,49) ve subgrup 
skorları arasında istatistiksel farklılık görülmemiştir (p < 0,05). Enjeksiyon sonrası ilk 6 ayda kontrole 
gelenlerin sayısı 35 (%62.5) idi. İlk 6 ayda kontrole gelen hastaların kontrol muayene sürelerinin 
ortalaması 4,26 ± 1,85 aydı. Hastalar ilk 6 ayda muayenesi yapılanlar olarak sınıflandırıldığında 
başlangıca göre BTA uygulanması sonrası sadece el bilek fleksör spastisitesinde anlamlı iyileşme 
saptandı. İlk 6 ay içerisinde kontrol muayeneleri yapılan hastaların BTA uygulanmış kas gruplarında, 
ayak bileği fleksör kas grubunda başlangıca göre MAS ile anlamlı iyileşme görülmüştür, diğer kas 
gruplarında istatistiksel farklılık görülmemiştir. 
 
Sonuç: BTA ile spastisite tedavisi yapılan inmeye bağlı hemiplejisi olan hastalarda ilk 6 ayda kontrolde 
spastisitede BTA uygulaması yapılan kaslardan enjeksiyon öncesi ve sonrası değerlendirmede ayak 
bileği fleksör kas grubunda başlangıca göre belirgin azalma vardı. Botulinum toksin uygulaması 
spastisite tedavisinde etkin tedavidir.Çalışmamızda ilk 6 aylık değerlendirmede ayak bileği 
spastisitesinde belirgin iyileşmenin devam etmesi inmeli hastalarda fonksiyonel durum ve ambulasyon 
açısından önemlidir. 
  
Anahtar Kelimeler: İnme, botulinum toksin a, hemipleji, spastisite 
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S-112  Hemiplejik Hastalarda Ayak-Ayak Bileği Ortezi Kullanımının Deri Lezyonları ve Ayak 
Deformiteleri ile İlişkisi 

  
Hatice Reşorlu1, Coşkun Zateri1, Davut Döner2, Sevilay Kılıç3, Sibel Oymak4, Emre Sualp1 

 
1Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, 
Çanakkale 
2Kastamonu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi, Kastamonu 
3Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, Çanakkale 
4Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Çanakkale 
  
Amaç: Çalışmanın amacı, inme geçiren hastalarda ayak ayak bileği ortezi kullanımını değerlendirmek 
ve bu durumun ayaktaki deformiteler ve cilt lezyonları ile ilişkisini karşılaştırmaktır. 
 
Gereç-Yöntem: Çalışmaya yaşları 42-83 yıl arasında değişen 31 hemipleji hastası ve 30 sağlıklı gönüllü 
dahil edildi. Hastaların fizik tedavi ve rehabilitasyon hekimi tarafından muayenesi yapılarak fonksiyonel 
ambulasyon dereceleri(FAS) ve Brunstrom evreleri ile alt ekstremitedeki spastisite, ağrı ve duyu kaybı 
değerlendirildi. Hasta ve kontrol grubunda pes planus, pes cavus, splay foot, rocker bottom foot, hallux 
valgus, çekiç parmak, pençe parmak gibi deformitelere bakıldı. Dermatoloji hekimi tarafından yapılan 
deri muayenesinde ise cilt artışı, sert nasır keratoz, yumuşak nasır, ülser, siğil, tinea pedis, tırnak 
batması, paronişi, bunion, bunionette gibi lezyonlar değerlendirildi. 
 
Bulgular: Hasta ve kontrol grubunun yaş ortalaması sırasıyla 61.06±9.73 yıl (min:42-max:83), 
61.16±10.04 (min:45-max:83) yıldı. Hasta ve kontrol grubunda yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi ve dominant 
ekstremite gibi demografik veriler benzerdi. Ortalama hastalık süresi 18.35± 25.29 ay olarak tesbit edildi. 
18 hasta ayak-ayak bileği ortezi kullanıyordu (2 si posterior leaf spring, 10’ u solid AFO,4 ü istirahat 
AFO, 2 si eklemli AFO), 13 hasta ise herhangi bir ortez kullanmıyordu. Günlük ortalama ortez kullanım 
süresi 8.66±4.04 tü. Hastaların 11‘ i ortezi evdede kullanırken, 20’si sadece dışarıda kullanıyordu. 14 
hasta yürümeye yardımcı cihaz kullanıyordu  9 hastada alt ekstremite FAS evre 1, 1 hastada evre 2, 7 
hastada evre 3, 14 hastada evre 4 olarak bulundu. FAS evresi ve hastalık süresi açısından cilt lezyonu 
olan ve olmayan hastalar arasında fark yoktu. (p=0.60 ve p=0.77)  
Hasta ve kontrol grubu karşılaştırıldığında cilt lezyonu ve deformite varlığı benzerdi (p=0.602 ve p=0.248 
sırasıyla). Duyu kaybı olan 6 hastanın hepsinde en az bir deri lezyonu olduğu gözlemlendi. Ortez 
kullanan hastalarda deri lezyonlarının ve ayak deformitelerinin daha fazla olduğu gözlemlendi. Ancak 
aradaki fark anlamlı düzeye ulaşmadı (p=1.00 ve p=0.97) 
 
Sonuç: İnmeli hastalarda, gerek ortez kullanımına bağlı gerekse duyu ve motor bozukluklara bağlı deri 
lezyonları ve deformiteler ortaya çıkabilir. Bu çalışma, inmeli hastalarda deri lezyonlarının ve ayak 
deformitelerinin kontrol grubu ile benzer olduğunu gösterdi. Çalışmaya alınan hasta sayısının azlığı bu 
sonuçta etkili olmuş olabilir. Duyu bozukluğu görülen hastaların tamamında deri lezyonu görülmesi, bu 
hastalarda ayak bakımına daha fazla önem verilmesi gerektiğini düşündürmektedir. İnmeden etkilenme 
derecesine göre sınıflama yapılan ve daha fazla hasta ile yapılacak çalışmalar ilişkili sorunların daha 
net ortaya konulmasını sağlayacaktır. 
  
Anahtar Kelimeler: Ayak, inme, ortez 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

S-113  Spinal Kord Yaralanmalı Hastalarda D-Tipi Kişilik Fonksiyonel Bağımsızlığı ve Mental 
Sağlığı Etkiler 

 
Selma Eroğlu, Samet Solak, Ümit Dündar 
 
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, 
Afyonkarahisar 
  
Amaç: Spinal kord yaralanmasında(SKY) rehabilitasyonun amacı fonksiyonel bağımsızlığın ve yaşam 
kalitesinin artırılmasıdır. Yaralanma ile ilgili değişkenler ve demografik faktörler benzer olsa bile 
fonksiyonel sonuçlar ve yaşam kalitesi skorlarındaki kazanımlar farklılık gösterebilmektedir. Bu 
farklılığın sebebi olarak psikolojik faktörler(başa çıkma stratejileri, duygudurum, sosyal güven, vb.) 
üzerinde durulmuş ancak D(distress)-Tipi kişiliğin (D-TK) etkisi incelenmemiştir. Tanısı DS-14 ile 
konulan D-TK, (negatif etkililik(NA) ve sosyal engelleme(Sİ) kombinasyonu) semptom algısında artış, 
kronik strese karşı hassasiyet, sosyal reddedilme korkusu ve olumsuz sağlık sonuçları gösteren kişilik 
tipi olarak tanımlanmıştır. Bu çalışmanın amacı D-TK'in SKY’li hastalarda fonksiyonel bağımsızlık, 
yaşam kalitesi ve nöropatik ağrıya etkisini incelemektir. 
 
Yöntem: Bu kesitsel çalışmaya nörolojik rehabilitasyon için başvuran, 18 yaşından büyük, SKY dışında 
nörolojik hastalığı ve mental fonksiyon bozukluğu olmayan hastalar alındı. Çalışma için etik kurul onayı 
ve hastalardan yazılı onam alındı. Hastaların demografik verileri (yaş, cinsiyet, yaralanma süresi) ve 
lezyon seviyesi(servikal, torakal, lomber) kaydedildi. Fizik ve nörolojik muayene ile nörolojik seviye ve 
ASIA bozukluk skalası kaydedildi. Hastaların Fonksiyonel Bağımsızlık Ölçütü(FİM) değerlendirildi. 
Hastaların yaşam kalitesi, Short-Form 36 (SF-36) ile değerlendirildi ve subgrupları olan fiziksel 
fonksiyon(PF), fiziksel kısıtlılık(FR), ağrı(BP), genel sağlık(GH), canlılık(VT), sosyal fonksiyon(SF), 
emosyonel kısıtlılık(ER) ve mental sağlık(MH) hesaplandı. Son 3 aydaki ağrı varlığı sorgulandı ve ağrı 
şiddeti görsel analog skala(VAS) ile değerlendirildi. Ağrılı olguların tamamına uygulanan Leeds 
nöropatik ağrı değerlendirme skalası(LANSS) ve Nöropatik ağrı-4 (DN4) anketlerinden birinin pozitif 
olması ile nöropatik ağrı tanısı konuldu. DS-14 ile hastalar D-TK olanlar ve olmayanlar olarak 
sınıflandırıldı. NA ve Sİ ölçeklerinin her ikisinden >=10 puan alanlar D-TK(+) olarak sınıflandırıldı. 
Normal dağılımlı değişkenler ortalama±standart sapma; normal dağılmayanlar ortanca, min-max 
şeklinde hesaplandı. Sürekli değişkenlerin normal dağılıma uygunluğu Kolmogorov–Smirnov testi ile 
değerlendirildi, iki bağımsız grup ortalamalarının karşılaştırılmasında parametrik test varsayımları 
sağlandığında Student’s t-testi, sağlanmadığında Mann-Whitney U-testi kullanıldı. Değişkenler 
arasındaki korelasyonlar Spearman analizi değerelendirildi. P<0,05 istatistiksel olarak anlamlı kabul 
edildi. 
 
Bulgular: Çalışmaya 105 (kadın/erkek, 79/26) SKY hastası alındı. Hastaların yaş ortalaması 33.8±13.4 
yıl ve ortalama yaralanma süresi 44.4(2-480) aydı. Hastaların 41’i(%39.04) D-TK özellikleri 
taşımaktaydı. D-TK(+) ve (-) gruplar arasında yaş, cinsiyet, yaralanma süresi, yaralanma bölgesi, ASIA 
skalası açısından anlamlı fark yoktu (p>0.05). Ancak D-TK grubunda, FİM-motor ve FİM-total skorları 
anlamlı olarak düşüktü(sırasıyla p: 0.025, p:0.012). Bununla birlikte gruplar arasında VAS, nöropatik 
ağrılı kişi sayısı, LANSS ve DN4 skorları açısından anlamlı fark yoktu. 
D-TK grubunda SF-36 subgruplarından VT, MH ve ER skorları anlamlı olarak düşüktü(sırasıyla p=0.00, 
0.000, 0.045); PR, GH ve SF skorları düşüktü ancak istatistiksel olarak anlamlı değildi. 
Korelasyon analizinde NA; MH ile güçlü, VT ile orta ve SF,ER,GH ile zayıf derecede negatif korelasyon 
gösterdi. (P<0.05 hepsi için, r=-0.615, -0.565, -0.325,-0.297,-0.234) NA ile FİM motor ve total skorları 
ile zayıf negatif korelasyon gösterdi( P<0.05 r=-0.231 ve -0.221). Sİ ile VT, MH arasında zayıf negatif 
korelasyon izlendi. (sırasıyla P<0.05; r=-0.308 ve -0.270) Total DS-14 skorları ile VT arasında orta, MH 
arasında zayıf dereceli negatif korelasyon görüldü (sırasıyla P<0.05 hepsi için r=-0.512, -0.512 ve -
0.212 ). 
 
 



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

Sonuç: D-TK, SKY'li hastalarda fonksiyonel bağımsızlığı ve mental sağlık gibi bazı yaşam kalitesi 
skorlarını olumsuz etkiler. Rehabilitasyon planlaması ve sonuçlarının takibi esnasında demografik 
özellikler ve yaralanma ile ilgili değişkenler kadar kişilik özelliklerinin de dikkate alınması gereklidir. 
  
Anahtar Kelimeler: D-Tipi kişilik, fonksiyonel bağımsızlık, nörolojik rehabilitasyon, spinal kord 
yaralanması, yaşam kalitesi 
 
 



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

S-114  Orta ve İleri Travmatik Beyin Hasarında Bakıcı Yükünü Etkileyen Faktörler 
 
Nihal Tezel, Ebru Umay 
 
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, FTR Kliniği 
  
Amaç: Çocuk ve erişkinlerde ölüm ve sakatlığın en önemli nedeni olan travmatik beyin hasarında (TBH) 
akut ve kronik dönemde bakımın devamlılığı hasta, ailesi ve sağlık sistemi için büyük önem taşımaktadır. 
TBH’ da tıbbi, fiziksel, bilişsel, davranışsal, duygusal, sosyal ve ekonomik zorluklar hastaların ve 
bakımverenlerin yaşamları üzerinde ciddi bir etkisi vardır. Bakımverenler, TBH' lı hastaların bakımında 
önemli bir rol oynamaktadır. Bakıcı yükü, bakım sağlama sürecinde ortaya çıkabilecek fiziksel, 
psikososyal ve finansal sıkıntıları ifade eder. Hastanın semptomlarının ve sakatlığının ciddiyeti arttıkça 
bakıcı yükü artar. Çalışmamızın amacı, kliniğimizde orta ve ağır TBI’ lı hastalarının bakımverenlerin 
bakıcı yükünü etkileyen faktörleri saptamaktır.  
 
Yöntem: Temmuz 2017- Aralık 2018 tarihleri arasında kliniğimizde yatarak tedavi gören orta ve ileri 
düzeyde 58 TBH’lı hastanın primer bakımverenleri çalışmaya dahil edildi. Hastaların yaş, cinsiyet, eğitim 
durumu, koma süresi, hastane ve evde geçirdiği süre, ek hastalıkları, ek yaralanması, trakeostomi, 
gastrostomi, mekanik ventilasyon varlığı, mesane-barsak disfonksiyonu, hastaların özürlülük 
değerlendirme ölçütü (DRS), Fonksiyonel bağımsızlık indeksi (FIM) değerleri kaydedildi. 
Bakımverenlerin demografik verileri, kısa form SF-36 yaşam kalite ölçeği ve zarit bakıcı yükü ölçeği 
(ZBYÖ) değerleri kaydedildi.  
Sürekli değişkenler Kolmorow-Smirnow testi ile normal dağılımdan farklı olup olmadıklarına göre 
değerlendirildi. Bakım verenin yük ölçeği puanları ile değerlendirme parametreleri arasındaki ilişkiyi 
belirlemek için Spearman korelasyon testi kullanıldı. Anlamlı korelasyonlar için lineer regresyon analizi 
yapıldı. İstatistiksel anlamlılık düzeyi p <0.05 olarak belirlendi. 
 
Sonuç: Hastaların yaş ortalaması 32.84 ± 14.07, bakımverenlerin yaş ortalaması 45.18 ± 8.75 olarak 
saptandı. Hastaların ortalama DRS skorları 15.48 ± 7.87, FIM skorları 41.20 ± 25.72 idi. Bakımverenlerin 
SF-36 mental sağlık alt grup ortalaması 36.05 ± 13.74, fiziksel sağlık alt grup ortalaması 55.12 ± 23.32 
idi. Hastalara ait demografik ve hastalık özellikleri ile bakıcı yükü skorları arasında ilişki yoktu (p>0.05). 
Hasta bakıcı özelliklerinden ise yaşın artışı ve çalışmıyor olmak ile pozitif, hasta bakıcının aile bireyi 
olması ile negatif yönde ilişki olduğu saptandı.  Yapılan regresyon analizinde; hasta bakıcı yaşının 
(p=0.007) artmasının bakıcı yükü ölçeği skorlarındaki yükselmesi üzerine, bakıcının aile bireyi olmasının 
ise bakıcı yükündeki azalma üzerine (p=0.001) bağımsız etkili faktörler olduğu bulundu.  
 
Tartışma: TBH’lı hastalar uzun süreli bakıma ihtiyaç duyabilmektedir. Bundan dolayı bakımverenler 
zaman içerisinde fiziksel ve psikolojik olarak etkilenebilirler. Bu çalışma, bakımverenin yaşının, istihdam 
durumunun ve hastayla akrabalık ilişkisinin bakıcı yükünü etkilediğini göstermektedir. Bakım verenlerin 
ihtiyaçlarına daha fazla dikkat etmek ve onlara yeterli sosyal, ekonomik, fiziksel ve psikolojik destek 
sağlamak hem hasta hemde bakımveren açısından önemlidir. 
  
Anahtar Kelimeler: Travmatik beyin hasarı, zarit, bakımveren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

S-115  İnmeli Hastalarda Vücut Ağırlığı Destekli Yürüme Bandı Eğitiminin Etkinliği: Randomize 
Kontrollü Pilot Çalışma 

  
Ekin İlke Şen, Elif Tarihçi, Gaye Torna, Ayşe Yalıman 
 
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul 
  
Amaç: İnmeli bireyler için farklı yürüyüş eğitimi stratejileri arasında, kısmi vücut ağırlığı desteği 
sisteminin kullanımı son yıllarda giderek artmaktadır. Çalışmamızda vücut ağırlığı destekli yürüme bandı 
üzerinde uygulanan eğitimin yürüyüş parametrelerinin yanı sıra aktivite, vücut fonksiyonları ve yaşam 
kalitesi üzerindeki etkilerinin çok yönlü değerlendirilmesini ve aynı zamanda denge üzerindeki etkilerinin 
konvansiyonel tedaviye ek olarak uygulandığında etkili olup olmadığının belirlenmesini amaçladık. 
 
Gereç-Yöntem: İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Fizik Tedavi Rehabilitasyon Anabilim Dalı 
Nöroloji polikliniğine Temmuz 2018- Aralık 2018 tarihleri arasında başvuran, subakut ve kronik inmesi 
olan, çalışmaya dahil edilme kriterlerine uyan 17 hasta iki gruba randomize edildi. Birinci grup, vücüt 
ağırlığı destekli yürüme bandı (treadmill) grubu (VADT); ikinci grup, standart tedavi grubu olarak 
belirlendi. Hastaların demografik bilgileri, inme etiyolojisi, inme süresi, inme tarafı, klinik sınıflamaları 
kaydedildi. Muayenede araştırmacılar tarafından çalışmanın başlangıcında; alt ekstremitede 
Brunnstrom evrelemesi kullanarak motor fonksiyon, Fonksiyonel ambulasyon evrelemesi (FAS) ile 
ambulasyon değerlendirildi. VADT uygulanan grupta, hastaların yürüyebildikleri kadar hızla, Borg 
skalasına göre orta yoğunluğu geçmeden yürüme bandında yürümeleri istenerek yürüme eğitimi verildi. 
Vücut ağırlığı desteği kademeli olarak hastanın tolerasyonuna göre azaltıldı. Her iki gruba da geleneksel 
rehabilitasyon programı uygulandı. Geleneksel rehabilitasyon programı; postür ve solunum egzersizleri, 
alt ekstremite germe, aktif-asistif eklem hareket açıklığı ve güçlendirme, denge-koordinasyon 
egzersizleri, düzgün yüzeyde fizyoterapist eşliğinde yürümeyi kapsamaktaydı. Tedaviler haftada 5 gün, 
15 seans boyunca uygulandı. Tedavi öncesi ve tedavi sonrası; 10 m rahat yürüme hızı, 10 m hızlı 
yürüme hızı, 6 dk yürüme testi, Tinetti denge testi, Tinetti yürüme testi, Rivermead Mobilite İndeksi, 
İnmeye Özgü Yaşam Kalitesi İndeksi kullanılarak tedaviye kör olan diğer bir çalışmacı tarafından 
kaydedildi. Analizlerde SPSS 22.0 programı kullanıldı. Bağımlı değişkenlerin (grup-içi) 
karşılaştırmasında Wilcoxon signed rank testi, bağımsız grupların karşılaştırılmasında Mann-Whitney U 
testi kullanıldı. 
 
Bulgular: İstatistiksel analize dahil edilen toplam 17 hastanın (VADT, n=10; standart tedavi, n=7); yaş 
ortalaması 52,5 ± 16,4 yıl, %52,9’u kadın olarak saptandı. Ortalama inme süresi 23,2 ± 32,4 ay idi. 
Hastaların %64,7’sinde iskemik etiyoloji, %69,15’inde parsiyel anterior dolaşım infartkı mevcuttu. 
Hastaların %47,1’inde sağ hemipleji mevcuttu. Alt ekstremite Brunnstrom evrelemesine göre hastaların 
%35,3’ü evre 3, %41,2’si evre 4, %23,5’i evre 5 olarak sapandı. FAS evrelemesine göre hastaların 
%23,5’i evre 2, %35,3’ü evre 3, %41,2’si evre 4 idi. VADT ve standart tedavi gruplarında tedavi öncesine 
göre tedavi sonrası 10 m rahat yürüme hızı, 10 m hızlı yürüme hızı, 6 dk yürüme testi, Tinetti denge 
testi, Tinetti yürüme testi, Rivermead Mobilite İndeksi, İnmeye Özgü Yaşam Kalitesi İndeksinde anlamlı 
iyileşme saptandı (p<0,05). Gruplar arası karşılaştırmada, VADT ile standart tedaviye göre; 10 m hızlı 
yürüme hızı, Tinetti yürüme testi ve Tinetti denge testi skorlarında anlamlı iyileşme mevcuttu (p<0,05). 
 
Sonuç: Çalışmamızın sonuçları değerlendirildiğinde standart rehabilitasyon programına ek olarak 
uygulanan VADT’nin yürüme hızı üzerinde ve denge üzerinde olumlu etkileri olduğu görülmüştür. Daha 
fazla hasta sayısı ve inme sürelerine göre standartize edilmiş hastalarda yapılacak çalışmalarda 
saptanacak sonuçlar tedavi protokollerin belirlenmesinde ve rehabilitasyon yaklaşımlarında yararlı 
olacaktır. 
  
Anahtar Kelimeler: İnme rehabilitasyonu, yürüme, denge, vücut ağırlığı destekli yürüme bandı 
 
 
 
 
 



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

S-117  COL4A1 ve COL4A2 Gen Polimorfizmleri Serebral Palsi ile İlişkili midir? 
  
Orhan Güvener1, Melek Sezgin2, Özlem Tezol3, İbrahim Ömer Barlas4, Asena Ayça Özdemir5, 
Emine Arzu Kanık6 

 
1Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, Mersin 
2Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon ABD, Mersin 
3Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri ABD, Mersin 
4Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji ve Genetik ABD, Mersin 
5Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik ve Tıbbi Bilimler ABD, Mersin 
6Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik ABD, İstanbul 
  
Amaç: COL4A1 ve COL4A2 gen polimorfizmlerinin, Serebral Palsi (SP) hastalığına yatkınlık ve/veya 
şiddetiyle ilişkisini araştırmak. 
 
Gereç-Yöntem: Bu çalışmaya katılmayı kabul eden, yaşı ve cinsiyetleri eşleştirilmiş 18 yaş altı çocuk 
nöroloğu tarafından konulan SP tanılı hastalar ile kontroller dahil edildi.Çalışma popülasyonunda 
genetik, nörolojik, metabolik ve hematolojik hastalıkların varlığı dışlama kriterlerimizdi. PCR-RFLP ile 
COL4A1 (rs1961495) ve COL4A2 (rs9521733) genlerinin iki polimorfizmi araştırıldı. Hastalığın şiddeti, 
kaba motor fonksiyon sınıflandırma sistemi, tutulum tipi, etkilenen ekstremite sayısı, eşlik eden durumlar 
(büyüme geriliği, epilepsi, zeka geriliği, görme ve işitme bozukluğu, vb.), doğum ağırlığı, gebelik yaşı ve 
manyetik rezonans görüntüleme ve ilaç kullanım verileri ile değerlendirildi. Hasta ve kontrol grubunun 
genotip dağılımları ve allel frekansları, Ki-kare ve Cochran-Armitage Trend testi ile karşılaştırıldı. 
 
Bulgular: Çalışma popülasyonu 176 (75 kız, 101 erkek, 71.8 ± 37.9 ay) SP ve 178 (88 kız, 90 erkek 
69.3 ± 55.2 ay) sağlıklı kontrollerden oluşmaktaydı (p> 0.05). Grupların genotip dağılımı Hardy - 
Weinberg dengesindeydi (p> 0.05). Her iki grubun genotip dağılımı ve allel frekansı bakımından anlamlı 
farklılık yoktu (p> 0.05). SP' de sadece COL4A2 polimorfizmi ile büyüme geriliği arasında anlamlı bir 
ilişki saptanmıştır. TT genotipi ve T alleli, SP' de büyüme geriliği bulunan CC ve CT genotipleri ve C 
aleline göre daha yüksekti (sırasıyla %57.1, %38.1, %4.8, p = 0.03 ve %76.2, %23.8, p = 0.01) 
 
Sonuç: Bu bulgular, COL4A1 ve COL4A2 gen polimorfizmlerinin bir grup Türk popülasyonunda SP'ye 
yatkınlık ile ilişkili olmadığını, ancak COL4A2 gen polimorfizminin büyüme geriliği ile ilişkili olabileceğini 
düşündürmektedir. 
  
Anahtar Kelimeler: Serebral palsi, col4a1 gen polimorfizmi, col4a2 gen polimorfizmi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

S-118  Modifiye Zorunlu Kullanım Tedavisinin Sağ ve Sol İnmeli Hastalarda Üst Ekstremite 
Fonksiyonlarına Etkisi: Tek –Kör Randomize Kontrollü Çalışma 

  
Cansın Medin Ceylan, Ayşe Yalıman 
 
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul 
  
Amaç: Paretik üst ekstremitenin rehabilitasyonunda zorunlu kullanım tedavisi ve modifiye zorunlu 
kullanım tedavisi (mZKT) en etkili tedavi stratejileridir. Subakut ve kronik dönem inmeli hastalarda 
mZKT’nin sağ ve sol hemisfer hasarlarında üst ekstremite fonksiyonlarına ve yaşam kalitesi üzerine 
olan etkisini saptamayı amaçladık. 
 
Gereç-Yöntem: Prospektif, randomize kontrollü ve tek kör olarak planlanan çalışmamıza, 20 sağ ve 20 
sol hemiplejisi bulunan toplam 40 hasta dahil edildi. Hastalar üç gruba randomize edildi. Birinci gruba 
sağ hemiplejik hastalar (n=10), ikinci gruba sol hemiplejik hastalar (n=10), kontrol grubuna sağ ve sol 
hemiplejik hastalar (n=20) dahil edildi. Birinci ve ikinci gruptaki hastalara haftanın 5 günü, günde 1 saat 
profesyonel destek, 3 saat ev programı şeklinde; 4’er kişilik gruplarla toplam 10 seans mZKT uygulandı. 
Hastaların etkilenmemiş elleri uyanık oldukları sürenin %50’sinde bir eldiven yardımı ile kısıtlandı. 
Kontrol grubuna dahil edilen hastalar herhangi bir girişimde bulunulmadan takip edildi. Hastalar tedavi 
öncesi, tedavi sonrası ve tedavi sonrası 3. ayda Kutu-Blok Test, şekillendirme egzersizlerinden seçilen 
30 saniyedeki küp dizme, kart çevirme ve nesne yakalama sayıları ve görev odaklı egzersizlerden 
seçilen su dolu bir bardağı tutma, ağıza götürme ve geri bırakma süresi, Motor Aktivite Günlüğü (MAG), 
İnme Etki Ölçeği (İEÖ), Fugl-Meyer Motor Değerlendirme Skalası ile değerlendirildi. Değerlerin grup içi 
karşılaştırmasında Wilcoxon Signed Ranks testi ve Friedman testi, gruplar arası karşılaştırmasında 
Kruskal-Wallis testi kullanıldı.  
 
Bulgular: İstatistiksel analize edilen toplam 39 hastanın ortalama yaşı 56,38±13,93 yıl; ortalama inme 
süresi 37,36± 37,32 ay idi. Fugl-Meyer Motor Değerlendirme Skalası değerlerinde sol hemipleji 
grubunda kontrol grubuna kıyasla tedavi sonrası 3. ayda istatistiksel olarak anlamlı artış izlenmiştir 
(p=0,002). MAG- kullanım düzeyi ve kullanım kalitesi değerlerinde sağ ve sol hemipleji gruplarında 
kontrol grubuna kıyasla tedavi sonrası ve tedavi sonrası 3. ayda istatistiksel açıdan anlamlı artış 
saptanmıştır. (p<0.05). Kutu-Blok Testi değerlerinde sağ ve sol hemipleji gruplarında kontrol grubuna 
kıyasla tedavi sonrası 3. ayda istatistiksel açıdan anlamlı artış saptanmıştır. (p<0.05) Şekillendirme ve 
görev odaklı egzersizlerden oluşturulan değerlendirme parametrelerinde; 30 saniyedeki küp dizme, kart 
çevirme, nesne yakalama sayılarında ve bir su dolu bardağı tutma, ağıza götürme ve geri bırakma 
süresinde her iki tedavi grubu da kontrol grubu ile kıyaslandığında tedavi sonrası 3. ayda istatistiksel 
düzeyde anlamlı iyileşme göstermiştir. (p<0.05) Sağ ve sol hemipleji grupları arasında birbirlerine 
üstünlük saptanmamıştır. İEÖ fiziksel sorunlar değerlerinde sadece sol hemipleji grubunda kontrol 
grubuna kıyasla tedavi sonrası 3. ayda istatistiksel açıdan anlamlı artış saptanmıştır (p=0,005). İEÖ 
günlük aktivitelere katılım, eli kullanabilme, iyileşme değerlerinde her iki grupta da anlamlı düzeyde 
iyileşme saptanmıştır (p<0.05). İEÖ hafıza, duygu durum değişiklikleri, iletişim, hareket becerisi, 
faaliyetlere katılım değerlerinde anlamlı değişiklik saptanmamıştır.  
 
Sonuç: Çalışmamızda mZKT’nin sağ ve sol hemisfer hasarında üst ekstremite motor fonksiyonları, elin 
kullanımı ve becerilerinin yanı sıra günlük yaşam aktiviteleri üzerinde de etkili olduğu, tedavi ile elde 
edilen kazanımların 3. ayda devam ettiği saptanmıştır. Sol hemipleji grubunda motor ve fiziksel 
gelişmelerdeki artış, dominant olmayan ekstremitenin kullanımının rehabilitasyon yaklaşımlarında önem 
taşıdığını düşündürmektedir. 
  
Anahtar Kelimeler: İnme, rehabilitasyon, üst ekstremite, yaşam kalitesi 
 
 
 
 
 
 



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

S-119  Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Hekimlerine Uygulanan ‘Omurilik Yaralı Hastalara Kötü 
Haber Verme Eğitimi’nin Etkinliği 

 
Özden Özyemişci Taşkıran1, Zeynep Turan1, Işıl İrem Budakoğlu2, Özlem Coşkun2, Nesrin 
Demirsoy3 

 
1Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul 
2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı, Ankara 
3Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Ankara 
  
Amaç: Kötü haber verme (KHV), hekimin sahip olması gereken iletişim becerisinin önemli 
bileşenlerinden biridir. KHV sırasında SPIKES (Setting – Perception – Invitation – Knowledge – 
Summary) protokolü kabul görmektedir (1). Omurilik yaralı hastalara KHV ile ilgili hasta ve hekim 
perspektifini inceleyen iki araştırmamızın sonuçları, bu konuda eğitim verilmesinin yararlı olacağını 
ortaya koymuştur (2,3). Bu çalışmanın amacı, FTR hekimlerinin KHV konusundaki mevcut bilgilerini 
değerlendirmek ve FTR hekimlerine uygulanan ‘omurilik yaralı hastalara KHV eğitimi’nin etkinliğinin 
değerlendirilmesidir.  
 
Gereç-Yöntem: Toplam 17 (11 kadın, 6 erkek) FTR hekimi (%79’u araştırma görevlisi) eğitime katıldı. 
Çalışma için Gazi Üniversitesi Etik Kurulu’ndan onay alındı. Eğitime başlamadan önce katılımcıların 
standardize hasta ile görüşmeleri değerlendirildi. Bu görüşmede önceden hazırlanan ve standardize 
hastalara eğitimi verilen AIS A omurilik yaralı hasta senaryosu kullanıldı. Görüşmeler 4 ayrı odada, 4 
standardize hasta ile gerçekleştirildi. KHV becerileri, SPIKES protokolünden türetilen ve eğiticiler arası 
standardizasyonu yapılan skorlama aracılığıyla her odadaki eğitici tarafından değerlendirildi, hemen 
ardından eğitici ve standardize hasta tarafından geribildirim verildi. Katılımcıların KHV konusundaki 
mevcut bilgileri anket aracılığıyla değerlendirildi. İletişim ve KHV konusunda 4 saatlik interaktif teorik 
eğitim sonrasında farklı bir senaryo ile standardize hasta görüşmeleri yapıldı ve eğiticiler tarafından 
değerlendirilerek geri bildirim verildi. Eğitim sonrası standardize hasta görüşmelerine 10 hekim katıldı. 
Veriler IBM SPSS Statistics for Windows 24 kullanılarak analiz edildi. Verilerin analizinde nonparametrik 
testler kullanıldı. Tanımlayıcı istatistikler median (min-maks) olarak verildi. Eğitim öncesi ve sonrası 
değerlendirmede Wilcoxon test kullanıldı, p<0.05 anlamlı olarak kabul edildi. 
 
Bulgular: Eğitime katılan hekimlerin %65’i kadın, yaş ortancaları 29 yıl (25-38), hekimlik süresi 
ortancası 5 yıl (1-14), takip ettikleri omurilik yaralı hasta sayısı ortancası 100 kişi (3-350) idi. 
Katılımcıların %75’i daha önce KHV deneyimi yaşamışlardı ve %63’i yaşadıkları en büyük problemin 
hastanın durumunu inkar ederek yürüyeceğini düşünmesi olduğunu belirttiler. 
Hekimlerin %88’i KHV’nin gerekli olduğunu ve %59’u KHV’nin rehabilitasyona katılımı olumlu 
etkileyeceğini, %12’si ise olumsuz etkileyeceğini düşünüyordu. Katılımcıların %50’si KHV’nin takip eden 
en kıdemli hekim tarafından, %47’si rehabilitasyon sürecinde, %88’si planlanmış bir görüşmede 
verilmesi gerektiğini düşünüyordu. Eğitim öncesi katılımcıların 20 soruluk anket ile ölçülen KHV 
konusundaki bilgi düzeylerinin birçok madde için tama yakın olduğu görüldü. ‘Hastaya hastalığı ile ilgili 
tüm gerçekler söylenmeli’ (%18 hayır, %41 kararsız) ve ‘hastanın soruları hemen ve doğrudan 
yanıtlanmalı’ (%29 hayır, %35 kararsız) maddeleri ile ilgili yanıtlarda farklı dağılımların olduğu gözlendi. 
Eğitim öncesi ve sonrası standardize hasta ile KHV görüşmelerinin karşılaştırılması sonucunda; ortam 
hazırlığı (p=0.009), hastanın ne bilmek istediğini anlama (p=0.04), tıbbi tanımlamalardan kaçınma 
(p=0.02), hastanın duygularını isimlendirme (p=.002), duygularının nedenlerini belirtme (p=0.005), 
durumunu anlaması ve duygularını yaşaması için hastaya zaman tanıma (p=0.03), klinik bilgiyi özetleme 
(p=0.03), rehabilitasyon hedefleri ve çeşitleri hakkında bilgi verme (p=0.02), sorusu olup olmadığını 
sorgulama (p=0.02), istediği kadar bilgi ve detay verme (p=0.01), ihtiyaç duyduğu anda ulaşılabilir 
olduğunu belirtme (p=0.006) ve görüşmeyi uygun şekilde sonlandırma (p=0.02) parametrelerinde eğitim 
sonrası istatistiksel olarak anlamlı artış saptandı.  
 
Sonuç: Omurilik yaralı hasta izleyen FTR hekimlerine, fonksiyonel iyileşme hakkında hastaya bilgi 
verme şekline ilişkin SPIKES protokolüne göre uygulanan eğitim modelinin yararlı olduğu görüldü. 
Eğitimin olumlu sonuçları, bu konudaki eğitimlerin yaygınlaşmasının uygun olacağını düşündürmüştür. 
Anahtar Kelimeler: Eğitim, kötü haber verme, omurilik yaralanması, yürüyememe 



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

S-120  Miyotoni Hastalarında Kramp, Ağrı ve Yorgunluk ile Serum 25-(OH) Vitamin D Düzeyleri 
Arasındaki İlişki 

  
Nihan Erdinç Gündüz, Aylin Dikici, Filiz Meryem Sertpoyraz 
 
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fizik Tedavi Kliniği 
  
Amaç: Bu çalışmanın amacı, miyotoni tanılı hastalarda serum 25-(OH) vitamin D düzeyinin kas 
krampları, yorgunluk ve ağrı ile ilişkisini ortaya koymaktır.  
 
Gereç-Yöntem: Retrospektif kesitsel olarak yapılmış olan bu çalışmada, miyotoni tanısı olan hastaların 
demografik ve klinik özellikleri dosya bilgilerinden değerlendirilmiştir. Fonksiyonel değerlendirme, 
Fonksiyonel Ambulasyon Skalası (FAS) kullanılarak belirlenmiştir. Daha önce sorgulanıp kaydedilmiş 
olan kas krampı, yorgunluk ve kas iskelet sistemine yönelik yaygın ağrı yakınması olup olmadığı 
değerlendirilmiştir. Eş zamanlı poliklinik değerlendirmesinde rutin olarak ölçülmüş olan Serum 25-(OH) 
vitamin D seviyeleri kaydedilmiştir. D vitamini seviyeleri <=20 ng/ml olanlarda eksik, 21-29 ng/ml yetersiz 
ve >=30 ng/ml ise normal olarak kabul edilmiştir.  
 
Bulgular: Miyotoni tanılı toplam 53 hasta çalışmaya dahil edilmiştir. Yaş ortalaması 31,13 ± 15,32 (5-
63) ve ortalama hastalık süresi 8,38 ± 6,61 yıldı. 34 hastada myotonik distrofi, 13 hastada konjenital 
miyotoni ve 6 hastada da miyotoni tanısı mevcuttu. Hastaların % 75,5’inde FAS skoru Evre 4 ve 
üzerindeydi. FAS skoru Evre 0 olan hastaların yüzdesi % 11.3’dü. Ortalama 25-(OH) vitamin D seviyesi 
14.45 ± 7,29 ng/ml ‘idi. 43 (81.1%) hastada D vitamini eksikliği mevcuttu. Kas krampları yakınması olan 
30 hasta, yorgunluk yakınması olan 34 hasta ve yaygın ağrı yakınması olan 8 hasta mevcuttu. Kramp, 
yorgunluk ve ağrı yakınması olan ve olmayan hastalar arasında, serum 25-(OH) vitamin D seviyesi 
açısından istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı. (p>0.05).  
 
Sonuç: Bu çalışma, miyotonili hastalarda serum 25-(OH) vitamin D seviyeleri ile kramp, yorgunluk ve 
ağrı yakınması arasında ilişki olmadığını göstermiş olmakla birlikte bu konuda ileri destekleyici 
çalışmalara ihtiyaç vardır. 
  
Anahtar Kelimeler: Ağrı, D vitamini, kramp, miyotoni, yorgunluk 
 
  



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

S-122 İnmeli Hastalarda Disfaji İle Uyku Kalitesi Arasındaki İlişki 
  
Ayşe Özdede1, Ebru Alemdaroğlu2, Halil Uçan2 
 

1Gaziantep İslahiye Devlet Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon 
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon EAH, FTR Kliniği 
  
Amaç: İnmeye bağlı disfaji pulmoner komplikasyonlar, malnutrisyon ve buna bağlı mortalite riskini 
artıran önemli bir klinik durumdur. Uykusuzluk, uykuda solunum bozukluğu ve huzursuz bacak 
sendromu gibi uyku bozuklukları da inmeden sonra sık görülmekte olup hastaların %50'sinden fazlasını 
etkileyebilmektedir. İnmeli hastalarda gerek disfaji, gerekse uyku bozukluğu sık görülen önemli 
problemlerdir. Çalışmamızın amacı hastalarda disfaji ve uyku kalitesi arasındaki ilişki ortaya koymaktır. 
Gereç-Yöntem: Çalışmamıza klinik aspirasyon belirteçlerinden en az 2’si pozitif ve klinik olarak yutma 
güçlüğü semptomu olan disfaji tanısı almış 57; klinik aspirasyon belirteçleri negatif ve yutma güçlüğü 
semptomu olmayan 57 inmeli hasta olmak üzere toplam 114 hasta dahil edildi. Hastaların öyküleri alındı 
ve klinik muayeneleri yapıldı. Disfajisi olan ve olmayan hastalar Mini Mental Değerlendirme Muayenesi 
(MMDM), Brunnstrom motor evrelemesi, NIH inme skalası (NIHSS), Barthel İndeksi (Bİ), Fonksiyonel 
Ambulasyon Skalası (FAS), Hastane Anksiyete Depresyon Ölçeği (HAD), fonksiyonel oral alım ölçeği 
(FOİS), yeme değerlendirme ölçeği (T-EAT 10) ile değerlendirildi. 
 
Bulgular: Disfajisi olan inmeli hastaların yaş ortalaması 65.37±9.38 ve disfajisi olmayanların yaş 
ortalaması ise 61.53±9.1 idi.Disfajisi olan hastaların, Brunnstrom motor iyileşme evresi, Bİ, NIHSS, FAS 
değerleri disfajisi olmayan hastalara göre anlamlı olarak düşüktü. Disfajisi olanlar ve olmayanlar 
arasında MMDM değeri arasında fark yoktu. Disfajisi olan hastalar daha yüksek oranda depresyon ve 
anksiyete ile ilişkili bulgulara sahipti. Disfajisi olanların PUKİ ortanca değeri (7), disfajisi olmayanların 
PUKİ ortanca değeri’nden (3) daha büyük olup, uyku kalitesi daha kötüydü. Disfaji varlığını tahmin 
ettiren prediktif faktörler incelendiğinde NIHSS skoru (OR 2.13; %95 GA 1.465-3.089), PUKİ skoru (OR 
1.4; %95 GA 1.105-1.693), daha önce geçirilmiş inme öyküsü (OR 9.17; %95 GA 1.888-44.563) ve 
beyin sapı tutulumu (OR 21; 95% GA 1.892-222.545) anlamlı bulundu. Hastalık süresinin 1-6 ay 
arasında olması (OR 2.9; % 95 GA 1.031-7.907), disfajinin eşlik ediyor olması (OR 3.4; %95 GA 1.193- 
9.679) kötü uyku kalitesine sahip olma riskini artıran faktörler olduğu gösterildi. 
 
Sonuç: Çalışmamızın sonucunda disfajisi olan inmeli hastaların PUKİ’ye göre daha kötü uyku kalitesine 
sahip oldukları gösterilmiş olup, inme sonrası hastalık süresinin altı aydan kısa olması ve disfajinin eşlik 
etmesi, kötü uyku kalitesi açısından bağımsız risk faktörüydü. Ayrıca yutma ile ilişkili semptom ve 
bulgular dışlandığında daha önce geçirilmiş inme öyküsü varlığı, yüksek NIHSS skorları, kötü uyku 
kalitesini gösteren yüksek PUKİ skorları ve beyin sapı lezyonunun disfaji riskini artırdığı gösterildi. 
  
Anahtar Kelimeler: disfaji, inme, uyku kalitesi  



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

S-123 Spastik Pronasyon Deformitesine Yönelik Botulinum Toxin-A Enjeksiyonu Uygulanan 
Serebral Palsili Hastalarda Randomize Kontrollü Çalışma; Tvister ve Ev Egzersiz 
Programı 

  
Melike Akarsu, Merve Akyüz, Çağla Karacan, Erbil Dursun, Tuğba Gökbel, Nigar Dursun 
 
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı, Kocaeli 
  
Amaç: Serebral palsi (SP)' de üst ekstremitenin spastik tutulum paterni sıklıkla; dirsek fleksiyonu, önkol 
pronasyonu, el bileği fleksiyonu ile sonuçlanır. Bu çalışmanın amacı; pronasyon deformitesine yönelik 
Botulinum Toksin A (BoNT-A) tedavisi uygulanan bu SP’ li hastalarda ev egzersiz programına ilave 
olarak tvister tipi ortez kullanımının etkinliğini araştırmaktır. 
 
Gereç-Yöntem: Bu prospektif randomize kontrollü çalışmada ön kolun pronator kaslarına BoNT-A 
enjeksiyonu uygulanan SP' li 30 hasta 1:1 oranında randomize edilerek tvister veya kontrol gruplarına 
ayrıldı. BoNT-A tedavisi sonrası tvister grubuna; ev egzersiz programı verildi ve üst ekstremiteye 
supinasyonu provake edici tvister uygulaması yapıldı, kontrol grubuna ise; sadece ev egzersiz programı 
verildi. Tedavi öncesi ve tedavi sonrası 4. haftada hastaların aktif eklem hareket açıklıkları (EHA) 
kaydedildi; kas tonusu ve spastisite düzeyleri Modifiye Ashworth Skalası (MAS) ve Tardieu Skalası (TS) 
kullanılarak değerlendirildi.  
 
Bulgular: Tvister ve kontrol grupları arasında demografik özellikler ve tüm temel klinik 
değerlendirmeler açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadı (p<0.05, tüm parametreler). 
Tedaviden sonra her iki grupta MAS ve Tardieu skala değerlerinde (p<0.001, tüm parametreler için), 
aktif önkol supinasyon EHA' da (tvister grubunda p=0.001, kontrol grubunda p=0.042) istatistiksel olarak 
anlamlı gelişmeler kaydedildi. Tedavi sonrası 4. haftada yapılan değerlendirmelerin sonucunda tvister 
grubunun MAS (p<0.001), Tardieu skalası yakalama açısı (XV3) (p<0.001) ve aktif önkol supinasyon 
EHA (p=0.022) değerlerinde meydana gelen değişikliklerin kontrol grubundan anlamlı derecede yüksek 
olduğu görüldü. 
 
Sonuç: Bu çalışmanın sonuçları, spastik pronasyon deformitesine yönelik olarak BoNT-A ile tedavi 
edilen SP'li hastalarda ev egzersiz programına tvister tipi ortez uygulaması ilave edilmesinin hastaların 
aktif ve pasif EHA' larında ve spastisite ölçütlerinde anlamlı ek gelişmeler sağladığını göstermiştir. 
  
Anahtar Kelimeler: Serebral Palsi, botulinum Toksin-A, tvister type orthoses, ev egzersiz programı 
  



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

S-124 Unilateral Transtibial Ampute Hastalarda Rektus Femoris Kasının Kantitatif 
Ultrasonografik Değerlendirilmesi 

  
Kardelen Gencer Atalay, Özge Keniş Coşkun, Esra Giray, Hakan Gündüz, İlker Yağcı 
 
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul 
  
Amaç: Unilateral transtibial ampüte hastalarda protezli taraf kuadriseps kas gücünün sağlam tarafa 
göre azaldığı bilinmektedir. Bu hastalarda kas gücünün objektif değerlendirilmesi önemli bir klinik 
sorundur. Bu amaçla manuel kas testi, el dinamometresi, izokinetik kas gücü değerlendirilmesi 
kullanılabilmekte ancak pratik uygulama sıklıkla manuel kas testi ile yapılmaktadır. Hastaların kas 
yapılarındaki mimari değişimin ultrasonografik değerlendirilmesi son yıllarda bilgisayar programı yardımı 
ile yapılabilmektedir. Bu yöntemlerden olan kantitatif ultrasonografik değerlendirme ile hastaların protezli 
tarafı karşı taraf ile kıyaslandığında rektus femoris kesitsel alan ve kalınlığının azaldığı, ekointensitesinin 
arttığı gösterilmiştir. Bununla birlikte yukarıda bahsedilen değerlendirmeler fonksiyonu test 
etmemektedir. Bu çalışmanın amacı unilateral transtibial ampüte hastaların her iki taraf rektus femoris 
kesitsel alan ve ekointesitesinin incelenmesi, değişikliklerin kas gücü ve fonksiyonel bir değerlendirme 
olan Basamak Çıkma Testi ile ilişkisinin araştırılmasıdır. Çalışmanın birincil sonlanım noktası rektus 
femorisin kantitatif ultrasonografik değerlendirilmesi, ikincil sonlanım noktaları ise kas gücü ve 
fonksiyonel dengenin değerlendirilmesidir. 
 
Yöntem: Kesitsel olarak planlanmış bu çalışmaya 18- 75 yaş arası aktivite düzeyi K3 veya K4 olan 
unilateral transtibial travmatik nedenli ampüte hastalar alındı. Etik kurul onayı ile hastalardan sözel ve 
yazılı onamları alındı. Dahil edilme kriterleri amputasyonun üzerinden en az 1 yıl geçmiş ve protez 
adaptasyonunun tam olması, dışlama kriterleri amputasyon güdüğünde kızarıklık veya ağrı olması, 
dengeyi etkileyebilecek ilaç kullanımı ile vizüel, vestibüler veya nöromusküler hastalık varlığı olarak 
belirlendi. Bilateral kuadriseps kas gücü hasta dizleri 90 derece fleksiyonda otururken femur medial 
kondili ile lateral malleol arası mesafenin tam ortasına yerleştirilmiş el dinamometresi kullanılarak 
ölçüldü. Bilateral rektus femoris kantitatif ultrasonografik incelemesi krista iliaka anterior superior ile 
femur medial kondili arası mesafenin tam ortasında olacak şekilde, kasa basınç uygulamadan yapıldı. 
Özel geliştirilmiş bir algoritma yardımı ile Matlab 2016 programı kullanılarak ekointensite hesaplandı. 
Neurocom Balance Master® denge cihazı Basamak Çıkma Testi ile her iki bacağın Yükselme İndeksi 
ve Basma İndeksi değerlendirildi. İstatistiksel analiz Ki-Kare, Wilcoxon testleri ve Spearman’s rho 
korelasyon analizi kullanılarak yapıldı. 
 
Bulgular: Çalışmaya yaş ortalaması 45,9± 14,46 olan 18’i erkek 20 transtibial ampüte hasta dahil edildi. 
Ortalama amputasyon sonrası geçen süre 13,7± 11,43 yıl, ortalama amputasyon güdük uzunluğu 
10,48± 3,18 cm olarak hesaplandı. Ampüte taraf sağlam taraf ile kıyaslandığında kuadriseps kas gücü 
ve rektus femoris kesitsel alanı anlamlı düşük, ekointensite anlamlı yüksek bulundu (p<0,001). Basamak 
Çıkma Testi’nde protezli tarafın Yükselme ve Basma İndeksleri artmış olarak tespit edildi (sırasıyla 
p=0,003, p=0,004).  
 
Sonuç: Unilateral transtibial ampüte hastalarda nörolojik bir sebep olmaksızın kas atrofisi, güçsüzlük 
ve kas mimarisinde değişiklik olmaktadır. Bu değişiklikler nedeniyle hastalar ampüte ekstremiteyi 
kullanırken sağlama tarafa göre daha yüksek oranda yük bindirmek zorunda kalmaktadır. 
Rehabilitasyon sırasında erken dönemde kas atrofi ve güçsüzlüğünün önlenmesi önemli bir strateji gibi 
görünmektedir. Kontrol grubunu da içerecek şekilde parametrelerin korelasyonunun araştırıldığı 
çalışmalara ihtiyaç vardır. Çalışmamızın güçlü yönü kas gücünün standardize bir yöntem ile 
değerlendirilmesi ve sonografik olarak hastalardaki değişimin gösterilmesidir. Ayrıca bu şekilde 
etkilenen hastalarda Basamak Çıkma Testi parametreleri ile fonksiyonel bozukluğun test edildiği ilk 
çalışmadır. Çalışmamızın eksik yönü kontrol grubunun olmaması ve bu nedenle korelasyon analizlerinin 
yapılmamış olmasıdır. 
  
Anahtar Kelimeler: Basamak Çıkma Testi, kantitatif ultrasonografi, kas gücü, transtibial amputasyon  



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

S-125 Suriye Sivil Savaşı Kaynaklı Amputasyonların İnsidans Ve Demografik Özellikleri – Çok
 Merkezli Çalışma 
  
Yaşar Tatar1, Nilüfer Kablan2, Mevlit Yurtseven3 
 

1Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Spor Sağlık Anabilim Dalı / İstanbul 
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 
3Sağlık Bakanlığı, Lepra, Deri ve Zühr. Hastanesi, İstanbul 
  
Amaç: Bu çalışmanın amacı Suriye Sivil Savaşı (SSS) sırasında sivil halkta oluşan amputasyonların 
sebep, tür ve oranları ile amputelerin demografik özelliklerini ortaya koymaktır. 
 
Gereç-Yöntem: Çalışma, Uluslararası Doktorlar Derneği (AID) tarafından yönetilen SSS sebebiyle 
ampute olmuş kişilere hizmet veren, Türkiye (İstanbul, Şanlurfa, Reyhanlı) ve Suriye’de (Cerablus) 
yerleşik 4 protez merkezinde yürütülmüştür. 17 Ağustos 2017- 1Şubat 2019 tarihleri arasında ilgili 
merkezlere başvuran hastaların sistem kayıtları incelenmiş ve SSS sırasında ampute olan 307 olgu 
çalışmaya dahil edilmiştir. Aynı merkezlerden protez hizmeti alan, SSS öncesinde veya savaştan sonra 
farklı sebeplerle (iş veya trafik kazası) ampute olmuş 159 olgu çalışmaya dahil edilmemiştir. Etik kurul 
onayı Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi Etik Kurulundan alınmıştır. Retrospektif yürütülen bu 
çalışmada, verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistik kullanılmıştır. 
 
Bulgular: SSS sebebiyle ampute olmuş, %73,2’si Türkiye'de yaşayan, %86,6’sı erkek, 307 (yaş: 
25,8±13,2 yıl) olgu incelenmiştir. Olguların 25,4%’si 18 yaş altındadır. İncelenen 307 amputede, %74’ü 
alt extremitede olmak üzere, toplam 367 amputasyon tespit edilmiştir. Olguların %89,3’ünde 
amputasyon sebebinin bombalama olduğu görülmüştür. En sık gözlenen amputasyon seviyeleri ise 
transtibial ve transfemoraldir. 
 
Sonuç: SSS, bombalamanın amputasyon sebebi olarak, çok yüksek oranda yer alması ve 18 yaş altı 
ampute sayısının çokluğu ile bugüne kadar kaydedilen savaşa bağlı sivil amputasyonlardan farklıdır. Alt 
ekstemite amputasyonunun daha sık görülmesi diğer savaşlara bağlı sivil amputasyon oranları ile 
benzerlik gösterse de, üst ekstremite amputasyon oranları diğer savaşa bağlı sivil amputasyon 
oranlarından yüksektir. Bu çalışmada veri tabanı kullanılan kurumun Türkiye içinde çok merkezli 
ünitelere sahip olması, 3D mobil tarayıcılarla farklı şehirlerdeki hastalara ulaşabilmesi Türkiye genelini 
örnekleyebilmesini sağlamıştır. Suriye içinde güvenlik sorunları, çoğu bölgelerdeki amputelere erişimi 
kısıtlamıştır. 
  
Anahtar Kelimeler: Amputasyon, Suriye Sivil Savaşı, Bombalama  



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

S-126 Judo Sporunda En Sık Görülen Sakatlıklar ve Rehabilitasyon Prensipleri 
  
Turgay Demiray, Elvan Kanat 
 
İlker Çelikcan FTR Hastanesi, BURSA 
  
Amaç: Olimpik bir spor dalı olan judoda en çok görülen sakatlıklardan olan omuz ve diz sakatlıklarını 
inceledik. Genel olarak sakatlıkların sıklığını ve özelliklerini araştırdık. Uygulanan tedavi tipleri, süreçleri 
ve rehabilitasyon programlarını retrospektif olarak değerlendirdik. 
 
Metod: Büyük, Genç ve Ümit milli takımında yer alan 100 Erkek, 80 Kadın olmak üzere toplam 180 
sporcu çalışmaya dahil edildi. Yaş aralığı 15-30 olarak belirlendi. Geçmişe yönelik yaşamış oldukları 
bütün sakatlıkları ve yapılmış tedavileri sporculara anket şeklinde soruldu ve incelendi. Sakatlıkların tipi, 
bölgesi, insidansı, sebepleri üzerinde duruldu. Bununla birlikte uygulanan tedavi şekilleri, rehabilitasyon 
programları ve spordan ne kadar uzak kaldıkları tespit edildi. 
 
Sonuç: Sporcuların judo maçları ve antrenmanlarında yaşadıkları sakatlık oranını yaklaşık olarak %21 
olarak tespit ettik. Genellikle judocular omuz, diz, dirsek ve parmak sakatlıkları yaşamaktadır. Daha az 
oranda da omurga, beyin, ayak bileği, boyun ve kulak travmaları ile karşılaşmaktadır. En yaygın sakatlık 
tipinin; burkulma, kas ve tendon hasarı, ezilmeler, kırık ve çıkıklar olduğunu tespit ettik. Tüm sakatlıkları 
incelediğimizde omuz sakatlıklarının %27, diz sakatlıklarının %23, dirsek sakatlıklarının %15, ayak bileği 
sakatlıklarının %10, parmak sakatlıklarının %8 ve diğer sakatlıkların (omurga, beyin, kulak, boyun ve 
bel) %7 oranlarındadır.  Omuzda en çok görülen sakatlıklar Glenohumeral ve Akromiyoklaviküler 
dislokasyonlardır. Bunun yanında genç ve ümit sporcularda az da olsa klavikula kırıkları da 
görülmektedir. Dizde en çok görülen sakatlıklar Ön Çapraz Bağ lezyonları, Menisküs lezyonları ve 
kollateral bağların burkulması ya da gerilmesidir. Birçok çalışmada gösterildiği gibi; beslenme, sıvı ve 
kilo dengesi ya da kontrolü sakatlıkların yaşanmasında büyük rol almaktadır. Sporcuların maçtan önceki 
3-4 gün içerisinde çok hızlı sıvı ve kilo kaybı yaşamaları, sakatlık riskini arttırmaktadır. Bunun yanında 
motivasyon eksikliği, korku ve kendine güvensizlik gibi psikolojik faktörler de sakatlık riskini 
arttırmaktadır. 
Genel olarak sakatlıklar ile cinsiyet farklılığı arasında anlamlı bir fark bulunamadı.  
Omuz sakatlıklarında; uygulanan tedavi ve rehabilitasyon programları ile sporcular en erken 2, en geç 
6 ay içerisinde tekrar judoya dönebilmektedir. Bu tedavi süreci sonunda %85-90 oranında eski 
seviyesine ulaşmaktadır. 
Diz sakatlıklarında; özellikle Ön Çapraz Bağ yırtıklarında uygulanan tedavi ve rehabilitasyon programları 
ile sporcular en erken 6, en geç 10 ay içerisinde tekrar judoya dönebilmektedir. Bu tedavi şekline, 
sakatlığın tipine, sporcunun yaşına ve uygulanan rehabilitasyon programlarına göre değişmektedir. Ön 
çapraz bağ ve menisküs yaralanmalarını önlemede denge testleri ve denge eğitimi, proprioseptif 
egzersizler ve pliometrik egzersizler büyük önem taşımaktadır. Diz ve omuz sakatlıkları sonrasında 
uygulanan rehabilitasyon programları öncelikle anatomik, kinezyolojik ve biyomekanik prensipler 
üzerine planlanmalıdır ve sporcunun en kısa sürede ve en uygun şekilde tekrar spora dönmesini 
sağlamalıdır. 
Rehabilitasyon programları sonrasında sporcunun tekrar eski gücüne ve yeteneğine kavuştuğunu 
öğrenmek için spora dönüş testleri mutlaka yapılmalıdır. Omuz, diz ve dirsek gibi sakatlık bölgesine ve 
sakatlık tipine göre geliştirilmiş bir çok değerlendirme testleri mevcuttur.  
 
Karar: Bu çalışma judoda en çok karşılaştığımız omuz ve diz sakatlıklarının sıklığını ve özelliğini ortaya 
çıkarmamızı sağlamaktadır. Spor aktivitesi esnasındaki sakatlık riski ve ilgili risk faktörleri hakkında 
edindiğimiz detaylı bilgiler, bize sakatlığın önlenmesi ile ilgili temel stratejiler geliştirmemize olanak 
sağlar. Bu yüzden sakatlıkların önlenmesi ve rehabilitasyon programları büyük önem taşımaktadır. 
Ayrıca sakatlıklar sonrasında tam iyileşme sağlanmadan tekrar spora dönüş yapmak sakatlanma riskini 
arttıran bir faktördür. 
  
Anahtar Kelimeler: burkulma, diz sakatlıkları, kas ve tendon hasarı, omuz sakatlıkları, rehabilitasyon 
programları  



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

S-127 Total Diz Protezinde Preoperatif Rehabilitasyonun Post Operatif Yaşam Kalitesi Üzerine 
Etkisi Var Mıdır? 

  
Sadullah Turhan 
 
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Ortopedi Ve Travmatoloji Kliniği, 
Antalya 
  
Amaç: Gonartroz diz hareketlerini azaltarak, fonksiyonel yeteneği azaltan ve diz ağrısını artırarak 
bireyin yaşam kalitesini düşüren ilerleyici bir hastalıktır. Amaç, Tek taraflı total diz protezi (TDP) için 
cerrahi öncesi bu tür hastaların preoperatif fizik tedavi ve rehabilitasyon alması, yaşam kalitesini üzerine 
etkisini değerlendirmektir.  
 
Gereç-Yöntem: 65-70 yaş aralığında tek taraflı TDP ‘yi bekleyen ASA skoru 2 ve aşağısı olan, ek 
hastalığı olmayan 42 osteoartrit hastası rastgele olarak ( preop fizik tedavi alan 22 hasta ve fizik tedavi 
almayan 20 hasta ) 2 grubuna ayrıldı. Tüm hastalar ameliyat sonrası fizik tedavi ve rehabilitasyon aldılar 
ve fizyoterapist tarafından değerlendirildiler. Sonuç ölçütleri, ameliyat öncesi ve ameliyattan 12 hafta 
sonra, Western Ontario McMaster Osteoarthritis indeksi (WOMAC) ve Short Form 36 sağlık araştırması 
(SF-36) ile değerlendirilip karşılaştırıldı. 
 
Bulgular: hastalar fizik tedavi alan 22 hasta (grup 1 ) ve fizik tedavi almayan 20 hasta(grup 2) olarak iki 
gruba ayrıldı. grup 1 yaş ortalaması 66.7 yaş, grup 2 de 67.2 olarak hesaplandı. Rehabilitasyon alan 
grup WOMAC sınıflaması preop 72 olarak hesaplandı. SF -36 skoru ise 78 olarak hesaplandı. Post 
operatif 12. hafta değerleri ise sırasıyla 51 ve 53 olarak hesaplandı. Rehabilitasyon almayan grup ise 
WOMAC sınıflaması preop 78 olarak hesaplandı. SF -36 skoru ise 81 olarak hesaplandı. Post operatif 
12. hafta değerleri ise sırasıyla 54 ve 56 olarak hesaplandı. İki tedavi grubu arasında istatistiki olarak 
WOMAC ağrı skoru veya SF36 skorunda anlamlı bir fark gözlenmedi. Rehabilitasyon alan grubun 
ortalama fizik tedavi seans sayısı almayan gruptan anlamlı olarak daha fazlaydı (ortalama fark 5.1 
seans,% 95 güven aralığı - 6.2 ila -4.2; P = 0.001. Gruplar arasında hasta başına toplam hastane 
maliyetlerinde anlamlı bir fark yoktu. Bununla birlikte, TDP için preop rehabilitasyon anlamlı olarak daha 
pahalıydı. 
 
Sonuç: Preop rehabilitasyon, tek taraflı TDP operasyonu yapılan hastalar için etkili ve kabul edilebilir 
olsa da maliyet açısından pahalı idi. Preop rehabilitasyon hastanın sağlık sonuçlarını anlamlı olarak 
iyileştirmedi. 
  
Anahtar Kelimeler: Gonartroz, WOMAC sınıflaması, Short Form 36, total diz protezi, rehabilitasyon  



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

S-128 Serebral Palsili Hastalarda Uzay Terapi Etkinliğinin Değerlendirilmesi 
  
Gökhan Özkoçak, Fatma Nur Kesiktaş, Kadriye Öneş, Cemil Atalay 
 
Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Fizik Tedavi Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
 
Amaç: Bu çalışmanın amacı, Serebral palsi (SP) hastalarında uzay terapisi etkinliğinin fonksiyonel 
durum üzerine etkisini araştırmaktır. 
 
Gereç-Yöntem: Prospektif, randomize kontrollü tasarlanan bu çalışma Sağlık Bilimleri Üniversitesi 
İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim Araştırma Hastanesi kliniğinde yatarak tedavi alan SP 
hastaları değerlendirildi. Etik kurul onayı alındı. Çalışmaya dahil edilme kriterlerini karşılayan 20 hasta 
uzay terapisi ve kontrol grubu olarak ayrıldı. Dahil edilme kriterleri 
 
•Serebral palsi tanısının olması 
• 2-12 yaşında olması 
• GMFS 1-2-3-4 olması 
• Son 6 ay içerisinde ortopedik cerrahi/girişim öyküsünün olmaması 
Hariç tutma kriterleri 
• Progresif ensefalopati 
• Hidrosefali 
• Kontrolsüz epilepsi  
• Kalça dislokasyonu,skolyoz varlığı 
• Kardiyak hastalık  
• İleri derecede spastisite 
 
Kaba Motor Fonksiyon Ölçütü (KMFÖ), değerlendirilerek skorları kaydedildi. Olgular Kaba Motor 
Fonksiyon Sınıflama Sistemi’ne göre sınıflandırıldı. Tüm hastalara deneyimli fizyoterapist tarafından 
haftada 5 gün toplam 30 seans uygulama yapıldı. Grup 1 (uzay terapisi)’deki 10 hastaya Bobath tekniği 
ile birlikte suit terapi uygulaması yapıldı. Grup 2 (kontrol grubu)’deki 10 hastaya aynı süre boyunca 
sadece Bobath tekniği ile terapi yapıldı.Hastaların kas iskelet sistemi ve nörolojik muayeneleri, KMFSS, 
KMFÖ-88 değerlendirmeleri merkezimize yatışta ve taburculukta değerlendirildi. Uzay Terapisi (Suit 
terapi) Bu terapi yöntemi aslında 1960’larda uzayda yer çekimi olmayışının etkisini en aza indirmek için 
Ruslar tarafından tasarlanmıştır. Bir çeşit uzay giysisi modifikasyonu olarak düşünülebilir. Astronotlar ve 
serebral palsi hastalarındaki motor disfonksiyon farklı olmasına rağmen penguen suit ile yapılan 
rehabilitasyon denemelerinin sonucu ümit verici görünmektedir. Mevcut literatürlerden bazıları suit 
terapinin motor fonksiyonu, posturu iyileştirmek, hareket açıklığını artırmak, elektroensefalografi 
sinyallerini normalleştirmek, vestibüler sisteme propsioseptif girdi sağlamak, yürüyüş hızı ve kadansı 
artırmak, gövde kontrolünü artırmak yönüde faydaları olduğunu savunmaktadır. 
 
Bulgular: Uzay terapisi ve kontrol grubunda tedavi öncesi ve tedavi sonrası GMFM-88 yatma 
yuvarlanma, oturma, emekleme ve dizüstü durma, ayakta durma alt skorları ve total skoru anlamlı (p ˃ 
0.05) farklılık göstermemiştir. Uzay terapisi grubunda tedavi sonrası GMFM-88 yatma yuvarlanma, 
oturma, emekleme ve dizüstü durma, ayakta durma alt skorları ve total skoru tedavi öncesine göre 
anlamlı (p ˂ 0.05) artış göstermiştir. Kontrol grubunda tedavi sonrası GMFM-88 yatma yuvarlanma, 
oturma, emekleme ve dizüstü durma, ayakta durma alt skorları ve total skoru tedavi öncesine göre 
anlamlı (p ˂ 0.05) artış göstermiştir. Uzay terapisi ve kontrol grubunda tedavi öncesi ve tedavi sonrası 
yürüme-koşma-atlama skoru anlamlı (p ˃ 0.05) farklılık göstermemiştir.  Gruplar arasında tedavi öncesi 
ve tedavi sonrası değişim karşılaştırıldığında, GMFM-88 yatma ve yuvarlanma ile oturma alt gruplarında 
uzay terapisi grubu lehine istatistiksel anlamlı fark (p ˂ 0.05) gözlenmiştir. 
 



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

Sonuç: SP tedavisinde uzay terapisinin etkinliği GMFM-88 total ve alt skorlarında iyileşme ile 
gösterilmiştir. Uzay terapisi ve kontrol grupları arasında tedavi öncesi ve tedavi sonrası değişim 
karşılaştırıldığında, GMFM-88 yatma ve yuvarlanma ile oturma alt gruplarında uzay terapisi grubu lehine 
istatistiksel anlamlı fark (p ˂ 0.05) gözlenmiştir. Sonuç olarak bu çalışma, SP tedavisinde kullanılan 
nörogelişimsel terapi yöntemi Bobath tekniğinin etkili bir yöntem olduğunu göstermiştir. Aynı zamanda 
yeni tedavi alternatifi olan uzay terapinin SP tedavisinde bilinen tedavi yöntemleri ile kombine 
edilmesinin fonksiyonel durumda gelişimin daha iyi olabileceği yönünde ümit vaat etmektedir. 
  
Anahtar Kelimeler: Bobath yöntemi, serebral palsi, uzay terapi  



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

S-129 Serebral Palsili Çocuklarda Kinezyobantlamanın El Fonksiyonlarına Etkisi 
  
Zeynep Tokel, Özlem El 
 
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İzmir 
  
Amaç: Serebral palsi tanısı almış olgularda el-el bileği bölgesine kinezyobantlama uygulamasının el 
fonksiyonlarına etkisinin saptanması  
 
Gereç-Yöntem: Dokuz Eylül Üniversitesi girişimsel olmayan araştırmalar etik kurulundan 03.05.2018 
tarihli 3973-GOA protokol numaralı 2018/11-21 karar numaralı onay ile araştırma gerçekleştirildi. 
Prospektif ve kör olmayan çalışmaya, hasta ve yakınlarının onamları alındıktan sonra, 6-18 yaş 
arasında, serebral palsi tanısıyla izlenen el bilek ve parmak fleksörlerindeki spastisitesi modifiye 
Ashworth skalasına göre evre <=2 olan, çalışmadaki testlere uyum sağlayabilecek kognitif seviyede ve 
çalışmaya katılmayı kabul eden hastalar dahil edildi. Son 6 ayda üst ekstremiteye botulinum toksin 
yapılan, üst ekstremite ameliyatı geçirmiş olan, kinezyo bantlamaya kontrendikasyon oluşturan durumu 
olan, bantlama alanında yoğun duyusal, motor kaybı olan, zancolli evresine göre IIB ve üzerinde 
sınıflandırılan hastalar dışlandı. Hastalar primer sonlanım noktaları olarak tahta kutu ve blok testi,dokuz 
delikli çivi testi ve sekonder sonlanım noktaları olarak modifiye house sınıflandırma skoru ve aktif/pasif 
el bileği dorsifleksiyon açısıyla değerlendirildi. Ayrıca, seçilen üst ekstremite tarafı için zancolli evresi, 
dominant el ve etkilenen el tarafı, el bileği ve el parmaklarında modifiye ashworth skalası, her hasta için 
MACS/KMFSS skorları not edildi. Her hastada ilk değerlendirme (0.kontrol) ardından kendi kontrolü 
olacak şekilde 1. hafta sonunda kontrol değerlendirmesi yapıldı.1.haftada(aynı gün) hemiplejik 
hastalarda etkilenmiş taraf, diplejik/tetra-quadriplejik hastalarda ise günlük yaşamda kullanımda zorluk 
yaşanan taraf seçilerek, el-el bileği bölgesi dorsalinden ön kola uzanan fonksiyonel düzeltme tekniğiyle 
kinezyo bantlama uygulandı. 1 hafta boyunca, günde en az 2-3 saat kalacak şekilde bantlama 
tekrarlandı; bununla birlikte hasta ince ve kaba motor aktivitelerin gelişmesine yönelik yakalama ve 
bırakmayı içeren oyun aktivitelerine zaman ayırması yönünde teşvik edildi; bu sırada hasta günlük 
yaşam aktivitelerine devam etti ve başka ek tedavi eklenmedi. Değerlendirmeler 0. ve 1. hafta kontrolü, 
1 hafta bantlamadan hemen sonra ve bantlamadan 1 hafta sonra olacak şekilde yapıldı. 
 
Bulgular: 17 erkek, 17 kız, 34 hasta çalışmaya dahil edildi. 24 tanesi (%70,6) hemiplejik SP’liydi ve 
ortalama yaş 8,2 idi. İstatistiksel analizlerde, normal dağılıma uyan kutu ve blok testi ve aktif el bilek 
ekstansiyonu için bağımlı gruplarda t testi ve tekrarlayan ölçümlerde ANOVA ile, diğer paremetreler 
normal dağılıma uymadığından Wilcoxon testi ve Friedman testiyle değerlendirildi.  
Bantlamayla, modifiye house skoru, tahta kutu ve blok test skoru, dokuz delikli çivi yerleştirme/çıkarma 
testi ve aktif el bilek ekstansiyon açılarında ilk değerlendirmeye göre istatistiksel anlamlı farklar saptandı. 
Pasif el bilek ekstansiyonu ölçümlerinde bantlama ile istatistiksel anlamlı bir fark oluşmadı. 
 
Sonuç ve Tartışma: Serebral palside etkilenmiş üst ekstremiteye fonksiyonel düzeltme tekniği ile 
uygulanan kinezyobantlama uygulaması, el-el bileğin ve baş parmağın pozisyonlamasıyla, proprioseptif 
feedback gibi etkileriyle, kavrama tutma bırakma gibi aktivitelerde olumlu katkı sağlayarak erken etki 
açısından ve kısa süreli izlemde el fonksiyonlarında iyileşmeye neden olmuştur. Günlük pratikte ev içi 
oyun aktivitelerinde aileye de öğretilerek yapılacak uygulamalar el fonksiyonlarının düzelmesi için katkı 
sağlayacak bir uygulama olarak görülmektedir. Literatürde de az sayıda çalışmada el-elbileğine 
kinezyobantlama uygulamasıyla olumlu etkilerden bahsedilmiştir. Daha fazla hasta sayısı ile yapılacak 
randomize kontrollü çalışmalara ihtiyaç vardır. 
  
Anahtar Kelimeler: serebral palsi, üst ekstremite kinezyobantlama, modifiye house sınıflaması  



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

S-130 Hemiplejik Serebral Palsili Çocuklarda Taktil Fonksiyonların Ve Olası Taktil Defisitin 
Motor Fonksiyona Etkisinin Normal Gelişim Gösteren Çocuk Grubuyla Karşılaştırılması 

  
Günay Yolcu1, Evrim Karadağ Saygı1, İlayda Sancar2, Selin Aras2, Sevcan Aydın2, Mustafa 
Kaplan2, Mehmet Şirin Çetin2 
 

1Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı, İstanbul 
2Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul 
  
Amaç: Serebral palside (SP) postür ve hareket bozukluklarının yanında taktil uyarıların algılanması ve 
uyarıya cevapta eksiklik sıklıkla karşımıza çıkmaktadır ve fonksiyonel duruma etki ettiği 
düşünülmektedir. Ancak taktil duyu bu kadar önemliyken rutin pratikte değerlendirme ve tedavide 
genellikle göz ardı edilmektedir. Bu çalışma; SP ve sağlıklı kontrollere özdeş taktil değerlendirmeler 
uygulanarak taktil bozuklukların el beceri ve fonksiyon göstergeleriyle ilişkisini ortaya koymayı 
amaçlamaktadır. Çalışmanın birincil sonlanım noktası taktil fonksiyonun monofilaman testiyle 
değerlendirilmesi, ikincil sonlanım noktaları ise taktil defisitin motor fonksiyon üzerine etkisinin 
belirlenmesi ve motor fonksiyonun etkilenen taraf, sağlam taraf ve sağlıklı kontrol arasında 
karşılaştırılmasıdır. 
Gereç-Yöntem: Prospektif kontrollü olarak dizayn edilen bu çalışmaya yaş ve cinsiyet açısından 
eşleştirilmiş 36 hemiplejik SP’li çocuk ve 44 normal gelişim gösteren çocuk olmak üzere toplam 80 çocuk 
dahil edilmiştir. Etik kurul onayı (09.2018.312), hastalardan ve ailelerinden sözel ve yazılı onamlar alındı. 
Dahil edilme kriterleri 4-15 yaş aralığında olma, Kaba Motor Fonksiyon Sınıflandırma Sistemi (KMFSS) 
ve El Becerileri Sınıflandırma Sistemi (MACS) skalalarında I-II-III evrelerinde olma olarak belirlenmiştir. 
Zihinsel ve davranışsal zorluklar nedeniyle ölçme ve değerlendirme testlerini anlayabilme yetisinden 
yoksun olma, son 3 ay içerisinde üst ekstremite botulinum toksin enjeksiyonu uygulanmış olması, 
ortopedik cerrahi operasyon veya değerlendirme testlerinin uygulanmasını veya sonucunu 
etkileyebilecek majör travma öyküsü olması, düzeltilmemiş görme bozukluğu varlığı veya duyu kusuru 
yaratan başka bir hastalığa sahip olma durumlarında çalışmanın dışında tutulmuşlardır. Her iki grubun 
da antenatal dönemden başlanarak ayrıntılı özgeçmişi sorgulandı. Fonksiyonel gelişim için KMFSS, 
MACS, Duruöz El İndeksi (DEI) uygulandı. Sağlıklı çocuklarda dominant ele, hastalarda her iki ele kaba 
motor beceri değerlendirmesi için Kutu Blok Testi (KBT), ince motor beceri değerlendirmesi için Dokuz 
Delik Tahta Testi (DDTT), taktil duyu değerlendirilmesi için Semmes-Weinstein monofilaman testi, el 
kavrama değerlendirmesi için Jamar dinamometresi, parmak kavrama değerlendirmesi için Pinchmetre 
uygulandı ve aralarındaki ilişki incelendi. Grupların karşılaştırılmasında Ki kare ve Mann-Whitney U 
testleri; değişkenler arasındaki ilişkinin incelenmesinde Spearman korelasyon analizi uygulandı. 
 
Bulgular: Sağlıklı kontroller belirgin sağ dominansı gösterirken (p<0,001), SP grubunda sağ-sol el 
tercihinde fark yoktu. Hemiplejik SP’li çocukların etkilenen ekstremiteleri sağlam ekstremitelerine göre 
KBT, DDTT, grip ve pinç kavramalarda belirgin geriydi (p<0,001). Benzer şekilde SP grubunun sağlam 
ekstremitesi de kontrol grubunun dominant ekstremitesine göre KBT ve DDTT’de daha başarısızdı 
(p=0,034,p=0,04; sırasıyla). Kavramada temel rol oynayan başparmak ve işaret parmaklarının taktil 
duyularının etkilenen tarafta az olduğu, işaret parmağındaki bozuk taktil duyunun KBT, DDTT ve grip 
kavramada gerilik ile orta düzeyde korele olduğu tespit edildi (r=-0,333, r=0,463, r=-0,433; sırasıyla). 
DEI skorları ise SP grubunda sağlıklı kontrollere göre daha yüksek (p<0,001), el beceri ve kavrama 
testleri ile belirgin ilişkiliydi (r=-0,521, r=0,702, r=-0,429). Fakat DEI taktil duyu ilişkisi mevcut değildi.  
 
Sonuç: Hemiplejik SP’li çocuklar gelişimi normal çocuklarla kıyaslandığında motor fonksiyon açısından 
daha geridedir ve fonksiyonel geriliğin taktil defisitle anlamlı ilişkisi bulunmaktadır. Bu grupta taktil 
durumun ayrıntılı değerlendirilip tedavi planında yer verilmesi, başta kavrama olmak üzere günlük 
yaşam aktivitelerinde fonksiyonel gelişimin sağlanmasında önem arz etmektedir. Çalışmamızın kuvvetli 
yönü taktil defisit ve motor fonksiyona olan etkilerinin objektif ölçütlerle ortaya konulmuş olması; zayıf 
yönü ise görece hasta sayısının kısıtlı olmasıdır. 
  
Anahtar Kelimeler: Motor beceri, serebral palsi, taktil duyu  



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

S-131 Serebral Palsili Çocuklarda Spastisitenin Elastografi İle Değerlendirilmesi: Randomize,
 Kontrollü, Tek Kör Çalışma 
  
Hüseyin Bertan, Jülide Öncü Alptekin, Ersin Vanlı, Kadriye Banu Kuran, Figen Yılmaz, Beril 
Doğu, Ali Sahillioğlu, Ahmet Mesrur Halefoğlu 
 
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama Ve Araştırma Merkezi, Fiziksel Tıp Ve 
Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul 
  
Amaç: Serebral felçli çocuklarda medial ve lateral gastroknemius kasının onabotulinum toksin A 
enjeksiyon sonrası shear wave elastografi ile değerlendirilmesi. 
 
Gereç-Yöntem: Bu prospektif, randomize, kontrollü, tek kör klinik çalışma Sağlık Bilimleri Üniversitesi 
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu’ndan onayı alınarak 
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği’nde gerçekleştirildi. Çalışmaya 33 hastanın (21 erkek, 12 kadın) 
49 alt ekstremitesi dahil edildi. Dahil edilme kriterleri; 2-7 yaş aralığında olması, fiziyatrist tarafından 
doğrulanmış serebral palsi tanılı olması, modifiye ashworth skalasına göre spastisitenin evre 1-3 olması 
olarak belirlendi. Son 6 ay içinde medial ve lateral gastroknemius kasına botulinum toksin a enjeksiyonu 
yapılmış olması, alt ekstremiteden operasyon geçirmiş olmak, alt ekstremite dinamik kontraktürü, 
sendromik vakalar, tedaviye rağmen epilepsi atağı geçiren, akut nörolojik hastalık geçirmiş olmak, 
serebral palsi dışında ki spastisite nedenleri olan hastalar çalışma dışı bırakıldı. Hastalar randomize iki 
gruba ayrıldı. Grup 1’e BTX-A enjeksiyonu + ev egzersiz programı, Grup-2’ye sadece eve egzersiz 
programı verildi. Hastalar tedavi öncesi, tedavi sonrası 1. ve 3. ay Modifiye Ashwort Skalası, Modifiye 
Tardieu Skalası ve Shear Wave Elastografi yöntemiyle değerlendirildi. Tedavi öncesi (TÖ) ve sonrası 
(TS-1, TS-2) grup içi ve gruplar arası farklar değerlendirilmiştir. 
 
Bulgular: Grup 1(BTX-A)'in % 52. 9’u erkekti ve yaş ortalaması 55,6±14,3(ay) idi. Sağ hemiplejikler 
%5,9 sol hemiplejik %23,5 diplejik %58,8 tetraplejik %11,3 idi. Grup 2(kontrol)'deki ki erkek oranı %75, 
yaş ortalaması 52,6±14,2(ay)’dır. Sağ hemiplejikler %6,3 sol hemiplejik %6,3 diplejik %62,5 tetraplejik 
%25 kadardı. Spastisitenin ultrasonografik değerlendirmesinde GKM(gastroknemius medial) ve 
GKL(gastroknemius lateral) kasları elastografik ölçümlerine bakılmıştır. Grup 1'de GKM(p=0,007) ve 
GKL(p=0,007) TÖ/TS-1.ay değişimlerinde istatistiksel olarak anlamlı fark saptandı. Grup 2’de anlamlı 
fark yoktu(p>0,05). Alt grub analizinde GKM ve GKL'de tedavi sonrası 1.kontrol(1.ay) elastografi 
değerlerinde, tedavi öncesine göre istatistiksel olarak anlamlı düzelme saptandı(p=0,030 p=0,020). 
GKM'de tedavi öncesine göre 1.kontrolde median %6,07, GKL'de median %4,13 değişim saptandı. 
Gruplar arası farklar incelendiğinde, Grup 1'deki düzelme Grup 2'ye göre istatistiksel olarak 
anlamlıydı(p=0,036). 
Klinik veriler incelendiğinde, spastisite evresi MAS değerlendirildiğinde, grup içi farklar incelendiğinde, 
TÖ-TS-1. Ayda istatistiksel düzelme saptandı (p<0,001). MAS'da Grup 1'de tedavi öncesine göre 1. 
Kontrolde (p=0,003) ve TÖ ile 2. kontrolde p<0,001 ve 2. kontrolde 1. kontrole göre düzelme istatistiksel 
olarak anlamlıydı (p=0,014). Grup 1'deki MTS V1X, V3X,R1,R2 değişimlerinde istatistiksel olarak 
anlamlı fark saptandı(p<0,001, p=0,022, p<0,001, p<0,001). Grup içi ve gruplar arasında tedavi öncesi 
ve sonrasında MTS R2-R1(MTS dinamik kontraktür) değerlerinde istatistiksel fark saptanmadı(p>0.05). 
Alt grup analizinde Grup 1'in MTS V1X ortalaması tedavi öncesine göre 1. ve 2. kontrolde düzelme 
istatistiksel olarak anlamalıydı (p=0,002, p<0,001). Grup 1'in MTS V3X ortalamasında tedavi öncesine 
göre 2. kontrolde düzelme istatistiksel olarak anlamlıydı(p=0,025). MTS R1'de Grup 1'de tedavi 
öncesine göre 1. ve 2. kontrolde, 1. kontrole göre 2. kontrolde düzelme istatistiksel olarak anlamlıydı 
(p=0,001, p<0,001, p=0,001). MTS R2'de Grup 1'de tedavi öncesine göre 1. ve 2. kontrolde düzelme 
istatistiksel olarak anlamlıydı(p<0,001, p<0,001). Fonksiyonel değerlendirmede her iki grupta da TÖ’ne 
göre TS değerlerde istatistiksel düzelme mevcuttu (Grup 1 p=o,039 Grup 2 p=0,009).  
 



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

Sonuç:  
1-Elastografide BTX-A grubunda tedavi sonrası fark vardı. 
2-Klinik verilerde de tedavi sonrasında düzelme mevcuttu. 
3-Bu bulgular Elastografinin, klinik verilerle birlikte hastaları tedavi sonunda değerlendirmede faydalı 
olduğunu göstermektedir. 
  
Anahtar Kelimeler: botulinum toksin a, serebral palsi, shear wave elastografi, spastisite  



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

S-132 Polikliniğimizde takip edilen skolyoz olgularının özellikleri ve eşlik eden sorunlar 
  
Filiz Tuna1, Hakan Tuna2 
 

1Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi Anabilim Dalı, Edirne 
2Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Edirne 
  
Amaç: SOSORT 2016 rehberi ile İdiopatik skolyozun muhtemel tedavi (takip, egzersiz, korseleme ve 
cerrahi) kararlarında skolyozun kronolojik ve açısal klasifikasyonu, hastanın Risser evresi ve ağrı 
varlığını vurgulamıştır. Araştırmamızın amaçları; 1) Skolyoz olgularının kronolojik, açısal, topografik 
sınıflamalara göre dağılımını belirlemek. 2) Jeneralize eklem hipermobilitesi, ağrı, nörolojik defisit, ayak 
deformitesi sıklığı, Risser evre dağılımları ve MR’ da saptanan anomalileri belirlemektir.  
Gereç-Yöntem: Kesitsel, retrospektif ve tanımlayıcı araştırmamız için etik kurul onayı (TÜTF-BAEK-
2019/63) alındı. Kişisel verilerin işlenmesi ve veri paylaşımı için aydınlatılmış onam formu imzalandı. 
2015-2019 tarihleri arasında Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi FTR Pediatrik rehabilitasyon/Skolyoz 
polikliniğinde takip edilen olgulara ait veriler (dosyalar ve poliklinik kayıtları) incelendi.  
Hasta dosyalarından ilk başvuru anındaki yaş, cinsiyet, ağrı şikayeti, jeneralize eklem hipermobilite 
(JEH) varlığı, nörolojik defisit, ayak deformitesi, radyolojik risser evresi kaydedildi. İlk değerlendirme 
sonrası incelemelerde MR istenmiş olan olguların sonuçları gözden geçirildi.  Kronolojik sınıflandırmada 
skolyozun ilk tespit edildiği yaş dikkate alındı; infantil (0-2 yaş), jüvenil (3-9 yaş), adölesan (10-17 yaş) 
ve yetişkin (18 yaş üstü).  Topografik sınıflandırmada koronal düzlemde apeksin anatomik konumuna 
dikkat edildi. Açısal sınıflandırmada Cobb açısı dikkate alındı; hafif (20 ° ye kadar), orta (21-35 °), orta-
ağır (36-40 °), ağır (41-50 °), ağır-çok ağır (51-55 °) ve çok ağır (56) ya da daha fazla) olarak 
sınıflandırıldı.  
SPSS 20 yazılımı ile tanımlayıcı istatistiksel olarak kategorik veriler için sayı ve yüzdeler, nicel veriler 
için ise Ortanca (Min-Mak) değerleri ve aritmetik ortalama±standart sapma verildi.(p<0.05 anlamlılık 
düzeyi). 
 
Bulgular: Toplamda 36 (25 (%69,4) kadın ve 11 (%30,6) erkek) olan skolyoz olgusunun ilk teşhis yaşı 
ortalaması 12,0 ±4,9 (1,5-24) yıl, bize ilk başvuru anındaki yaş ortalaması 13,4±4,6 (6-24) yıl, Risser 
evresi medianı 2 (0-5) idi.  Sıklık sırasına göre; Etiyolojik açıdan bu olgulardan 31’i (%86,1) idiopatik, 
4’ü (%11,1) nöromüsküler ve 1’l (%2,8) konjenital olarak sınıflandı. İdiopatik olguların kronolojik 
sınıflamaya göre dağılımları ise; 16’sı (%51,6) adölesan, 10’u (%32,3) jüvenil, ve 5’i (%16,1) adült 
şeklinde idi.  Aynı olguların açısal sınıflamaya göre dağılımları; 15’i (%48,4) hafif, 10’u (%32,3) hafif-
orta, 4’ü (%12,9) orta ve 2’si (%6,5) orta-şiddetli şeklinde idi.  Topografik sınıflama dağılımları ise; 16’sı 
(%51,6) lomber, 8’i (%25,8) torasik, 4’ü (%12,9) torakolomber, 2’si (% 6,5) çift ve 1 (%3,2) olguda üçlü 
eğri şeklindeydi.  JEH 18 (%58,1) olguda mevcuttu, 5 (%16,1) olguda saptanmamış ve 8 (%25,8) olguya 
da Beighton skorlaması yapılmamıştı.  Ağrı şikayeti 10 (%32,3) olguda mevcuttu.  Nörolojik defisit 
olguların 24’ünde (%77,4) yoktu, 4’ünde (%12,9) hipoestezi, 2’sinde (%6,5) duyu ve kas gücü kaybı ve 
1’inde (%3,2) sadece kas gücü kaybı saptandı. Ayak deformitesi olguların; 14’ünde (%45,2) unilateral 
ayak bileği valgusu, 12’sinde (%38,7) deformite yoktu, 5’inde (%16,1) bilateral ayak bileği valgusu 
saptandı. Risser evre dağılımları; 12’si (%38,7) evre 0, 8’i (%25,8) evre 5, 5’i (%16,1) evre 3, 3’ü (%9,7) 
evre 2, 2’si (%6,5) evre 4 ve 1 (%3,2) olgu da evre 1 şeklinde idi.  Olguların 23’ünde (%74,2) MR 
incelemeye gerek görülmemişti, 5’inde (%16,1) normal bulgular, 1 (%3,2) olguda Arnold-Chiari 
malformasyonu ve 1 (%3,2) olguda syringomiyeli saptanmıştı. 
 
Sonuç: Sonuçlarımız 2018 yılında yayınlanan Türkiye Adölesan İdiopatik Skolyoz Prevalans 
çalışmasındaki cinsiyet ve topografik dağılımlar ile benzerlik gösterdi. Zayıf yönümüz sınırlı hasta 
sayımız iken güçlü yönümüz idiopatik skolyozda eşlik eden sorunların belirlenmesidir. 
  
Anahtar Kelimeler: Ağrı, çocuk, deformite, eklem laksitesi, omurga  



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

S-133 Serebral Palsili Ve Skolyozu Olan Nonambulatuar Çocuklarda Adaptif Oturma Sistemi Ve 
Egzersiz Tedavisinin Omurganın Koronal Ve Sagital Dengesine Ve Pelvik Oblisiteye Olan 
Etkisinin Karşılaştırılması 

  
Merve Damla Korkmaz1, Murat Korkmaz2, Nalan Çapan1, Yaşar Tatar3, Göktuğ Şanlı3, Ayşe Resa 
Aydın1 
 

1İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı, İstanbul 
2Koç Üniversitesi Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul 
3Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Spor Sağlık Bilimleri Ana Blimi Dalı, İstanbul 
  
Amaç: Kaba Motor Fonksiyon Sınıflandırma Sistemi (KMFSS) Seviye IV-V olan Serebral Palsili (SP) ve 
skolyozlu 6-15 yaş arası çocuklarda kişiye özel düzenlenmiş adaptif oturma sistemi ile skolyoz egzersiz 
tedavisinin omurganın koronal ve sagital dengesi, pelvik oblisite ve kalçanın subluksasyonuna olan 
etkisini değerlendirmek ve tedavilerin birbirlerine olan üstünlüklerini saptamaktır.  
 
Gereç-Yöntem: Çalışmamız için İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Klinik Çalışmalar Etik 
Kurulu'ndan etik kurul onayı alınmıştır. ClinicalTrials.gov'a kaydı yapılmıştır ve ID numarası 
NCT03862625'tir. Prospektif, randomize ve kontrollü, tek-kör olarak planlanan çalışmamıza KMFSS 
seviye IV-V SP'li ve skolyozu olan 29 hasta dahil edildi. Hastalar İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp 
Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Pediatrik Rehabilitasyon Ünitesi'ne başvuru 
sırasına göre numaralandırılarak iki gruba randomize edildi. Her iki gruba da haftada en az üç gün, her 
egzersiz 10 tekrar olacak şekilde skolyoz ev egzersiz programı verildi. Birinci gruba ev egzersiz 
programıyla birlikte kişiye özel olarak oluşturulmuş pelvik oblisiteyi düzelten oturma yükseltisi, oturma 
zemininden öne kaymayı engelleyen kalça bloğu ile eğriliğin konveks tarafına pedlerle bası oluşturarak 
omurganın hizalanmasını ve kontrolünü sağlayan gövde destek ünitesini içeren adaptif oturma sistemi 
günde en az 4 saat süreyle kullanılacak şekilde verildi. Hastaların, başlangıç değerlendirmesi (BD) ve 
tedavi sonrası 3. ay (TS) kontrolünde Cobb açısı, pelvik oblisite, sagital spino-pelvik parametreler 
(torakal kifoz açısı(TK), lomber lordoz açısı(LL), sagital vertikal aks(SVA), pelvik tilt(PT), pelvik 
insidans(Pİ), sakral slop(SS)) ve Reimer's migrasyon indeksi (RMİ) ölçümleri Surgimap® yazılımı 
kullanılarak değerlendirildi.  
 
Bulgular: Cobb açısında TS 3.ay kontrolünde birinci grupta anlamlı değişim görülmezken (p=0,08), 
ikinci grupta anlamlı düzeyde artış olduğu görüldü (p=0,002). Pelvik oblisitenin değerlendirmesinde 
birinci grupta anlamlı düzeyde azalma görülürken (p=0,013), ikinci grupta istatistiksel olarak anlamlı 
olmayan artış olduğu görüldü (p=0,074). Gruplararası karşılaştırmada ise birinci grupta ikinci gruba göre 
anlamlı düzeyde iyileşme saptandı (p=0,002). Sagital parametreler incelendiğinde TK, LL, PT ve SS 
açısında her iki grupta da anlamlı fark saptanmadı (p>0,05). SVA ölçümünde TS değerlendirmesinde 
birinci grupta anlamlı azalma saptanırken (p=0,016), ikinci grupta anlamlı değişim görülmedi (p=0,331). 
Gruplararası karşılaştırmada SVA düzeyinde birinci grup ikinci gruba kıyasla daha etkili bulundu 
(p<0,05). Pİ'de birinci grupta anlamlı azalma saptanırken, ikinci grupta anlamlı değişim görülmedi 
(p>0,05). Gruplararası karşılaştırma yapıldığında Pİ'nin düzelmesinde birinci grup ikinci gruba göre daha 
üstün bulundu (p=0,037). RMİ'nde sağ ve sol kalça ekleminde ikinci grupta anlamlı düzeyde artış 
gözlenirken, birinci grupta anlamlı fark saptanmadı (p>0,05).  
 
Sonuç: Çalışmamızda skolyozu olan KMFSS Seviye IV-V SP'li hastaların tedavisinde kullanılan kişiye 
özel tasarlanmış oturma sistemi ile birlikte verilen skolyoz egzersiz tedavisi, omurganın koronal 
düzlemdeki eğriliğinin ve kalça subluksasyonunun progresyonunu yavaşlatmada yalnızca egzersiz 
tedavisine göre daha etkili bulunmuştur. Bununla birlikte oturma sisteminin pelvik oblisitenin düzeltilmesi 
ve omurganın sagital dengesinin sağlanmasında da etkili bir tedavi metodu olduğu görülmüştür. 
Nonambulatuar SP'li çocuklarda skolyozun pelvik oblisite ile birlikte görüldüğü bildirilmektedir. Oturma 
sistemlerinin pelvik oblisitenin düzeltilmesi, bununla birlikte omurganın eğriliği ve sagital dengesine olan 
etkisini ortaya koyan az miktarda çalışma olması sebebiyle çalışmamız literatüre katkıda bulunması 
açısından önemlidir. 
Anahtar Kelimeler: Adaptif oturma sistemi, nöromuskuler skolyoz, pelvik oblisite, sagital denge, 
serebral palsi  



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

S-134 İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Sağlık Kurulu’na Başvuran Pediatrik Yaş 
Grubunda Engellilik Verilerinin Değerlendirilmesi: Retrospektif Çalışma 

  
Elif Tarihçi, Nalan Çapan, Kıvanç Menekşeoğlu, Ekin İlke Şen, Sina Arman, Resa Aydın 
 
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı 
  
Amaç: Sağlık kurullarında pediatrik yaş grubundaki hastalara çok farklı tanılarla raporlamalar 
yapılabilmektedir. Çalışmamızda; üniversitemiz sağlık kuruluna başvuran pediatrik yaş grubundaki 
hastaların engellilik oranlarının incelenmesi ve hangi sistemlerden kaynaklı tanılar nedeni ile daha çok 
engellilik raporlandığının araştırılması amaçlanmıştır.  
 
Gereç Yöntem: Çalışmamıza; İstanbul Tıp Fakültesi Sağlık Kurul Başkanlı’na engellilik raporu nedeni 
ile Aralık 2018- Şubat 2019 tarihleri arasında başvuran çocuk yaş grubundaki hastalar dahil edildi. 
Hastaların cinsiyeti, yaş ortalaması, tüm vücut engel oranı, ağır engellilik sıklığı, rapor süresi, sosyal 
yardım alıp almadığı, hangi sistemlerden daha sık engellilik tanıları raporlandığı incelendi  
 
Bulgular: Sağlık kuruluna başvuran 233 hasta değerlendirildi. Hastaların yaş ortalaması 79.16,1±51.8 
ay idi. Çalışmaya dahil edilen 230 hastanın % 43,9’u (n=101) kız, %56,1’ü (n=129) erkek hasta idi. 
Hastaların % 33,9’u ağır engelli iken, % 66,1’i ağır engelli olarak değerlendirilmemişti. Sosyal yardım 
alanların oranı % 32,6, almayanlar % 67,4 olarak tespit edildi. Hastaların % 59,6 (n=137) oranı ile en 
sık kas iskelet sistemi ile ilgili engelliği mevcuttu. İkinci sıklıkla çocuklarda engellilik raporlanan sistemin 
% 32,6 ile zihinsel, ruhsal davranışsal bozukluklar olduğu tespit edildi. Kas iskelet sistemi engellilikleri 
arasında en sık rapor edilen hastalığın % 27 ile serebral palsi olduğu saptandı. Duchenne muskuler 
distrofi % 7,3, Down sendromu % 4,4, spinal muskuler atrofi % 2,1, pes ekinovarus % 1,4, spina bifida 
% 1,5, Charcot Marietooth % 1,5, obstetrik brakial pleksus yaralanmaları % 0.7, miyopati % 0,7, 
tortikollis % 0,7, polinöropati % 0,7, travmatik beyin yaralanması 0,7, Guillain Barre Sendromu % 0.7 
olarak tespit edilmiştir. Serebral palsi ve epilepsi tanıları birlikte rapor edilen hasta oranı % 2,6’idi. % 5,2 
hastada ise serebral palsi ve mental retardasyon birlikte rapor edilmişti. Serebral palsi ile birlikte epilepsi 
tanısı olan olgular % 17’idi.  
 
Sonuç: Pediatrik yaş grubundaki hastalarda sağlık kurulunda kas iskelet sistemindeki rahatsızlardan 
kaynaklanan tanıların en sık engellilik sebebi olarak raporlandığı tespit edilmiştir. Pediatrik bireylerin en 
sık engellilik sebeplerinin belirlenerek, sunulan sağlık hizmetleri ve hastanın yaşam kalitesini arttırmaya 
yönelik toplumsal ve sağlık hizmetlerinde düzenleme yapılması uygundur. 
  
Anahtar Kelimeler: Engellilik, pediatrik, rapor  



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

S-138 Fibromiyaljide Ek Tedavi Olarak Ozon Terapinin Etkinliği: Çift Kör Randomize Plasebo 
Kontrollü Pilot Çalışma 

  
Hamza Sucuoglu1, Nalan Soydaş2 
 

1İstanbul Gelişim Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, İstanbul; Özel Nisa Hastanesi, Fiziksel Tıp 
ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul 
2Özel Nisa Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul 
  
Amaç: Kronik yaygın ağrı, yorgunluk, uyku bozukluğu nedeni olan ve günlük yaşam kalitesini bozan 
fibromiyalji sendromunda (FMS), ek tedavi olarak ozon (O3) terapisinin etkinliğini araştırmak. 
 
Gereç-Yöntem: FMS tanısı 2010-ACR tanı kriterlerinin 2016 revizyonuna göre konuldu. Hastalar grup 
1 (ozon terapi) ve grup 2 (plasebo) şeklinde randomize olarak iki gruba ayrıldı. Her iki gruba da 2010-
Madrid deklarasyonuna göre ozon terapi, major otohemoterapi (MaOHT) ve minör otohemoterapi 
(MiOHT) uygulamaları şeklinde, 6 hafta süresince haftada 2 seans toplam 12 seans yapıldı. Her 
seanstaki MaOH (100 ml otolog kanın ozonlanarak intravenöz infüzyonu) ve MiOH (3-5 ml otolog kanın 
ozonlanarak intramusküler enjeksiyonu) uygulamalarındaki ozon konsantrasyonu; grup 1’de 15-25µ/ml 
ve grup 2’de 0.1 µ/ml (plasebo dozu) idi. Hastalar Fibromiyalji Etki Anketi (FEA), Pittsburgh Uyku Kalitesi 
İndeksi (PUKİ) ve Kısa Form-12 (SF-12) sağlık anketi ölçekleri ile tedavi öncesi ve sonrası 
değerlendirildi. Ayrıca, hastaların FMS’deki mevcut tedavileri ve ozon terapi uygulamasındaki yan 
etkileri kaydedildi. Ozon uygulayan ve hastayı değerlendiren hekim ile hasta, ozon konsantrasyonları 
açısından kördüler.  
 
Bulgular: Ön çalışmada her iki grupta da tamamı kadın 5'er hasta vardı. Hastaların yaşları 22-68 
arasında (ort.± SS: 50±12) ve FMS tanısında geçen süre 0.5-23 yıl (ort.± SS: 8.5±6.5) arasında 
değişmekteydi. İlk sonuçlara göre, grup 1’de (ozon terapi) FEA toplam skor ve alt skorlarında (iş 
bozukluğu, ağrı, yorgunluk, sabah yorgunluğu, tutukluk), PUKİ toplam skor ve alt skorlarında (öznel 
uyku kalitesi, uyku bozukluğu) ve SF-12 fiziksel sağlık komponenti ölçeklerinde tedavi sonrası anlamlı 
düzelmeler görüldü (p<0.05). Grup 2'de (plasebo) ise tedavi sonrası anlamlı hiçbir düzelme görülmedi 
(p>0.05). Gruplar arasında ilaç kullanımı açısından istatistiksel fark yoktu ve iki grupta da birer hasta 
intolerans nedeniyle ilaç kullanmıyordu. 2 hastada ozon uygulamaları esnasında geçici hipotansiyon 
gelişti. 
 
Sonuç: Bu çalışmada kullanılan seans sayısında ve ozon dozunda, major ve minör otohemoterapi ile 
yapılan ozon terapisi, özellikle fibromiyaljinin fiziksel semptomları ve uyku kalitesi için yararlı düzelmeler 
sağlamıştır. Fakat psikolojik durumlar üzerinde anlamlı bir düzelme görülmemiştir. Bundan sonraki 
çalışmalarda, maksimum terapötik fayda elde etmek için gerekli olan optimum ozon dozu, haftalık seans 
sayısı ve tedavi süresinin uzunluğunun araştırılması özellikle önemli görülmektedir. 
  
Anahtar Kelimeler: Fibromiyalji, ozon terapi, otohemoterapi, ağrı, yaşam kalitesi  



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

S-139 Spinal Kord Yaralanmalı Hastalardaki Günlük Yaşam Aktivitelerinin Önemi ve Hedefleri 
  
Evrim Coşkun Çelik, Mücahit Atasoy, Çiğdem Çınar, Kadriye Öneş, Fatma Nur Kesiktaş, Nurdan 
Paker, Berna Çelik, Derya Soy Buğdaycı, Ayşenur Bardak 
 
SBÜ İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon SUAM 
  
Amaç: Spinal kord yaralanmalı hastalarda günlük yaşam aktivitelerinde bağımsızlık rehabilitasyonun 
temel hedefidir. Spinal kord yaralanmalı hastalarda günlük yaşam aktivitelerine hastaların verdiği önemi 
ve hastane taburculuğu sonrası hedeflerini araştırdığımız çalışmamız rehabilitasyonun düzenlenmesi 
açısından önemlidir. 
 
Gereç-Yöntem: Çalışmaya İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim Araştırma Hastanesinde 
yatan 43 hasta alındı. Demografik bilgiler ve AİS sınıflamasına göre nörolojik seviyeleri kaydedildi. 
Hastaların günlük yaşam aktiviteleri önemlilik oranına göre değerlendirmesi istendi. Değerlendirme 
görsel analog skala ile ‘0=hiç önemli değil’ ve ‘10=hayati derecede önemli’ olarak tanımlandı. Taburculuk 
sonrası bağımsızlık hedefi anketi kullanıldı. Nitel verilerin analizinde ki-kare test, ki-kare test koşulları 
sağlanmadığında fischer test kullanıldı. 
 
Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 41,4 (±18,4) olup 18’i kadın ve 25’i erkek idir. Hastaların 19’u 
(%44,2) tetraplejik ve 24’ü (%55,8) paraplejik idi. Nörolojik seviyelerine bakıldığında 11 hastanın (%26) 
AIS A, 10 hastanın (%23) AIS B, 9 hastanın (%21) AIS C, 13 hastanın AIS (%30) D idi. 20 hasta yardımcı 
cihazla veya bağımsız ambule olabiliyorken, 13’ü terapötik ambule olup 8’i tekerlekli sandalye 
seviyesinde, 2 hasta ise sedye seviyesinde idi. Günlük yaşam aktivitelerinde en çok yapmak istedikleri 
aktiviteler sırasıyla; yürümek, bağımsız yemek yiyebilmek ve desteksiz oturtabilmek iken en az önem 
verdikleri aktiviteler sırasıyla bağımsız Temiz Aralıklı Kateter (TAK) yapabilme, cinsel aktivite ve transfer 
olarak belirtmişlerdir.  Kişilerin rehabilitasyon sonucundaki günlük yaşam aktivitelerini bağımsız 
yapabilme hedefleri sorgulandığında; %90’ı yemek yeme ve oturmayı bağımsız yapabilmeyi 
hedeflerken, %86’sı bağımsız el ağız bakımını, %83.7’si bağımsız cinsel aktivite, %81,4’ü bağımsız 
giyinme, %74’ü bağımsız banyo yapabilmeyi hedeflerken sadece %51’i bağımsız TAK ve % 48.8’i 
bağımsız transfer yapabilmeyi hedeflemiştir. Yürüme hedefleri ise; %51.2’si bağımsız, %34.9’u ise 
yardımcı cihaz ile bağımsız olarak yürümeyi hedeflemiştir. 
 
Sonuç: Hastaların genel olarak en önem verdikleri fonksiyon bağımsız yürüyebilme olup en az önem 
verdikleri aktiviteler ise bağımsız cinsel aktivite, transfer ve TAK idi. Hastaların TAK ve transfere daha 
az önem vermeleri, bu iki aktivitenin önemini kavrayamamış olmalarıdır. Rehabilitasyon merkezlerinde 
bu aktivitelerin hastaya önemi anlatılmalı ve eğitimi yeterli düzeyde verilmelidir 
  
Anahtar Kelimeler: Spinal kord yaralanması, aktivite, önem, bağımsızlık  



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

S-140 Nonspesifik Sırt Ağrısı Olan Hastalarda Hvla Manipulasyon Ve Kuru İğneleme Tedavisinin 
Karşılaştırılması 

  
Kerem Alptekin1, Ali Veysel Özden1, Jülide Öncü Alptekin2, Demirhan Dıraçoğlu3 
 

1Bahçeşehir Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü 
2Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
3İstanbul Üniversitesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı 
  
Amaç: Nonspesifik sırt ağrılarında bir çok tedavi yöntemi tek başına veya kombine olarak 
kullanılmaktadır. Bu tedavi yöntemlerinin birbirlerine üstünlüğü tam olarak gösterilememiştir. Bizim 
çalışmamızda da bu hastalarda uygulanan kuru iğne ve High Velocity Low Amplitude (HVLA) 
manipülasyonun tek seferlik uygulama sonrası akut etkileri araştırılmıştır.  
 
Gereç-Yöntem: Çalışmaya katılan tümü kadın olan gönüllülerden HVLA grubuna dahil olan gönüllüler 
ortalama 23.20±5.160 yaşında ve 19.9242±2.01428 beden kitle endeksine sahipti. Kuru İğneleme 
grubuna dahil olan gönüllüler ise ortalama 23.00±4.546 yaşında ve 22.2696±3,69481 beden kitle 
endeksine sahipti. Hem HVLA hem de kuru iğneleme grubundaki bireylerin %50’si spor yapmadığını 
bildirmiştir. HVLA grubundaki bireyler %20’si 2 gün/hafta, %30’u 3 gün/hafta spor yaptığını; kuru 
iğneleme grubundaki bireyler %10’u 1 gün/hafta, %30 u 3 gün/hata ve %10’u 6 gün/hafta spor yaptığını 
bildirmiş.Çalışmaya katılan 20 kadın hasta kura usulüyle iki gruba randomize edildi. Çalışma sırasında 
uygulanan HVLA manevrası üst torakal T1-T2, orta torakal T5-T6 ve alt torakal T9-T10 transvers 
prosesler üzerinde uygulayıcının bilateral hipotenar bölgeleriyle rotasyonel ve postero-anterior yönde 
tamamlandı. Uygulama yüksekliği her hastada aynı olan bir manipülasyon sedyesinde yapıldı. Her hangi 
bir sham uygulama planlanmadı. Kuru iğne grubunda ise 0.25-25 mm'lik standart akupunktur iğneleri 
kullanıldı. Bu iğneler Gunn metodu ile dik bir şekilde T1-T2, T5-T6 ve T9-T10 segmentlerindeki 
paravertebral kaslara 1,5 cm kadar ilerletilerek uygulandı. Her segmentte bilateral 4 iğne toplam 12 iğne 
uygulama yapılıktan sonra saat yönünde çevrildi. 15 dakika beklenildikten sonra iğneler saat yönünün 
tersine çevrilerek çıkartıldı. Her iki tedavi sonrasında da herhangi bir yan etki izlenmedi.  
 
Bulgular: Çalışma öncesi ve çalışma sonrası toplanan verilerin istatistik analizinde grupların çalışma 
öncesine ve sonrasına ait istirahat, aktivite, gece ağrılarını sorgulayan VAS skorları ile Quebec ve SF 
36 skorları arasında anlamlı farklılıklar (P>0.05) görülmemiştir. Grup içi değişimlere bakıldığında ise 
HVLA grubunda; istirahat ve gece ağrısı ile Quebec skorları anlamlı olarak(P<0.05) azalırken SF36 
skorları anlamlı olarak(P<0.05) artmıştır. Kuru iğne grubunda ise aktivite ağrısı ve SF36 skoru anlamlı 
olarak(P<0.05) azalmıştır. 
 
Sonuç: Sonuç olarak nonspesifik sırt ağrılarında kuru iğne ve HVLA manipülasyon metodları akut 
dönemde etkinliği olan metodlardır. HVLA yaşam kalitesine daha anlamlı etki göstermektedir. Bunun 
sebebi manuel uygulamaların hastalar üzerindeki parasempatik cevabı artırma ve buna bağlı plasebo 
etkisi olabilir 
  
Anahtar Kelimeler: Sırt ağrısı, manipülasyon, kuru iğne  



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

S-141 Omuz MRI'da Kalsifik Tendinopati İle Rotator Manşet Yırtık İlişkisi: Vaka Kontrollü 
Karşılaştırma 

  
Hamza Sucuoglu 
 
İstanbul Gelişim Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, İstanbul; Özel Nisa Hastanesi, Fiziksel Tıp 
ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul 
  
Amaç: Rotator manşet kalsifik tendinopatili hastaların omuz manyetik rezonans görüntülemelerinde 
(MRG) rotator manşet yırtığı sıklığını ve aralarındaki ilişkiyi belirlemek.  
 
Materyal-Metod: Retrospektif vaka kontrol çalışmasında, hastanemize Mayıs 2014- Ağustos 2018 
döneminde omuz ağrısı ile başvuran hastaların toplam 3028 omuz MRG raporu incelendi. Bunların 
155’inde (5.1%) kalsifik tendinopatiden bahsediliyordu. Çalışma kriterlerini karşılayan kalsifik 
tendinopatili 137 hasta ile; yaş, cinsiyet ve omuz tarafı eşleştirilmiş omuz ağrılı kalsifik tendinopatisi 
olmayan 137 kontrol grubu hastası, omuz MRG'de rotator manşet yırtığı açısından karşılaştırıldı. Ayrıca, 
bu iki gruptaki hastaların komorbiditeleri, yırtık ve kalsifikasyon bölgeleri ve yırtık boyutları karşılaştırıldı. 
 
Bulgular: Rotator manşet yırtık insidansı kontrol grubunda (37.2%), kalsifik tendinopati grubundan 
(23.4%) anlamlı olarak daha yüksek bulundu (p=0.01). Rotator manşet yırtık boyutu açısından gruplar 
arasında anlamlı fark olmayıp, her iki grupta da parsiyel yırtık daha fazlaydı (p>0.05). Kalsifik tendinopati 
grubunda; kalsifikasyonun lokalizasyonu ile rotator manşet yırtığı arasında anlamlı bir ilişki yoktu 
(p>0.05, r=0.06). Tüm kalsifik tendinopatililerin 13.1%’inde kalsifikasyonun olduğu tendondan farklı 
tendonda yırtık olup, sadece 4.4%’ünde kalsifikasyon ve yırtık aynı tendonun aynı yerindeydi. Kalsifik 
tendinopati ve rotator manşet yırtığı en sık supraspinatus tendonunda görüldü ve bunu sırasıyla 
infraspinatus ve subskapularis tendonları takip etmekteydi. Diyabet ve hipotiroidizm insidansı CT 
grubunda daha fazla olmakla birlikte sadece diyabet insidansı istatistiksel anlamlıydı (p<0.05).  
 
Sonuç: Omuz ağrısı ile başvuran kalsifik tendinopatili hastalar, kalsifik tendinopatisi olmayan omuz 
ağrılı hastalara göre MRG’de artmış rotator manşet yırtığı riskine sahip değildir. Kalsifik tendinopati ve 
rotator manşet yırtığı arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Bu iki durum büyük ihtimalle farklı 
etyopatogenetik faktörlerden kaynaklanmaktadır. Bu sonuçlar; kalsifik tendinopatinin rotator manşet 
yırtığı sonucu gelişmediğini ve rotator manşet yırtığına da yatkınlık oluşturmadığını desteklemektedir. 
  
Anahtar Kelimeler: Hidroksiapatit, Kalsifik tendinopati, Manyetik rezonans görüntüleme, Omuz, 
Rotator manşet yırtığı  



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

S-142 Myofasial Ağrı Sendromu(Mas)’Ta Lokal Anestezik Enjeksiyonu Veya Düşük Doz Laser 
Uygulanmasının Visüel Analoğ Scala(Vas) İle Değerlendirilmesi 

  
Murat Baloğlu 
 
SBÜ Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi FTR Kliniği,Diyarbakır 
  
Amaç: Mas(Myofasial Ağrı Sendromu) lokal kas veya fasya içinde tetik noktalarla karakterize bir 
sendrom olup kasta gergin bir band veya fasya içinde basmakla ağrılı otonomik disfonksiyon gösteren 
hiper-irritabl tetik noktalarla karakterize olan bir hastalıktır Bu çalışmada amaç tetik noktalara lokal 
anestezik veya Laser tedavi uygulama etkinliğininin Vas(Vizüel Analoğ Scala) ve klinik verilere göre 
değerlendirilmesidir. 
 
Material ve Metod: Flat palpasyon tekniği veya Pincer palpasyon tekniğine göre MAS tanısı konan 36 
kadın hasta incelemeye alındı ve randomize olarak iki gruba ayrıldı. 1. gruba tetkik noktalara lokal 
lidokain injeksiyon (% 1 ‘lik lidokain) haftada 2 kez olmak üzere toplamda 8 kez 2 mlt(20 mgr).olarak 
uygulandı 2. Gruba ise düşük doz laser her gün 5 dakikalık süreyle 2 hafta süreyle toplamda 10 seans 
uygulandı. Her grupta tedavi öncesi 15.gün ve tedavi sonrası 15.gün, 30.gün 45’ inci günlerde VAS 
skorları ile değerlendirildi. Hastaların tetkik noktalardaki hassasiyet, yanma ve batma gibi şikayetleri 
değerlendirildi.Özellikle FMS(Fibromyalji sendromu) hastaları çalışma dışında tutuldu. 
 
Bulgular: Hastaların demografik özellikleri benzer olup tedavi öncesi VAS 1. Grupta 8,2 2.grupta 7,3 
idi.Tedavi sonrası 15.gün ilk grupta 3,2 ikinci grupta 4,2 30. gün ilk grupta 2,1 2.grupta 3,2, 45. Günde 
ise her ikisinde ortalama VAS değerleri 2,0 civarında seyretmiştir.Gruplar arası veriler ANOVA testi 
kullanılarak karşılaştırıldı.Gruplar arası değerler anlamlı olarak kabul edildi(p<0,01).Tüm parametrelere 
bakıldığında hassasiyet,yanma ve batma ve yaygın ağrıda azalmalar tespit edildi. 
 
Sonuç: Lokal anestezik injeksiyonu lazer tedavisine göre daha etkin olmakla birlikte her 2 tedavi 
seçeneğininde MAS etkilerini azaltıcı yönde olduğu ayrıca Lidokainin analjezik etkisi göz önüne 
alındığında hasta yaşam kalitesininde bir rahatlamaya neden olduğu Lazer tedavisinde indüktif etkili 
olabileceği ve MAS tedavi şansını artırabileceği düşünülmüştür. 
  
Anahtar Kelimeler: Gergin bant, Laser, lokal injeksiyon, VAS, Myofasyal ağrı  



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

S-143 Hipofiz Hastalıkları İle Fibromiyalji Sendromu Birlikteliğinin Değerlendirilmesi 
  
Senem Şaş1, Hikmet Soylu2 
 

1Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, 
Kırşehir,Türkiye 
2Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Kliniği, 
Kırşehir,Türkiye 
  
Amaç: Fibromiyalji sendromu (FMS), yaygın kas iskelet sistem ağrısı ile karakterize klinik bir durumdur. 
FMS prevalansı %2-8 arasında değişmektedir. Bu sendromda, kadın erkek oranı ise 9/1’dir. FMS’de 
ağrı, dinlendirici olmayan uyku, duygu durum bozuklukları, baş ağrısı, halsizlik, yorgunluk, kas spazmı 
ve parestezi gibi belirtiler oldukça sıktır. FMS’nin etyolojisi net olarak bilinmemesine rağmen, oksidatif 
stres, mitokondrial disfonksiyon ve hipotalamik-pituiter-adrenal aks anormallikleri suçlanmaktadır. Bu 
çalışmadaki amacımız hipofiz hastalığı olan bireylerde FMS birlikteliğini araştırmaktır. 
 
Gereç-Yöntem: Çalışmaya Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Endokrinoloji ve 
Metabolizma polikliniğine başvuran çeşitli nedenlerle hipofiz MR çekilen 18 yaş üstü 147 hasta dahil 
edildi. Çalışma retrospektif olarak tasarlandı. 1.1.2018 ile 31.12.2018 tarihleri arasında hipofiz MR 
(manyetik rezonans) çektiren hastaların bulguları, yaş, cinsiyet, mikroadenom, makroadenom, empty 
sella varlığı, hormon anormallikleri not edildi. Hipofiz MR bulgularında anormallik tespit edilen 122 
hastanın 98’ine telefon ile ulaşılarak Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon polikliniğine çağrıldı ve 2016 FMS 
tanı kriterlerine göre hekim tarafından değerlendirme yapıldı. Araştırmanın verileri sayı, yüzde 
dağılımları olarak belirtilmiş ve ki-kare testi kullanılarak değerlendirilmiştir. Etik kurul onayı alındı. 
 
Bulgular: Çalışmaya dahil edilen hastaların yaş ortalaması 41,54±13,47 idi. 76 kadın (%77.6), 22 erkek 
(%22.4) hasta mevcuttu. MR bulgularına göre mikroadenom 68 (%69.4),makroadenom 6 (% 6.1), 
diyabetes insipidus 1 (%1), hipotiroidi 32 (% 32.7), empty sella 23 (% 23,5), akromegali 5 (%5.1),adrenal 
yetmezlik 4 (% 4.1), prolaktin yüksekliği 62 (%63.3), sheehan sendromu 2 (%2),renal taş 5 (%5.1), 
paratiroid adenom 6 (% 6.1), FMS 23 (% 23,5) hastada tespit edildi. 
Hipofiz hastalıkları ile FMS varlığı değerlendirildiğinde, mikroadenom 14 (%20,6), makroadenom 0 
(%0),prolaktin yüksekliği 16 (%25,8),empty Sella 6 (%26,1), adrenal Yetmezlik 2 (%50,0), akromegali 0 
(%0),sheehan Sendromu 2 (%100), hipotiroidi 9 (%28,1), diyabetes insipudus 1 (%100) olarak 
bulunmuştur (p>0,05). 
 
Sonuç: FMS'de nöroendokrin disfonksiyon iyi bilinmektedir. Çalışmamızda hipofiz hastalıklarında FMS 
oranı %23.5 olarak saptanmıştır. Ayrıca, çalışmamızda hipofiz hastalıkları ile FMS arasında ilişki 
belirlenememiştir. Önceki çalışmalarda prolaktin yüksekliği, tiroid fonksiyon bozukluğu ile FMS 
arasındaki ilişki olduğu bildirilmiştir. Çalışmaya katılan hastaların endokrinoloji kliniğince takipte olması 
nedeni ile çalışmamızda hipofiz hastalıkları ile FMS arasında ilişki saptanmamış olabilir. Ayrıca 
çalışmanın retrospektif olması da sonuçları etkilemiş olabilir. Çalışmamızda uyku kalitesi, günlük yaşam 
aktivitelerini değerlendirmedik. Hipofiz hastalığının tanı aşamasında FMS açısından değerlendirilmesi 
daha uygun olabilir.  
Sonuç olarak; yaygın ağrı ile başvuran hastaların FMS'nin yanında endokrin bozukluklar açısından 
hekimlerin değerlendirmesi gerektiğini düşünüyoruz. 
  
Anahtar Kelimeler: hipofiz, MR, fibromiyalji  



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

S-144 Çorum İl Merkezinde Yaşayan Çocuklarda Juvenil Fibromiyalji Sendromu Sıklığı, 
Depresyon Ve Yaşam Kalitesi İle İlişkisi 

  
Ayla Cagliyan Turk1, Fusun Sahin2 
 

1Hitit University,Faculty of Medicine, Department of Physical Medicine and Rehabilitation,Corum, 
Turkey 
2Pamukkale University, Faculty of Medicine, Department of Physical Medicine and 
Rehabilitation,Denizli, Turkey 
  
Amaç: Çorum ilinde yaşayan çocuk ve adölesanlarda juvenil fibromiyalji sendromu (JFMS) sıklığını 
saptamak ve JFMS olan ve olmayan kişilerde okul başarısı, depresyon ve yaşam kalitesini 
karşılaştırarak ilişkili faktörleri saptamaktır.  
 
Gereç-Yöntem: Kesitsel olarak planlanan çalışmaya 476 çocuk dahil edildi. Çocukların sosyo-
demografik özellikleri, anne ve babaya ait bilgiler, kronik hastalık varlığı, ilaç kullanımı sorgulandı. Her 
çocuk üzerinde hassas nokta muayenesi yapıldı. Fibromyalj, tanısı Yunus ve Masi kriterlerine göre 
konuldu. JFMS tanısı alan hastalar (Grup 1), yaş ve cinsiyet eşleştirilmiş JFMS olmayan grupla (Grup 
2) karşılaştırılmıştır. Çocukların depresyon düzeyleri Çocuklar için Depresyon Ölçeği (ÇDÖ) ile 
değerlendirildi. Yaşam kalitesi, Çocuklar için Yaşam Kalitesi Ölçeği (ÇİYKÖ) ile değerlendirildi.  
 
Bulgular: Çocukların 231’i (%48.5) kız ve 245’i (%51.5) erkek olup yaş ortalaması 13.81±2.3’dür. 
Katılımcıların 35’i (%7.35, 25 kız-10 erkek) JFMS tanısı almıştır. Hasta grubunun minör kriter sayısı, 
hassas nokta sayısı, depresyon düzeyi, devamsızlık sayısı kontrol grubundan anlamlı düzeyde yüksek 
bulunmuştur (p:0.000; p<0.05). Hasta grubunun not ortalaması değerleri, kontrol grubundan anlamlı 
düzeyde düşük bulunmuştur (p:0.014; p<0.05). Hasta grubunun yaşam kalitesi ve tüm alt gruplarının 
ortalaması, kontrol grubundan anlamlı düzeyde düşük bulunmuştur (p:0.000; p<0.05). Yaş ile yaşam 
kalitesi ve okul sorunları arasında ters yönlü (r:-0.421, r:-0,494 p<0.05 sırasıyla), depresyon ile çocuk 
yaşam kalitesi ve okul sorunları arasında ters yönlü ilişki vardır (r:-0,672, r:-0,731 p<0.05 sırasıyla). 
 
Sonuç: Çocukların en önemli dönemlerinden olan okul çağında okul devamsızlığı, başarısızlık, 
depresyon ve anksiyeteye neden olabilen, yaşam kalitesini olumsuz etkileyen JFMS tanısının erken 
konması ve erken müdahale edilmesi, ağrılı sorunların yetişkinlikte kalıcılığının önlenmesinde en etkili 
strateji olabilir. 
  
Anahtar Kelimeler: Juvenil Fibromiyalji, depresyon, okul başarısı, okul devamsızlığı, yaşam kalitesi  



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

S-145 Fibromiyalji Sendromlu Hastalarda Denge, Düşme Riski Ve İlişkili Faktörlerin 
Değerlendirilmesi 

  
Köksal Sarıhan, Hülya Uzkeser, Akın Erdal 
 
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Ftr AD 
  
Amaç: Bu çalışmada fibromiyalji sendromunda (FMS) normal topluma göre düşme riskinde artış olup 
olmadığını ve klinik özelliklerle ilişkisini tespit etmek istedik. 
 
Gereç-Yöntem:  2016 revize FMS tanı kriterlerini sağlayan ve dahil etme kriterlerine uyan 50 hasta ve 
fibromiyalji tanısı olmayan 50 sağlıklı gönüllü çalışmaya alındı. Daha sonra FMS tanılı hastalara ağrı 
için vizüel analog skala (VAS), fonksiyon ve günlük yaşam aktiviteleri için Nottingham Sağlık Profili 
(NHP) anketi, düşme riskinin değerlendirilmesi amacıyla Berg Denge Ölçeği (BDÖ) anketi uygulandı ve 
TETRAX postürografi cihazı ile düşme riskleri belirlendi. FMS tanılıların hastalık aktivitesi Fibromiyalji 
Etki Anketi (FEA) ile değerlendirildi. 
 
Çalışmaya alınma kriterleri 
1. 18-60 yaş aralığında kadın olmak  
2. Bilgilendirilmiş onam formunu imzalamak 
3. 2016 revize FMS tanı kriterlerini sağlamak  
Çalışmaya alınmama kriterleri 
1. Malignite öyküsü olmak 
2. Alt ekstremite ve omurgaya ait ciddi travma maruziyeti olmak 
3. Alt ekstremite ve omurgaya ait geçirilmiş ortopedik cerrahi öyküsü olmak 
4. Gebe veya emziren olmak 
5. Nörolojik hastalık öyküsü bulunmak 
7. Denge problemi oluşturabilecek romatizmal ve dejeneratif hastalığı olmak 
8. Obez hasta grubunda yer almak 
9. Ciddi kardiyovasküler sistem ve solunum sistemi hastalığı olmak 
 
Bulgular:  
Verilerin analizi SPSS for Windows 22.0 paket programında yapıldı. Gruplardan elde edilen veriler 
ortalama ± standart sapma (SS) olarak verildi. Değişkenlerin dağılımının normal dağılıma uygun olup 
olmadığı Kolmogrov Smirnov testi ile araştırıldı. Normal dağılıma uyan verilerin analizinde t testi, normal 
dağılıma uymayan veriler için Mann Whitney u testi, Ki-kare ve Spearman korelasyon testleri kullanıldı. 
p<0,05 için sonuçlar istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. Katılımcıların FMS tanılarının olma 
durumuna göre düşme riskleri karşılaştırıldığında Berg Denge Ölçeği puanı ortalaması FMS tanısı 
olmayanlarda 50,26±0,3; FMS tanısı olan grupta 48,1±1,17 olup ortalamalar arası istatistiksel olarak 
anlamlı fark bulunmuştur. Grupların Tetrax postürografi düşme riski puanları karşılaştırıldığında FMS 
tanısı olmayan grubun ortalaması 29,12±2,38; FMS tanısı olan grubun ortalaması 45,74±4,24 olup 
gruplar arası anlamlı fark bulunmuştur.  FMS pozitif hastaların Berg Denge Ölçeği ve klinik özellikleri ile 
ilişkisi incelendiğinde yaş ve boy arasında anlamlı ilişki bulunamadı. Beden kitle indeksi arasında 
anlamlı ters yönde zayıf korelasyon saptandı. Hastalık süresi ve VAS ile de ilişkisi anlamlı bulunmadı.  
FMS pozitif tanılı hastaların Tetrax postürografi düşme riski puanları ve klinik özellikleri arasındaki ilişkiyi 
incelediğimizde yaş, boy, beden kitle indeksi, hastalık süresi gibi klinik özellikleri ve VAS puanları 
arasında anlamlı fark bulunamadı.  FMS tanılı hastaların FEA puanları ile Tetrax postürografi düşme 
riski puanları arasında, BDÖ puanları arasında anlamlı ilişki bulunamadı.  
 



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

Sonuç: Çalışmamızda FMS hastalarında Tetrax postürografi ile ölçülen düşme riski ortalaması yaklaşık 
% 45,74 bulunmuştur. Bu bilgi FMS tanısı konulan hastalara yapılacak bilgilendirmede yararlı olacaktır. 
Ayrıca çoğu çalışmada 50 yaş üstü hastalar çalışmaya dahil edilmişti. Biz çalışmamızda yaşa bağlı 
olabilecek patolojileri ekarte etmek için daha genç yaş grubunu çalışmaya dahil ettik. Bu yönleriyle 
çalışma sonuçları ayrıca değerlidir. 
Sonuç olarak; bu çalışma FMS olan kadınlarda olmayanlara göre Tetrax postürografi düşme riski 
değerlerinin anlamlı yüksek olduğunu, BDÖ sonuçlarının düşük olduğunu ortaya koydu. FMS grubunda 
düşme sayısı normal gruba göre yüksekti. Bu sonuçla fibromiyalji hastalarında düşme için dikkatli 
olunması, hastaların konu hakkında bilgilendirilmesi ve egzersiz programları, vitamin takviyesi, dış 
etmenlerin eliminasyonu ile gerekli diğer önlemlerin alınması önerilir. 
  
Anahtar Kelimeler: Düşme, fibromiyalji, postural denge  



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

S-146 3.Basamak Bir Üniversite Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Polikliniğine 
Başvuran Hastalarda Fibromiyalji Prevalansı 

  
Nurdan Yılmaz 
 
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi,Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği,Tokat 
  
Amaç: Çalışmamızda amacımız fiziksel tıp ve rehabilitasyon polikliniğimize başvuran hastalarda 
fibromiyalji prevalansı ve bu tanıyı alan hastalarımızın demografik özelliklerini incelemektedir. 
Gereç-Yöntem: Bu amaçla 01.01.2018-31.01.2019 tarihleri arasında polikliniğimize başvuran hastaların 
dosyaları retrospektif olarak incelenmiş; 18 yaşından büyük olup fibromiyalji tanısı almış olan; hastane 
kayıt sitemindeki verileri eksiksiz hastalar çalışmaya dahil edilmiştir. 
 
Bulgular: 14869 hasta başvurusunun incelendiği çalışmamızda kontrol başvuraları çıkartıldığında 7212 
farklı hasta tespit edilmiş olup, hastaların 4781 i kadın, 2431 i erkek idi. 281 hasta fibromiyalji tanısı 
almış olup fibromiyalji prevalansı %2,5 olarak saptanmıştır. Fibromiyalji tanısı alan hastaların 
255(%90,7) i kadın olup; kadınlarda fibromiyalji prevalansı %5,3 idi. Hastaların 26(%9,3) sı erkek 
olup;erkeklerde fibromiyalji prevalansı %1 olarak saptandı. Kadın/erkek oranı 9,8/1dir. En erken başvuru 
yaşı 24; en geç başvuru yaşı ise 80 dir.Hastaların yaş ortalaması 49,23±11,72 olup, kadınların yaş 
ortalaması 48,9±11,42; erkeklerin yaş ortalaması 52,54±14,13 olarak saptanmıştır. Yaş açısından 
bakıldığında kadın ve erkek cinsiyetler arasında istatiksel olarak anlamlı farklılık yoktu(p: 0,131). 
Hastaların %33,5 ile en büyük kısmı 41-50 yaş aralığında iken,%33,8 ile en sık başvuru kış mevsiminde 
olmuştur. 
 
Sonuç: FMS her yaş, cinsiyet ve etnik grupta görülmekle birlikte en sık 40-60 yaş aralığında ve 
kadınlarda 9-10 kat daha sıktır.Çalışmamızda ise en sık 41-50 yaş,ikinci sıklıkta 51-60 yaş aralığında 
görüldüğü tespit edilmiştir.Kadın/erkek oranı ise 9,8/1 ile literatürle uyumlu olarak saptanmıştır. ACR nin 
1990 çalışmasında ortalama yaş 49 olarak saptanmış olup hastaların %89 unun kadın olduğu 
bildirilmiştir. Bu sonuçlar da çalışmamızla uyumludur. FMS prevalansı ABD de %2(kadınlarda 
%4,9,erkeklerde %1,6) olarak saptanmıştır.Türkiye ‘de ise Trabzon da 1930 kadınla yapılan bir 
çalışmada bu oran %3,6 olarak tespit edilmiştir.Bizim çalışmamızda prevalans %2,5 olarak tespit edilmiş 
olup kadınlarda %5,3 erkeklerde %1 dir. Toplumda yaygın romatolojik bir hastalık olan osteoartritten 
sonra en sık görülen ikinci bozukluktur. Hastalığın dahiliye kliniklerinde prevalansı %5-7, aile hekimliği 
kliniklerinde %2 iken romatoloji kliniklerinde bu rakam %10-20 lere çıkmaktadır. Prevalans yaşla birlikte 
artarken en fazla artış 5. Ve 6.dekatlarda olup bu yaş grubunda görülme sıklığı %7,7-10 a çıkmaktadır. 
FMS nin çocuklarda da yaygın olduğu kabul edilmekte olup çocuklardaki semptomları belirlemek zor 
olduğundan prevalansı tam olarak bilinmemektedir. Çalışmamıza18 yaş altı hastalar dahil edilmediği 
için çocuk hastalarda fibromiyalji prevalansına dair verimiz yoktur. 
  
Anahtar Kelimeler: Fibromiyalji, prevalans, kadın, erkek  



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

S-147 Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Servisinde Yatarak Tedavi Gören Generalize Osteoartritli 
Hastalarda Eşlik Eden Fibromyalji Sendromunun Denge Durumu Üzerinde Etkisi 

  
Aydan Oral, Ekin İlke Şen, Selim Sezikli, Nalan Çapan, Dilşad Sindel, Ayşegül Ketenci 
 
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul 
  
Amaç: Denge bozukluğu ve düşmeler, fiziksel tıp ve rehabilitasyon kliniklerinde görülen önemli 
yakınımlardandır. Osteoartritli hastalarda dengenin etkilenebileceği ve birçok faktörün bu duruma 
katkıda bulunabileceği yapılan çalışmalarda bildirilmiştir. Fibromiyalji sendromunda ise sensorimotor 
fonksiyonların anormal santral işlevlere bağlı olarak etkilenebileceği, artmış postüral instabilite ve düşme 
sıklığının fibromiyalji sendromu olanlarda artmış oranda saptanabileceği bildirilmiştir. Çalışmamızda 
generalize osteoartrtiti olan hastalarda denge durumunun değerlendirilmesi ve eşlik eden fibromyalji 
sendromu varlığında denge ve düşme riskinin etkilenip etkilenmediğinin araştırılması amaçlanmıştır. 
 
Gereç-Yöntem: İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim 
Dalı Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon servisinde Şubat 2018- Ocak 2019 tarihleri arasında generalize 
osteoartrit tanısıyla tedavi gören, 36 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastalar, 2016 Amerikan Romatoloji 
Cemiyeti (ACR) kriterlerine göre fibromiyalji tanısı olan ve olmayan olarak iki gruba ayrıldı. Hastaların 
demografik verileri, vücut kitle indeksi, eşlik eden kronik hastalıkları, üriner inkontinans, kullanılan ilaç 
sayısı, 25 hidroksi vitamin D düzeyleri kaydedildi. Fonksiyonel denge Timed Up and Go (TUG) testi ile 
değerlendirildi. Kompüterize statik postürografi cihazı (TETRAX®, Sunlight Medical, Tel Aviv, Israel) 
kullanılarak her biri otuz iki saniye süren, sekiz farklı pozisyonda standart değerlendirme protokolü 
uygulanarak düşme indeksi (Dİ) hesaplandı. Dinamik Yürüme İndeksi (DYİ), yürüyüş sırasında postüral 
kontrolü değerlendirerek dinamik denge ve düşme riskini belirlemek amacı ile uygulandı. Uluslararası 
Düşme Etkinlik Skalası (UDES) ile günlük aktiviteler sırasındaki düşme endişesi sorgulandı. Verilerin 
tanımlayıcı istatistiklerinde ortalama, standart sapma, medyan en düşük, en yüksek, frekans ve oran 
değerleri kullanılmıştır. Analizlerde SPSS 22.0 programı ile nicel bağımsız verilerin analizinde Mann-
whitney U test, nitel bağımsız verilerin analizinde Ki-kare test uygulandı.  
 
Bulgular: İstatistiksel analize dahil edilen toplam 36 hastanın yaş ortalaması 67,66 ± 7,47 yıl (min=59, 
maks=85), %88,9’u kadın olarak saptandı. Vücüt kitle indeksi ortalaması 31,10±4,82 kg/m2, %61,1’inin 
VKİ’si 30 kg/m2 nin üzerinde idi. Hastaların kullandığı ortalama ilaç sayısı 6,9 ± 2,8 ve 25 hidroksi vitamin 
D düzeyi ortalaması 25,34±14,4 ng/ml olarak hesaplandı. %41,7 hastada üriner inkontinans mevcuttu. 
Hastaların %47,2’si son bir yıl içinde en az bir kez düşme tarifliyordu. TUG testi ortalaması 14,72 ± 6,02 
sn idi. Dİ ortalaması 79,6 ± 22,19 idi. DYİ ortalaması 16,61±4,23 olarak saptandı. UDES skoru ortalama 
değeri 29,86 ± 8,51 idi. Hastaların %47,2’sinde (n=17) fibromiyalji mevcuttu. Fibromiyaljisi olan ve 
olmayanlar arasında yaş, cinsiyet, vücut kitle indeksi, sigara kullanımı, kırık öyküsü, hipertansiyon 
varlığı, diyabetes mellitus varlığı, kullanılan ilaç sayısı, 25 hidroksi vitamin D düzeyi açısından anlamlı 
farklılık saptanmadı (p>0,05). Üriner inkontinans oranı fibromiyaljisi olanlarda olmayanlara göre daha 
fazla idi (p=0,050). TUG testi ve Dİ fibromyaljisi olanlarda, olmayanlara göre anlamlı olarak daha yüksek 
saptandı (p<0,001, p=0,42). DYİ ve UDES skorları açısından ise iki grup arasında anlamlı farklılık 
mevcut değildi (p>0,05).  
 
Sonuç: Çalışmamızın sonuçları değerlendirildiğinde generalize osteoartrit tanısıyla yatarak tedavi 
gören hastalarda fibromiyalji varlığının statik ve fonksiyonel denge üzerinde etkisi olduğu görülmektedir. 
Bununla beraber günlük yaşam aktiviteleri sırasında postüral denge ve düşme endişesi açısından 
farklılık saptanmamıştır. Generalize osteoartriti olan, fibromyalji tanısının eşlik ettiği hastalara 
yaklaşımda; dengenin değerlendirilmesi, dengeyi etkileyebilecek faktörlerin göz önüne alınması ve 
düzenlenecek tedavi programlarında dengenin iyileştirilmesine yönelik girişimlerin planlanması yararlı 
olacaktır. 
  
Anahtar Kelimeler: Fibromiyalji, osteoartrit, denge 
 
 



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

S-148 Snapping Skapula Olgularında Kuru İğneleme Tedavisinin Ağrı Ve Fonksiyonellik Üzerine 
Etkisinin Değerlendirilmesi-Vaka Serisi 

  
Fatih Bağcıer1, Sevilay Batıbay2 
 

1Kars Harakani Devlet Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, Kars 
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kocaeli Derince SUAM, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, Kocaeli 
  
Amaç: Snapping skapula (SS), skapulanın medial köşesi boyunca yayılan ağrı ile birlikte krepitasyonun 
bulunduğu ve bozulmuş skapulatorasik kinematik ile karakterize bir klinik tablodur. Kesin oluşum 
mekanizması bilinmemekle beraber skapulotorasik eklemi ilgilendiren iskelet sorunlarının ve yumuşak 
doku patolojilerinin ağrı ve krepitasyona neden olduğu düşünülmektedir. Tedavide fizik tedavi 
modaliteleri ile birlikte NSAİ ilaçlar kullanılabilir ve periskapuler güçlendirme egzersizleri de tedaviye 
eklenmelidir. Tetik noktalara etil klorür uygulanması, steroid-lokal anestezik kombinasyonunun bursaya 
enjeksiyonu lokal enjeksiyon yöntemleri arasındadır. Burada kliniğimizde SS tanısı koyduğumuz ve 
rhomboid, serratus anterior, levator skapula, trapezius, pektoralis minör kaslarındaki aktif tetik noktalara 
kuru iğneleme uyguladığımız 6 ayrı vakayı sunmayı ve kuru iğneleme tedavisinin lokal tedavi 
modaliteleri arasında olabileceğini göstermeyi amaçladık. 
 
Gereç-Yöntem: Kars Harakani Devlet Hastanesi FTR polikliniğine Eylül– Aralık 2018 tarihleri arasında 
başvuran anamnez ve fizik muayene ile SS tanısı konan ve rhomboid, serratus anterior, levator skapula, 
trapezius, pektoralis minör kaslarında aktif tetik nokta saptanan hastalar dahil edildi. Dışlama kriterleri 
ise; kanama bozukluğu anamnezinin olması, skapular ekzositoz, osteokondrom gibi kemik 
anomalilerinin eşlik etmesi, servikal ve omuz bölgesine yönelik operasyon öyküsü olmasıydı. Kuru 
iğneleme, David Simons ve ark. tariflediği lokalizasyonlarda skapulatorasik eklem fonksiyonunda rol 
alan rhomboid, serratus anterior, levator skapula, trapezius, pektoralis minör kaslarındaki aktif 
miyofasyal tetik noktaların lokalizasyonları baz alınarak uygulandı. Hastalara 1 hafta arayla olmak üzere 
3 seans uygulandı. İğne lokal seyirme yanıtı elde edilene kadar modüle edildi. Uygulama esnasında 
trapezius kası dışındaki kaslara 0,3*30mm, trapezius kası için ise 0,3*60 mm’lik akupunktur iğneleri 
(seirin marka) kullanıldı. Aynı zamanda skapulatorasik ekleme yönelik mobilizasyon egzersizleri ve 
periskapuler güçlendirme egzersizleri önerildi. Hastaların sosyodemografik ve klinik özellikleri 
kaydedildi. Subjektif ağrı şiddeti, Omuz eklem hareket açıklıkları, omuz ağrı ve dizabilite indeksi (SPADI) 
kullanıldı. 
 
Bulgular: Çalışmada 5’i erkek, 1’i kadın toplam 6 hasta değerlendirildi. Hastaların ortalama yaşları 
29,5±8,31 yıl, ortalama semptom süreleri 4,3±2,35 ay, ortalama BKİ 22,5±2,35 kg/m2 idi. Tedavi öncesi 
VAS skoru 8±1,09 iken tedavi sonrası 2,67±0,82 olup istatistiksel olarak anlamlı azalma saptandı 
(p<0,0001). Omuz fleksiyon, abduksiyon, iç rotasyonu tedavi sonrası anlamlı düzeyde artarken (p<0,05) 
dış rotasyonda anlamlı artış gözlenmedi (p>0,05). SPADI tedavi öncesi 80,3±5,08 iken tedavi sonrası 
35,67±4,59 olup anlamlı düzelme gözlendi (p<0,0001). 
 
Sonuç: Snapping skapula nadir görülen bir durum olup, omuz ağrısı ile birlikte omuz hareketi esnasında 
rahatsız edici gıcırtı ve çatırdama sesi ile kendini gösterir. Minör travma, tekrarlayıcı baş üstü aktiviteler 
ve aşırı kullanım ilk suçlanan mekanizmalar olmakla birlikte, skapulanın hareketi sırasında dinamik kas 
imbalansından ötürü medial-superior kenarın öne doğru translasyonu ve skapulotorasik bursayı skapula 
ve kotlar arasında sıkıştırarak irrite etmesi en çok kabul gören mekanizmadır. Literatüre göre osseöz 
anomalilerinin yokluğunda konservatif tedavi çoğunlukla yeterli olmaktadır. Skapulatorasik 
stabilizasyonda önemli olan kasların aktif tetik noktalarının SS etyolojisinde rol alabileceği 
düşünülmektedir. Bu kaslara yapılan tetik nokta enjeksiyonları ya da bu bölgeye yapılan bursa 
enjeksiyonları etkili olmuştur. Biz de hastalarımıza skapulatorasik mobilizasyon egzersizleri ile birlikte 
aktif tetik noktalara kuru iğneleme tedavisi uyguladık. Hastaların hem ağrı skorlarında gerileme, hem de 
fonksiyonel skorlarında düzelme tespit ettik. SS tedavisinde kuru iğneleme tedavisinin cost efektif, kolay 
uygulanabilen ve mikroinvaziv bir yöntem olarak etkili olacağını ve bu hasta grubunda daha büyük 
ölçekli çalışmaların gerektiğini düşünmekteyiz. 
  
Anahtar Kelimeler: Miyofasyal ağrı sendromu, omuz ağrısı, tetik nokta  



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

S-149 Fibromyalji Tanılı Hastalarda Nötrofil/Lenfosit,Platelet/Lenfosit Oranı İle Hastalık Aktivite 
Ölçütleri Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi 

  
Nevsun Pıhtılı Taş, Ayşe Erdal, Gül Ayden Kal 
 
Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi 
  
Amaç: Çalışmamızda fibromyalji (FMS) tanılı hastalarda nötrofil/lenfosit oranı (n/l), platelet/lenfosit 
oranı(p/l) ) değerleri ile laboratuvar bulgularının Vizüel Analog Sakala (VAS), Fibromiyalji Yaygın Ağrı 
İndexi (FIQR) ve semptom şiddet skalası ile ilişkisi incelendi.  
 
Gereç-Yöntem: Çalışmaya 2010 Amerika Romatoloji Koleji (ACR) kriterlerine göre FMS tanısı almış 81 
hasta (yaş ortalamaları 42,64) ve sağlıklı 38 kontrol (grubunun yaş ortalaması 48,89) grubundaki bireyler 
dahil edildi. Çalışma, Helsinki Deklarasyonu'na uygun olarak yapılmış olup tüm katılımcılardan gönüllü 
olur formu onayı alınmıştır. Hipertansiyonu, hiperkolesterolemisi veya diyabeti, kronik inflamatuar 
hastalıkları, trombotik hastalık öyküsü veya antikoagülan tedavi kullanımı olanlar çalışmadan dışlandı. 
Bilgisayar tabanlı yazılımlarla retrospektif olarak veriler incelendi. Ağrı şiddetini ölçmek için Vizüel 
Analog Sakala(VAS), hastalık aktivitesini ölçmek için Fibromiyalji Yaygın Ağrı İndexi (FIQR) kullanıldı. 
Hematolojik indeksler ve oranları değerlendirildi. İstatistiksel analiz için SPSS V 20 kullanıldı 
 
Bulgular: Hemoglobin, hematokrit, ortalama eritrosit hacmi (MCV), platelet sayısı (plt), nötrofil-lenfosit 
oranı (NLR; hasta grupta 9,38 iken kontrol grubunda 2,0063,p<0,001 ), platelet-lenfosit oranı (PLR), c-
reaktif protein (CRP), 25-OH vitamin D, vitamin B12 değerleri gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı 
derecede farklıydı.  Hasta ve kontrol grubu arasında VAS (hastalarda ortalama 7,2099 iken kontrol 
grununda 0,6579) ile semptom şiddet skalası arasında da istatistiksel olarak anlamlı farklılık 
bulundu.(p<0,001)  VAS değerleri yaygın ağrı indeksi (r:0,6) ve semptom şiddet skalası (r:0,75) ile pozitif 
korelasyon saptandı. (p<0,01) Hastalık aktivite ve şiddetini gösteren VAS, yaygın ağrı indeksi ve 
semptom şiddet skalası vit B12, PLR oranıyla negatif koreleydi. PLR oranı, CRP değerleri ile pozitif 
korele idi. 
 
Sonuç: Çalışmamız sonucunda, fibromiyaljili hastalarda inflamatuar belirteç olarak değerlendirilen NLR 
ve PLR gibi hematolojik endekslerin belirgin olarak değiştiği gözlemlendi. PLR oranıyla CRP arasındaki 
ilişkisinin akılda tutulması gerektiği düşünüldü. 
  
Anahtar Kelimeler: Fibromyalji, nötrofil, hastalık aktivitesi 
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Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

P-001  Akut Travmatik El Tendon Yaralanmalı Hastalarda Cerrahi Onarım Sonrası Ortez Uyumu 
ve Uyuma Etki Eden Faktörler  

 
Serpil Savaş, Çiğdem Aydoğan 
 
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Isparta 
  
Amaç: Travmatik tendon onarımlarından sonra kontraktürleri ve onarılan tendonun tekrar yaralanmasını 
önlemek için ortezler kullanılır. Ortezlerin bu alanda çok yaygın olarak kullanılmasına rağmen ortez 
uyumu klinikte genellikle göz ardı edilen bir problemdir. Bu çalışmanın amacı cerrahi onarım yapılan 
akut el fleksör veya ekstansör tendon yaralanmalı hastalarda ortez uyumunu değerlendirmek ve ortez 
uyumuna etki eden faktörleri araştırmaktır.  
 
Gereç-Yöntem: Bu prospektif kesitsel çalışmaya elin akut fleksör veya ekstansör tendon yaralanması 
nedeniyle cerrahi onarım geçirmiş ardışık iki yüz dokuz hasta alındı. Hastalar operasyondan sonra 
üçüncü günde ve üçüncü haftada değerlendirildi. Hastalara günde bir kez eli dikkatle ortezden çıkarıp 
yıkamak dışında, ortezi hiç çıkarmadan altı hafta boyunca, günde yirmi dört saat takmaları söylendi. On 
sekiz yaşından küçük olanlar, okur yazar olmayanlar, daha önce el ve/veya ön kol yaralanması 
geçirenler, hem fleksör hem ekstensör yaralanması olanlar, major sinir yaralanması ve/veya el veya ön 
kol kırığı olanlar, kognitif durumu etkileyecek mental retardasyon, demans veya psikotik hastalık öyküsü 
olanlar, çalışmanın yapıldığı merkez dışında başka bir merkezde opere olanlar, bilateral el yaralanması 
olanlar, üçüncü haftadaki kontrole gelmeyen hastalar çalışmadan dışlandı. Hastaların ortez uyumu 
hastanın ifadesine göre, tam uyumlu (ortezi söylenen sürenin %100’ünde takmak); kısmi uyumlu (ortezi 
söylenen sürenin %100’ünde takmamak fakat eli hiç kullanmamış olmak); uyumsuz (ortezi söylenen 
sürenin %100’ünde takmamak ve eli kullanmak) şeklinde belirlendi. Hastaların ortez uyumuna etki 
edebilecek sosyoekonomik, hasta ile ilişkili, yaralanma ile ilişkili, tedavi ile ilişkili ve sağlık sistemi ile 
ilişkili faktörler Çok boyutlu Uyum Modeli esas alınarak değerlendirildi. El yaralanmasının şiddeti 
Modifiye El Yaralanması Ciddiyet Skalası (MEYCS) ile ölçüldü. Depresyon ve anksiyete semptomları 
sırasıyla Beck Depresyon Envanteri (BDE) ve Beck Anksiyete Envanteri (BAE) ile değerlendirildi. 
İstatistiksel analizde Ki-kare testi ve Multinominal lojistic regresyon analizi kullanıldı. Çalışma öncesinde 
etik onay ve hasta onamları alındı. 
 
Bulgular: Yüz otuz üç hasta (K/E= 33/100; ortalama yaş=38.17±14.13 yıl) analiz edildi. Kırk yedi (% 
35.3) hasta orteze tam uyumlu, 63 hasta (% 47.4) orteze kısmi uyumlu ve 23 hasta (% 17.3) orteze 
uyumsuz olarak saptandı. Yedi hastada (% 5.3) tendon rüptürü gelişti. Tendon rüptürü gelişmesi 
uyumsuz hastalarda anlamlı derecede daha fazla idi (p<0.01). Kısmi uyumlu hastaların ortezi koku 
yapma, bunaltma, terletme ve rahatsız etme gibi ortezle ilgili yakınmalar nedeniyle çıkardığı saptandı 
(p<0.001, OR=10.0, %95 CI=3.46-28.57). Ortezle ilgili yakınmalar ve depresyon varlığı uyumsuzluk ile 
anlamlı derecede ilişkiliydi (sırasıyla, p<0.001, OR=14.70, %95 CI =3.73-58.82 ve p=0.001, OR=21.27, 
%95 CI=3.77-125). 
 
Sonuç: Travmatik tendon onarımlarından sonra hastanın ortez kullanımına bağlı yakınmalarının olması 
ve hastada operasyon sonrası akut dönemde depresyon varlığı ortez uyumsuzluğu açısından kırmızı 
bayraklar olarak algılanmalıdır. Bu çalışmanın kuvvetli yanı ortez uyumunun Çok Boyutlu Uyum 
Modeli’ne göre değerlendirilmiş olması, zayıf yanı ise uyumun hastanın ifadesine göre değerlendirilmiş 
olmasıdır. 
  
Anahtar Kelimeler: Hasta uyumu, yaralanma, tendon, rehabilitasyon 
 
 
 
 
 
 
 



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

P-002  Eagle Sendromu: Nadir Bir Boyun Ağrısı Sebebi  
 
Tulin Arıcı, Bora Uzuner 
 
Samsun Kamu Hastaneleri Birliği Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 
Algoloji Kliniği, Samsun 
  
Eagle sendromu servikal ağrı, boğazda yabancı cisim hissi ve disfajitriadı ile ilişkili nadir bir klinik 
durumdur. Uzamış styloidproçes veya stylohyoidligamentinossifikasyonu nedeniyle oluşur. Nadir bir 
boyun ağrısı sebebi olması nedeniyle bu olguyu sunduk.  
 
44 yaşında bayan hasta 1 yıldır devam eden boğaza, dil köküne, kulak arkasına yayılan ağrı şikayeti ile 
kliniğimize başvurdu. Hasta ayrıca yutkunma esnasında boğazda hissedilen şiddetli keskin bir ağrı ve 
yabancı cisim hissi olduğunu belirtti. Hasta daha önce diş hekimliği, kulak burun boğaz ve nöroloji 
kliniklerinde tetkik edilmiş ve ağrıya neden olabilecek herhangi bir patoloji saptanmamış. Fizik 
muayenesinde başın ekstansiyonu ve lateral fleksiyonu esnasında ağrıda artma vardı ve servikal 
vertebra eklem hareket açıklığında global bir azalma gözlendi. Rutin kan tetkikleri ve beyin MR normaldi. 
Hastanın ek hastalığı ve ağrı için aldığı çeşitli NSAİ ilaçlar dışında sürekli kullandığı bir ilaç yoktu. 
Özgeçmiş ve soygeçmişinde özellik yoktu. Hastada Eagle sendromundan şüphelenilerek üç boyutlu 
boyun CT istendi. Tetkik sonucunda styloid proçes 40 mm ölçülmüş olup normalden uzun olarak 
değerlendirildi (şekil-1) ve hastaya Eagle sendromu tanısı konuldu. Hasta KBB Polikliniğine yönlendirildi. 
Buradaki muayenesinde operasyon önerilmemesi üzerine hastaya 300 mg/gün Pregabalin tedavisi 
başlandı ve kademeli olarak 300mg/gün e kadar doz yükseltildi. 1 ay sonra kontrolde hasta ağrıda %50 
azalma olduğunu belirtti. 
 
Eagle sendromu medikal (analjezik, kortikosteroid, antidepresan ve antikonvülsan), lokal anestezik 
enjeksiyonları, glossofaringeal sinire yönelik perkutan pulse radyofrekans uygulaması ve çeşitli cerrahi 
yaklaşımlarla tedavi edilir. Nadiren uzamış styloid proçes internal karotid artere bası ile vertigo ve 
senkop gibi nörolojik semptomlara neden olabilir. Kadınlarda ve üçüncü ve beşinci dekatlar arasında 
daha sık görülür. 5,7,9 ve 10. kranial sinirler ve juguler vene bası yapabilir. Uzamış styloidproçes 
bireylerin %4-7’sinde görülür ve bu kişilerin çoğunluğu asemptomatiktir. Uzamış styloidproçesi olan 
bireylerin ise %0,16’sının semptomatik olduğu rapor edilmiştir. Eagle sendromu nadir görülen bir klinik 
durum olması nedeniyle çoğunlukla tanıda gecikmeler yaşanabilmekte ve hastalar yanlış tanılar alarak 
gereksiz tedaviler uygulanabilmektedir. Bu nedenle Eagle sendromu boyun ağrısı olan hastalarda akılda 
bulundurulması gereken bir klinik durumdur. 
  
Anahtar Kelimeler: Eagle sendromu, boyun ağrısı, pregabalin 
 
 



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

P-003  Bel Ağrısı Olan Hastalarda Sigara Kullanımı ve Depresyonla İlişkisi  
 
Mustafa Aziz Yıldırım, Kadriye Öneş, Ayşenur Bardak, İlhan Karacan, Fatma Nur Kesiktaş, 
Nurdan Paker, Derya Soy, Evrim Coşkun Çelik, Berna Çelik 
 
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim Araştırma Hastanesi, Fizik 
Tedavi ve Rehabilitasyon, İstanbul 
  
Amaç: Bu çalışmada bel ağrısı olan olgularda sigara kullanımının yanı sıra depresyon sıklığını ve 
ilişkisini değerlendirdik. 
 
Gereç-Yöntem: Çalışmaya bel ağrısı yakınması olan 62 hasta alındı. Hastaların yaş, boy, kilo, eğitim 
düzeyleri ve sigara kullanma alışkanlıkları kaydedildi. Bel ağrısının şiddeti Görsel Analog Skala (GAS), 
ağrının hasta psikolojisi üzerine olan etkisi Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ) kullanılarak değerlendirildi.  
Bulgular: Hastaların Yaş ortalaması 46.2±12.3 idi. Hastaların % 56.9’si bayan, % 43.1 ’i erkek hastadan 
oluşuyordu. GAS ortalaması 6.5±1.7 idi.%70.8 hastada sigara içme öyküsü varken, (%29.2) sigara 
içmiyordu. Sigara içimi ile ağrı arasında anlamlı korelasyon bulundu( r=0.18,p<0.03). Hastalarda hafif(% 
25.7), orta(% 31.1), şiddetli (% 6.4) oranlarda depresyon tespit edildi. VAS skoru ile BDÖ skoru arasında 
anlamlı pozitif korelasyon (r=0,722 ) mevcuttu. Sigara kullanımı ile GAS skoru ve BDÖ skoru arasında 
anlamlı pozitif korelasyon mevcuttu.  
 
Sonuç: Çalışmamızda bel ağrısı olan hastalarda depresyon düzeyi ve sigara kullanımı ile yakından 
ilişkili bulunmuştur. Bel ağrısı olan hastalarda sigara kullanımı sorgulanmalı ve depresyon 
değerlendirilerek tedavi planına eklenmelidir. 
  
Anahtar Kelimeler: Kronik bel ağrısı, sigara, depresyon 
 
 



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

P-004  Semptomatik Diz Osteoartriti olan Kadınlarda Fonksiyonel Mobilite ile İlişkili Faktörler  
 
Nurdan Paker, Derya Buğdaycı, Yelda Soluk Özdemir, Sedef Ersoy, İlhan Karacan 
 
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim Araştırma Hastanesi, Fizik 
Tedavi ve Rehabilitasyon, İstanbul 
  
Amaç: Bu çalışmanın amacı semptomatik diz osteoartriti olan kadınlarda fonksiyonel mobilite ile ilişkili 
faktörlerin araştırılması idi. 
 
Gereç-Yöntem: Kesitsel olarak tasarlanan bu çalışmaya polikliniğe başvuran Amerikan Romatoloji 
Birliği tanı kriterlerine göre diz osteoartriti tanısı konmuş olan 80 kadın hasta alındı. Tüm hastaların 
demografik özellikleri kaydedildi. Fizik muayene bulguları not edildi. Fonksiyonel mobilite Timed Up and 
Go (TUG) testi ile değerlendirildi. Diz osteoartritinin değerlendirilmesinde Knee Osteoarthritis Outcome 
Scale (KOOS) kullanıldı. Emosyonel durumun değerlendirilmesinde Hospital Anxiety and Depression 
Scale (HADS) kullanıldı. Berg Balance Scale (BBS) ile denge durumu değerlendirildi. 
Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 65±7.4 yıl idi. Hastalık süresi ortalama 95±79.5 ay idi. Ortalama 
vücut kitle indeksi (VKI) 32.4±5.2 kg/m² idi. Altmış dokuz kişide bilateral, 11 kişide unilateral diz 
osteoartriti vardı. Ortalama TUG testi süresi 12.4±3.5 sn idi. Ortalama HADS-A skoru 9.3±5.6 ve HADS-
D skoru 6.6±4 idi. Ortalama BBS 49.1±7.1 idi. TUG testi süresi ile yaş, VKI, HADS-Anksiyete ve HADS-
Depresyon, BBS, KOOS’un tüm alan skorları arasında anlamlı bir korelasyon bulundu (p<0.05). 
 
Sonuç: Bu çalışmada semptomatik diz osteoartriti olan kadınlarda fonksiyonel mobilite ile ilişkili faktörler 
yaş, VKI, emosyonel durum, denge ve KOOS’un ağrı, semptomlar, günlük yaşam, spor ve rekreasyonel 
fonksiyon ve yaşam kalitesi alanları idi. 
  
Anahtar Kelimeler: Diz, kadınlar, mobilite, osteoartrit 
 
 



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

P-005  Yatarak Fizik Tedavi Alan Osteoartrit Hastalarının Uyku Kalitesinin Değerlendirilmesi  
 
Nazlı Derya Buğdaycı, Nurdan Paker, Burak Yürü, Habip Can Küçük, Kadriye Öneş, Berna Çelik, 
Evrim Coşkun Çelik, Fatma Nur Kesiktaş, İlhan Karacan 
 
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Sağlık Uygulama ve Araştırma 
Merkezi, İstanbul 
  
Amaç: Çalışmamızda hastanemizde 1 Aralık 2018 ve 1 Şubat 2019 tarihleri arasında yatarak fizik tedavi 
alan osteoartrit hastalarının uyku kalitesini değerlendirmek ve ilişkili olduğu faktörleri saptamak 
amaçlanmıştır. 
 
Gereç-Yöntem: İstanbul Fizik Tedavi Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesinde,1 Aralık 2018 
ve 1 Şubat 2019 tarihleri arasında yatarak fizik tedavi alan osteoartrit hastalarının ağrı skorları Vizüel 
Analog Skala (VAS) ve nöropatik ağrı (DN4) ile anksiyete depresyon verileri Hastane Anksiyete 
depresyon Skalası (HADS), uyku kalitesi Pittsburgh Uyku Kalite İndeksi(PUKİ) ile kesitsel olarak 
değerlendirildi.Pittsburg Uyku kalite indeksi Buysse ve ark. tarafından 1989 yılında geliştirilmiş iyi uyku 
ve kötü uykunun tanımlanması amacıyla uyku kalitesinin niceliksel ölçümünü veren bir ölçektir.Toplam 
24 soru içerir ve 19 soru bireyin kendini değerlendirme sorusudur.5’i ise bireyin yakını veya oda arkadaşı 
tarafından yanıtlanır. Sorular uyku süresini, uyku latansını ve uyku ilgili diğer problemlerin sıklık ve 
şiddetini içerir.Pittsburgh uyku indeksinin Türkiye’deki geçerlilik ve güvenirlilik çalışması Ağargün ve ark. 
tarafından yapılmıştır. Hastaların yaş, cinsiyet, vücut kitle indeksi,tutulan bölgeler, ek tanıları, çoklu ilaç 
kullanımı ve uyku ilacı kullanımı kaydedildi.İstatistiksel analizde SPSS v16.0 ile ki-kare testi ve Mann 
Whitney U testi kullanıldı. 
 
Bulgular: Değerlendirmeye alınan toplam 40 hastanın % 85’i (n=34) kadın, % 15’i (n=6) erkek olup yaş 
ortalamaları 67,7±9,9 yıl (min: 42; max: 85) idi.VKI 30,7±5,0 kg/m2, ağrı şiddeti VAS 41±17,5 idi. 
Hastaların %62,5’inde (n=25) uyku kalitesi azalmış şekilde saptandı.Hastaların %57,5’i (n=23) uyku için 
herhangi bir ilaç kullanmazken, %47,5’i (n=17) uyku ilacı kullandığı ve %5 (n=2) hastanın birden fazla 
uyku ilacını birlikte kullandığı saptandı. Uyku bozukluğu olan ve olmayan hastalar arasında yaş, VKI, 
DN4, HAD A ve HAD D skorları açısından anlamlı bir fark saptanmadı.VAS skoruna göre ağrı skorları 
yüksek olan ve çoklu ilaç kullanan hastalarda uyku bozukluğu anlamlı olarak yüksek saptandı (p=0,049, 
p=0,035). Çoklu ve tek bölge tutulumunun etkisi istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı. Polifarmasinin 
ve ağrı şiddetinin uyku bozukluğundan % 31,4 oranında sorumlu olabileceği saptandı. 
 
Sonuç: Çoklu ilaç alan ve ağrı şiddeti fazla olan osteoartritli hastalarda uyku bozukluğu olma riski daha 
yüksektir. Bu durum gözönüne alınarak tedavi girişimlerinde bulunulmalıdır. 
  
Anahtar Kelimeler: Ağrı, osteoartrit, uyku kalitesi 
 
 



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

P-006  Diz Osteoartritinde Kineziolojik Bantlama Kas Gücünü ve İşlevini Geliştiriyor mu? 
  
Halil Öğüt1, Hayal Güler2, Mustafa Turgut Yıldızgören2, Onur Velioğlu3, Ayşe Dicle Turhanoğlu2 
 

1Bingöl Devlet Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, Bingöl 
2Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim 
Dalı, Hatay 
3Hatay Devlet Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, Hatay 
  
Amaç: Bu çalışmada diz osteoartritli (OA) kadın hastalarda kineziyolojik bantlamanın (KT) ağrı, hareket 
kısıtlaması, yürüme hızı, günlük yaşam aktiviteleri ve izokinetik kas performansı üzerine etkilerini 
değerlendirmeyi amaçladık. 
 
Gereç-Yöntem: Çalışmaya mekanik diz ağrısı şikayeti ile Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Polikliniğine 
başvuran 61 kadın hasta (ort. Yaş 53.5 ± 3.5 yıl; dağılım 50-60 yıl) dahil edildi. American College of 
Rheumatology klinik / radyolojik kriterlerine göre diz OA tanısı konuldu ve Kellgren-Lawrence 2. ve 3. 
sınıftaki hastalar çalışmaya dahil edildi. Hastalar rastgele iki gruba ayrıldı. Her iki gruba da 30 dakika 
boyunca transkütanöz elektriksel sinir stimülasyonu, 30 dakika boyunca sıcak paket ve üç hafta boyunca 
(haftada beş gün) günde 10 dakika boyunca terapötik ultrason uygulandı. Ayrıca, bir grup KT ile tedavi 
edildi (KT grubu, n = 31), diğer grup sham-KT (sham-KT grubu, n = 30) ile haftada bir kez üç hafta 
boyunca tedavi edildi. Tüm hastalar için diz güçlendirme egzersizleriyle ilgili bir ev programı önerildi. 
Tüm hastalar; Görsel Analog Skala (VAS), Western Ontario ve McMaster Osteoartrit İndeksi (WOMAC) 
değerleri, aktif diz hareket açıklığının gonyometrik ölçümü, 50 metre yürüme mesafesi ve izokinetik diz 
ekstansör kas güç ölçümleri ile tedavi öncesi, tedavinin sonu, tedaviden bir ay ve üç ay sonra 
değerlendirildi. 
 
Bulgular: KT grubunda sham-KT grubuna göre tedavi sonrası ve birinci ayda VAS değerlerinde anlamlı 
düzelme vardı (p <0.05).KT grubunda WOMAC ağrı ve WOMAC toplam skorları, tedaviden sonra sham-
KT grubuna göre anlamlı olarak azaldı (p <0.05). Her iki grupta da tedavi sonrası VAS değerleri anlamlı 
olarak azaldı (p <0.05). Her iki grupta; WOMAC ağrı, sertlik, fiziksel fonksiyon ve toplam değerleri 
tedaviden sonra önemli ölçüde azaldı (p <0.05). Her iki grupta da izokinetik kuadriseps pik tork ölçümleri 
tedaviden sonra artmıştır (p <0.05).  
 
Sonuç: KT'nin diz OA'sı olan kadınlara uygulanması ağrı ve fonksiyonel kapasite üzerinde etkili 
olabilecek bir yöntem gibi görünmektedir. 
  
Anahtar Kelimeler: İzokinetik kas performansı, kineziolojik bantlama, diz osteoartriti, western ontario 
and mcmaster osteoarthritis index 
 
 



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

P-007  Vertigo Polikliniğine Başvuran Hastaların Demografik ve Klinik Özellikleri  
 
Ekin İlke Şen, Merve Damla Korkmaz, Tuğçe Kocamal, Tuğba Şahbaz, Nalan Çapan, Sina Arman, 
Ayşe Karan 
 
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul 
  
Amaç: Baş dönmesi farklı etkenlere bağlı olarak ortaya çıkabilen, sonucunda günlük yaşam 
aktivitelerinde etkilenme, düşme ve buna bağlı gelişebilecek komplikasyonlara neden olabilen önemli 
bir yakınımdır. Çalışmamızda vertigo polikliniğine başvuran baş dönmesi yakınımı olan bireylerde 
demografik özelliklerin ve klinik parametrelerin belirlenmesi amaçlanmıştır. 
 
Gereç-Yöntem: Kesitsel olarak planlanan çalışmaya baş dönmesi şikayeti olan İstanbul Üniversitesi, 
İstanbul Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Vertigo Polikliniği’ne başvuran 
hastalar dahil edildi. Hastaların demografik bilgileri, kullandığı ilaçlar, baş dönmesi süresi, gün içinde 
baş dönmesinin sıklığı sorgulandı. Baş dönmesini artıran etkenler ve eşlik eden yakınımlar kaydedildi. 
Denge ve düşme riski Berg Denge Skalası ile değerlendirildi. Baş dönmesine yol açan etiyolojik faktörler 
klinik muayene ve spesifik testler ile araştırıldı. Verilerin tanımlayıcı istatistiklerinde ortalama, standart 
sapma, medyan en düşük, en yüksek, frekans ve oran değerleri kullanılmıştır. 
 
Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 916 hastanın yaş ortalaması 49,42 ± 14,47 yıl (min 16-max 85), 
%68,3’ü kadın (n=626) olarak saptandı. Katılımcıların eğitim durumu değerlendirilmesinde %32,5’i 
ilköğretim, %33,2’si ise yüksekokul düzeyinde idi. Hastaların %31,5’i ücretli bir işte çalışmakta idi. 
Hastaların %57,7’sinde baş dönmesi en az bir yıl ve üzeri süredir mevcuttu. Baş dönmesinin hastalar 
tarafından gün içinde belirtilen sıklığı; %80,9’unda ara sıra, %19,1’inde sürekliydi. Hastaların %43,8’i 
baş dönmesinin her gün olduğunu, %22,7’si ise en az haftada bir kez baş dönmesi yaşadığını bildirdi. 
Baş dönmesi %80,6 hastada hareketle, %75 hastada stresle artmakta idi. %29,5 hastada taşıt tutması, 
%66,2 hastada eşlik eden bulantı yakınımı mevcuttu. Baş dönmesini başlatan veya artıran faktörler 
sorgulandığında; hastaların %67,2’si başı döndürmenin, %71’i ise pozisyon değişikliği veya vücudu 
döndürmenin baş dönmesini tetiklediğini bildirdi. Yakınımlarını tarif etmeleri istendiğinde; hastaların 
%63,1’i genel denge kaybı, %43,1’i düşme eğilimi, %59,2’si hafif bir sersemlik hissi, %46,1’i etraftaki 
nesnelerin dönme hissinin var olduğunu belirtti. Hastaların %23,6’sında benign pozisyonel vertigo, 
%37,9’unda servikojenik vertigo, %15,2’sinde Meniere hastalığı, %3,8’inde vestibüler migren, 
%1,4’ünde vestibüler nörit tanısı mevcuttu. %55,9 hastada sternokleidomastoid kasında tetik nokta, 
%71,7’sinde servikal paravertebral miyofasyal ağrı sendromu mevcuttu. Hastaların %73’ü 
antihistaminik, %17,4’ü antiemetik, %12,9’u antihipertansif, %3,1’i diüretik kullanmakta idi. %10,9’unde 
eşlik eden psikiyatrik hastalık mevcuttu. Berg Denge skoruna göre hafif derecede düşme riski olan 
hastaların oranı %59,4 olarak saptandı, %33 hastada ise denge skoru normaldi.  
 
Sonuç: Baş dönmesine ilişkin klinik özelliklerin, katkıda bulunan faktörlerin, kullanılan ilaçların, denge 
bozukluğunun sorgulanmasının yanı sıra, baş dönmesine yol açabilecek çeşitli nedenlerin ayırıcı tanıya 
yönelik değerlendirilmesi klinik pratikte tanı ve tedavi yaklaşımları açısından yararlı olacaktır. 
  
Anahtar Kelimeler: Baş dönmesi, demografi, denge, klinik özellikler, vertigo 
 
 



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

P-008  Vertigolu Hastada Sık Görülen Ancak Nadiren Tanı Konulan Bir Neden: Vestibüler Migren 
  
Nalan Çapan, Başak Ekizceli, Cansın Medin Ceylan, Ekin İlke Şen, Sina Arman, Ayşe Karan 
 
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul 
  
Amaç: Genel popülasyonda baş ağrısı ve baş dönmesi çok sık görülen yakınmalardır. Vertigo migren 
birlikteliği iki şekilde olabilir. Bunlar benign paroksismal pozisyonel vertigo, Meniere hastalığı gibi migren 
ile doğrudan ilişkili olmayan ancak sık birlikteliği bulunan vertigo atakları ile giden durumlar veya migren 
nedeniyle ortaya çıkan vestibüler migren olarak adlandırılan vertigo ataklarıdır. Çalışmamızda nadir 
görülen bir durum olan vestibüler migrenin klinik özelliklerinin incelenmesi amaçlanmıştır. 
 
Gereç-Yöntem: Çalışmaya baş dönmesi şikayeti ile İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Fiziksel 
Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Vertigo Polikliniği’ne başvuran hastalar değerlendirilerek vestibüler 
migren tanısı almış hastalar dahil edildi. Hastaların demografik bilgileri, baş dönmesi süresi, gün içinde 
baş dönmesinin sıklığı sorgulandı. Baş dönmesini artıran etkenler ve eşlik eden yakınımlar kaydedildi. 
Verilerin tanımlayıcı istatistiklerinde ortalama, standart sapma, medyan en düşük, en yüksek, frekans 
ve oran değerleri kullanılmıştır. 
 
Bulgular: Baş dönmesi şikayeti ile İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve 
Rehabilitasyon Anabilim Dalı Vertigo Polikliniği’ne başvurarak tanı almış olan 1003 hastadan %4,1’inde 
(n=41) vestibüler migren tanısı mevcuttu. Vestibüler migren tanılı hastaların yaş ortalaması 49,42 ± 
14,47 yıl (min 19-max 70), %95,1’i kadın (n=39) olarak saptandı. Hastaların eğitim durumu 
değerlendirilmesinde %26,8’i ilköğretim, %36,6’sı ise yüksekokul düzeyinde idi. Hastaların %48,8’i 
ücretli bir işte çalışmakta idi. Hastaların %49,9’unda baş dönmesi en az bir yıl ve üzeri süredir mevcuttu. 
%34,1 hasta baş dönmesinin her gün olduğunu, %19,5 hasta ise en az haftada bir kez baş dönmesi 
yaşadığını bildirildi. Baş dönmesi %73,2 hastada hareketle, %78 hastada stresle artmakta idi. %68,3 
hastada eşlik eden bulantı yakınımı mevcuttu. Hastaların %41,52’i başında basınç hissi, %36,6’sı 
etraftaki nesnelerin döndüğünü tariflemekteydi. Hastaların %58,5’i antihistaminik, %26,8’i antiemetik 
kullanmakta idi. %58,5 hastada sternokleidomastoid kasında tetik nokta, %73,2’sinde servikal 
paravertebral miyofasyal ağrı sendromu mevcuttu.  
 
Sonuç: Atak arası dönemde yapılan vestibüler testlerin genellikle normal olması, baş dönmesi 
yakınımının baş ağrısı, fiziksel aktivite ve stresle artıyor olması gibi vestibüler migrene eşlik eden 
faktörler ve klinik özelliklerin bilinmesi klinik pratikte tanı açısından yararlı olacaktır. Vestibüler migren, 
bilinen migren tanısı olan, pozisyonel manevralarla tanı konulamayan hastalarda, baş dönmesini 
açıklayacak başka neden bulunamadığında baş dönmesinin nadir bir nedeni olarak ayırıcı tanıda 
düşünülmelidir. 
  
Anahtar Kelimeler: Baş ağrısı, baş dönmesi, vestibüler migren 
 
 



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

P-009  Plantar Yüzey Özelliklerinin Postural Stabilite Üzerine Etkileri  
 
Ayfer Metin Tellioğlu1, Elif Aydın2, İlknur Can3, Eda Duygu İpek1 
 

1Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, Aydın 
2Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Aydın 
3Şemdinli Devlet Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, Hakkari 
  
Amaç: Ayak, alt ekstremite kinetik zincirinin son noktasıdır. Ayak tabanının antropometrik ölçümlerinin, 
postural denge üzerindeki rolü ile ilgili çalışmalar sınırlıdır. Bu çalışmanın amacı ayak tabanı boyutları 
ile vücut salınımı arasındaki ilişkiyi değerlendirmektir. 
 
Gereç-Yöntem: Çalışmaya 110 sağlıklı genç gönüllü alındı. Postural stabilite, bir kuvvet platformunda 
Denge Üzerindeki Duyusal Etkileşim Klinik Testi ve Tandem Stance testi (TS) kullanılarak ölçüldü. 
Antropometrik değerlendirmeler, aynı kuvvet platformu tarafından kaydedilen dijital ayak izi 
görüntüsünde yapıldı. Maksimum ayak uzunluğu(MAU), maksimum ayak genişliği(MAG), topuk 
genişliği(TG), toplam temas alanı(TTA), ayak indeksi (Aİ), Clarke açısı (CA) ve Staheli İndeksi(SAİ) 
kaydedildi. İstatistiksel analiz SPSS versiyon 22.0.0 kullanılarak gerçekleştirildi; % 95 güven aralığı 
uygulandı. Tanımlayıcı istatistikler ortalama±SD olarak gösterildi. Değişkenler arasındaki ilişkiyi 
değerlendirmek için Pearson korelasyon analizi kullanıldı. P <0.05 anlamlı kabul edildi. 
 
Bulgular: Görsel ve somato-sensorial girdiler sınırlı olduğunda; ayak uzunluğu ve ayak genişliği, vücut 
salınımı ile ters orantılıydı. Postural stabilite yumuşak zemin üzerinde ve gözlerin kapalı olduğu 
durumlarda, ayak temas alanı arttıkça daha iyi idi. Somato-sensorial ve görsel girdiler sınırlı olduğunda, 
SAİ ve CA'nın artan değerleri ile postural stabilite kötüleşti. 
 
Sonuç: Bu çalışma, özellikle somato-sensorial ve görsel sistemler sınırlandırıldığında, ayağın plantar 
yüz boyutları ve ayak duruşunun dengeyi etkilediğini ortaya koymuştur. İstikrarlı bir denge sağlamak ve 
yaralanmaları önlemek için spor ve rekreasyon alanlarında rehberlik eden eğitim tesislerinde dengeyi 
etkileyen ayak özelliklerini analiz etmek uygun olacaktır. 
  
Anahtar Kelimeler: Denge, ayak, antropometrik ölçüm 
 
 



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

P-010  Tüm Vücut Vibrasyonu Nöromuskuler Etkileri Tonik Vibrasyon Refleksi ile  
Açıklanabilir mi? 

  
Mustafa Aziz Yıldırım1, Ayşegül Kılıç1, Habib Can Küçük1, Betilay Topkara2, Nurdan Paker1, Derya 
Soy1, Evrim Coşkun Çelik1, Kadriye Öneş1, Ayşenur Bardak1, Fatma Nur Kesiktaş1, Mustafa 
Görkem Özyurt2, Berna Çelik1, Burcu Önder1, Kemal Türker2, İlhan Karacan1 
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2Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, İstanbul 
  
Amaç: Tüm vücut vibrasyonu (TVV), kas kuvveti, denge, kas tonusu, kemik yapısı üzerine olumlu etkileri 
nedeniyle artan bir popülarite ile kullanılmaktadır. İzole kas/tendon vibrasyonunun nöromüsküler etkileri, 
spinal bir refleks olan tonik vibrasyon refleksi (TVR) ile açıklanmaktadır. TVV’un bir spinal refleks yanıtı 
indüklediği kesin olarak gösterilmiştir. İzole kas/tendon vibrasyonuna benzer şekilde, TVV’nin 
nöromüsküler etkilerinin de TVR ile açıklanabileceği ileri sürülse de bu konuda ikna edici kanıtlar 
bulunmamaktadır. Bu araştırmanın amacı kas iğciği temelli refleks aktivitenin arttığı üst motor lezyonlu 
olgularda, izole kas/tendon vibrasyonu ve TVV ile indüklenen nöromüsküler refleks yanıtları 
karşılaştırmaktır.  
 
Gereç-Yöntem: Araştırmaya 19 soleus spastisitesi olan spinal kord lezyonlu (SKL) hasta (yaş 40.7 ± 
11.2 yıl; 18 erkek, 3 kadın) ve 25 sağlıklı kontrol (yaş 28.5 ± 7.6 yıl; 20 erkek, 8 kadın) alındı. Spinal 
şokta olan ve flask hastalar dahil edilmedi. SKL hastaları baklofen ve/veya pregabalin kullanmaktaydı. 
Yüzeyel EMG ile sol soleus kasından kayıt alındı. H-refleks için posterior tibial sinir uyarıldı. TVR elde 
etmek için, aşil tendonuna altı farklı frekansta (50, 90, 140, 200, 240, 275 Hz) vibrasyon uygulandı. 
TVV’un indüklediği refleks (TVV-IR) yanıtı elde etmek için, TVV cihazı ile sol alt ekstremiteye altı farklı 
frekansta (35, 37, 39, 41, 43, 45 Hz) vibrasyon uygulandı. Vibrasyon öncesi ve vibrasyon uygulanırken 
kayıtlar, denekler muayene masası kenarında otururken alındı. T ve H-refleks latansı, kümülatif 
averajlama yöntemiyle TVR latansı ve TVV-IR latansı ölçüldü 
 
Bulgular: Vibrasyon öncesi alınan kayıtlarda, sırasıyla SKL ve Kontrol gruplarında boya göre düzeltilmiş 
T-refleks latansı 39.7 ± 5.4 ve 36.0 ± 2.6 ms (p=0.01); H-refleks latansı 34.2 ± 4.3 ve 31.0 ± 2.1 ms 
(p=0.005); TVR latansı 41.0 ± 7.6 ve 35.4 ± 3.6 ms (p=0.005); TVV-IR latansı 45.4 ± 7.1 ve 43.0 ± 4.2 
ms (p=0.180) bulunmuştur. SKL ve Kontrol gruplarında TVV-IR latansının TVR latansından daha uzun 
olduğu saptandı (sırasıyla p = 0.022 ve p<0.0001). 
 
Sonuç: Bir refleksin tanımlayıcı en temel niteliklerinden biri latansıdır. TVV-IR latansının TVR 
latansından daha uzun olup; monosinaptik kas iğciği temelli refleks yanıt (T- ve H-refleksi) latansları ve 
polisinaptik kas iğciği temelli refleks yanıt (TVR) latansı spinal kord lezyonlu hastalarda uzamış olduğu 
halde, TVV-IR latansları açısından iki grup arasında fark saptanmadı. Bu araştırmanın sonuçları, 
TVV’nun nöromüsküler etkilerini açıklayabilecek refleks yolağın TVR’dan farklı olduğuna işaret 
etmektedir. 
  
Anahtar Kelimeler: Tüm vücut vibrasyonu, tonik vibrasyon refleks, elektromiyografi 
 
 
 
 
 



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

P-011  Myofasiyal Ağrı Sendromunda Kinesyolojik Bantlama Tekniği Uygulamasının Lokal 
Enjeksiyon Yöntemi ile Karşılaştırılması 

  
Fulya Sultan Kekik Dilmen1, Özlem Bölgen Çimen2, Orhan Güvener2, Didem Derici Yıldırım3 
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Amaç: Miyofasiyal ağrı sendromunda (MAS) kinesyolojik bantlama ve lokal anestezik enjeksiyonun 
etkinliğini karşılaştırmak 
 
Gereç-Yöntem: Çalışmaya dahil edilen 52 hasta iki gruba randomize edildi. İlk gruba lokal anestezik 
enjeksiyonu uygulanırken ikinci gruba kinesyo bantlama tedavisi uygulandı. Tüm bireyler çalışma 
konusunda aydınlatılıp bilgilendirilmiş gönüllü olur formunu onayladıktan sonra çalışmaya alındı. Bu 
çalışma için Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik Kurul’undan onay alındı. 
Çalışmaya; M. Trapezius kasında Travell ve Simons tanı kriterlerine göre MAS tanısı konan, 18-60 yaş 
aralığında bulunan ve hastalık süresi en az 3 ay olan hastalar dahil edildi. Kanama bozukluğu olan veya 
antikoagülan alan hastalar, lokal anestezik ve kinesyo bandına karşı alerjik reaksiyonu olanlar, tedavi 
uygulanan bölgede sellülit, açık veya iyileşmekte olan yarası olanlar, daha önce radyoterapi uygulanmış 
hastalar, malignite öyküsü olan hastalar ve son 3 ay içersinde MAS için fizik tedavi, enjeksiyon tedavisi, 
ESWT veya kinezyo bantlama tekniği uygulanmış hastalar çalışmadan dışlandı.Hastaların başvuru 
sırasında demografik verileri kaydedildi. Ağrı, yorgunluk, günlük yaşam aktivitesinde kısıtlılık VAS ile 
değerlendirildi, palpasyonla ağrı şiddeti ve algometrik ağrı eşik değerleri kaydedildi. Hastaların 
depresyon durumu Beck Depresyon Ölçeği ile ve yaşam kalitesi Nottingham Sağlık Profili ile 
değerlendirildi. Değerlendirmeler tedavi öncesi ve tedavi sonrası 1,3 ve 6. haftalarda yapıldı. Lokal 
anestezik grubuna %2’ lik 1ml prilokain 0.45x13 mm' lik, 26 gaugelik steril insülin iğnesine sulandırma 
olmadan çekilerek yelpaze şeklinde seri iğneleme yapıldı. Kinezyo bantlama tedavisinde ise kinesyo 
bantları etkilenen kastaki tetik noktayı içerecek uzunlukta ve I şekli verilerek kesildi. Kas liflerine paralel 
olarak gerim uygulanmadan yapıştırıldı. Her hastaya tedavisi toplamda 1 kez uygulandı. Tüm hastalara 
germe egzersizleri ev programı olarak verildi. Değişkenlerin normal dağılıma uygun olup olmadıkları 
Shapiro Wilk testi ile incelenmiştir. Dağılım varsayımı sağlandığında sürekli değişkenler 
ortalama±standart sapma, sağlanmadığı durumda sürekli medyan şeklinde özetlendi. Kategorik 
değişkenler ise sayı ve yüzde cinsinden özetlenmiştir. Çapraz tabloların analizinde ki-kare testi 
kullanılmıştır. Kategorik değişkenler arasında anlamlı bir ilişki tespit edildiğinde, Z testi ile iki oran 
karşılaştırıldı. İki bağımsız grubun karşılaştırılmasında, independent samples t testi kullanıldı. Analizler 
Statistica 13.3.1 ile yapıldı. İstatistiksel anlamlılık düzeyi olarak p<0.05 kabul edildi 
 
Bulgular: MAS tanısı alan 52 hasta randomize olarak 26 kişilik 2 gruba ayrılmıştır. İlk gruba lokal 
anestezik enjeksiyonu uygulanmış “Grup 1’’ olarak adlandırılmış, ikinci gruba kinezyo bantlama 
uygulanmış ve ‘’Grup 2’’ olarak adlandırılmıştır. Gruplar yaş (42.8 ± 12.3 yıl, 41.7 ± 12.8 yıl;sırasıyla), 
cinsiyet (10 kadın, 16 erkek;5 kadın, 21 erkek; sırasıyla) vücut kitle indeksi, medeni durum açısından 
benzerdi (p>0.05). Ortalama hastalık süresi Grup 1’ in 10 ay, Grup 2 ’nin 24 ay olup Grup 2 hastalık 
süresi bakımından anlamlı olarak daha yüksek bulunmuştur (p=0,017). Yapılan değerlendirmelerde her 
iki grupta da takiplerde palpasyonla ağrı şiddeti ve algometrik ağrı eşik değerleri, VAS ile değerlendirilen 
ağrı, yorgunluk, günlük yaşam aktivitesinde kısıtlılık değerlerinde anlamlı azalma saptandı fakat tüm bu 
değerlerdeki azalma lokal anestezik grubunda daha fazla bulundu. Takiplerde Beck Depresyon Ölçeği 
ve Nottingham Sağlık Profili değerlerinde bir değişiklik saptanmadı.  
 
Sonuç: Sonuç olarak, MAS tedavisinde kinezyo bantlamanın noninvaziv ve kolay uygulanabilir olması 
nedeniyle güvenli ve etkili bir seçenek olduğu düşünülmüştür. Ancak uzun dönem sonuçları 
değerlendirebilmek için bu tedaviyle ilgili daha fazla hasta içeren ileri çalışmalara ihtiyaç bulunmaktadır. 
  
Anahtar Kelimeler: Kinesyo bantlama, lokal anestezik enjeksiyonu, miyofasiyal ağrı sendromu 



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

P-012  Comparison of Platelet Rich Plasma, Steroid Injections And Surgical Treatment in 
Patients With Carpal Tunnel Syndrome 

  
Pınar Ergün1, Özlem Karataş1, Ali Ergün2, İlknur Can3 
 

1Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Health Sciences University, Antalya Training and 
Research Hospital, Antalya, Turkey 
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3Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Şemdinli State Hospital, Hakkari, Turkey 
  
Objective: Carpal tunnel syndrome (CTS) is one of the most common diagnoses in a hand surgeon's 
office. Due to this prevalence and cost, non-surgical treatments become more important. PRP treatment 
has a potential to become a part of non-surgical approach in CTS as a regenerative method. The aim 
of this study is to investigate the possible beneficial effects of platelet-rich plasma (PRP) injection in 
carpal tunnel syndrome (CTS) to compare steroid injection and surgery. 
 
Materials-Methods: A total of 73 patients were included with moderate idiopathic CTS. Moderate CTS 
were placed into either PRP groups, steroid groups or surgery groups. The short- and mid-term 
outcomes were determined with the use of the boston questionnaire,the pain scale VAS, pinch strenght, 
hand grasp and EMG administered at 0, 4, 12 and 24 weeks follow-up. Patients were injected with one 
dose of 1 mL of PRP and steroid. 
 
Results: Groups were similar in age, sex, duration of symptoms, hand grip strength and 
electrodiagnostic parameters (P>0.05). In both groups, significant improvements were observed in VAS, 
Boston Scale and hand grip strength after treatment. In both groups there was no significiant differrence 
between three groups in all of clinical and electrodiagnostic parameters (p>0.05). 
  
Conclusion: PRP infusion improved the clinical condition of the patients and that PRP infusion was 
beneficial for patients with mild-to-moderate CTS. Therefore, PRP seems to be an interesting alternative 
for the treatment of moderate CTS which, still, has not been thoroughly investigated 
  
Keywords: Cts, prp, steroid 
 
 



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

P-013  Boyun Ağrısına Bağlı Dizabilitede Tanısal Ultrasonografinin Yeri-Ön Çalışma Sonuçları  
 
Ebru Umay, Feyza Çelikel, Özgür Karaahmet, Erhan Arif Öztürk, İbrahim Gündoğdu 
 
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Dışkapı Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Fiziksel Tıp ve 
Rehabilitasyon Kliniği, Ankara 
  
Amaç: Bu çalışmada boyun ağrısı ile başvuran hastalarda boyun ağrısına bağlı oluşan dizabilite ile 
ultrasonografik olarak ölçülen kas kalınlıkları, tetik nokta varlığı ve yoğunluğunun ilişkisi araştırıldı. 
  
Gereç-Yöntem: Çalışmamıza, 18-65 yaş arası, en az 3 aydır boyun ağrısı olan, daha önce boyun-
servikal cerrahi ve ciddi travma öyküsü, metabolik/inflamatuar, progresif ve non progresif nörolojik 
hastalık, bilinen psikiyatrik hastalığı, kanser ve kanser öyküsü ile gebelik öyküsü olmayan, daha önce 
boyuna yönelik fizik tedavi ve/veya enjeksiyon tedavisi almamış hastalar alındı. Ayrıca depresyon ve 
anksiyete bozukluğu olmayan hastalar çalışmaya alındı (Beck Depresyon ve anksiyete ölçeği ile 
değerlendirilerek) 
Hastaların yaş, cinsiyet, eğitim durumları, meslekleri ve şikayet süresi kaydedildi. Fizik muayene ile 
eklem hareket açıklığı, kas kuvveti, duyu durumu, derin tendon reflekslerinin varlığı değerlendirildi. 
Radyolojik olarak 2 yönlü servikal grafi çekilerek Kellgren-Lawrence ölçeğine göre skorlandı. Magnetik 
rezonans görüntüleme ile kök basısı, seviyesi, derecesi değerlendirilerek kaydedildi. Ultrasonografik 
olarak servikal 4 hizasından lineer prob ile trapezius, splenius, semispinalis capitis, semispinalis servicis 
ve multifidius kaslarının kalınlıkları ölçüldü. Doku görüntüleme skoru ile tetik noktaların varlığı 0-2 
arasında skorlandı. Hastaların dizabilite düzeyleri boyun dizabilite indeksi (BDİ) ile değerlendirildi.  
Çalışma sonucunda BDİ ile radyografik ve ultrasonografik parametreler korele edildi.  
 
Bulgular: Çalışma sonucunda BDİ ile radyografik olarak değerlendirilen servikal 5-6 seviyesindeki 
dejeneratif değişikliklerin, ultrasonografik olarak ise trapezius kasındaki tetik nokta varlığının ve 
multifidius kasındaki doku görüntüleme skorunun pozitif yönlü ilişkili olduğu bulundu. Regresyon analizi 
sonucunda ise, multifidius kasında tetik noktaların yaygınlığı ile trapezius kasında tetik nokta varlığının 
dizabilite üzerine etkili parametreler olduğu saptandı.  
 
Sonuç: Boyun ağrısına bağlı dizabilite üzerine hem derin hem de yüzeyel boyun kaslarındaki tetik 
noktaların etkisi bulunmaktadır. Bu noktalar ultrasonografik olarak tespit edilebilir. Bu nedenle, 
ultrasonografik değerlendirmenin, boyun ağrılı hastaların tanısal yöntemleri içerisinde yer alabileceğini 
düşünüyoruz. 
  
Anahtar Kelimeler: Boyun ağrısı, dizabilite, ultrasonografi, kas kalınlığı, tetik nokta 
 
 



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

P-014  Omuz İmpingement Sendromu Olan Bireylerde Farklı Frekanslarda İnterferansiyel Akım 
Uygulamalarının Etkinliği: Randomize Plasebo Kontrollü Çalışma 

  
Emra Köker, Aslıhan Uzunkulaoğlu, Saime Ay 
 
Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Ankara 
  
Amaç: Bu çalışmanın amacı omuz impingiment sendromuolan bireylerde farklı frekanslarda 
interferansiyel akım uygulamalarının etkinliği araştırmaktır. 
 
Gereç-Yöntem: Bu çalışma prospektif randomize plasebo kontrollü çalışmadır. Klinik değerlendirme ile 
omuz impingiment sendromu tanısı alan 36 hasta randomize olarak üç gruba ayrıldı. Grup 1’deki (n=12) 
hastalara analjezik dozda 100Hz frekansta interferansiyel akım, Grup 2’deki (n=15) hastalara ödem 
dozunda alt sınır 10Hz, üst sınır 20Hz frekansta interferansiyel akım, Grup 3’deki (n=9) hastalara ise 
plasebo interferansiyel akım uygulaması günde 1 defa 15 seans boyunca uygulandı. Her üç gruba da 
omuz egzersizleri ( Eklem hareket açıklığı, pendüler egzersizler, izometrik egzersizler) haftada 3 gün 4 
hafta boyunca uygulandı. Hastaların omuz eklem hareket açıklıkları gonyometre ile ölçüldü.Tüm 
hastaların omuz ağrısı Vizuel Analog Skala (VAS) ile, dizabilitesi Quick DASH anketi ile, yaşam kalitesi 
Nottingham Sağlık Profili ile tedavi öncesi ve tedavi bitiminde değerlendirildi. Grupların dağılımı için 
Kolmogorov – Smirnov Uyum İyiliği Testi, gruplar arası karşılaştırmaları için Tek Yönlü ANOVA Testi 
kullanıldı. Sürekli değişkenlerin grup içi (tedavi öncesi – sonrası) karşılaştırmaları için Paired t – test 
kullanıldı. Sürekli değişkenlerde her grup için grup içi karşılaştırmalar yapılırken ( her grupta n<30 
olduğundan) Wilcoxon Sıralı Diziler Testi kullanıldı. Analizler, IBM SPSS Paket Programı versiyon 20 
ile yapıldı. İstatistiksel anlamlılık düzeyi p < 0,05 olarak ele alındı.Çalışmanın etik kurul onayı ve 
hastaların gönüllü onam formları alındı. 
 
Bulgular: Tedavi sonrasında Grup 1 ve Grup 2’deki hastalarda omuz fleksiyon, abduksiyon, internal ve 
eksternal rotasyon eklem hareket açıklığı derecelerinde, Quick DASH, VAS ve Nottingham skorlarında 
istatiksel olarak anlamlı düzelmeler saptandı (p<0.05). Tedavinin sonunda Grup 3’deki hastalarda omuz 
fleksiyon, abduksiyon, internal ve eksternal rotasyon eklem hareket açıklığı derecelerinde istatiksel 
olarak anlamlı düzelmeler saptanırken (p<0.05); Quick DASH, VAS ve Nottingham skorlarında istatiksel 
olarak anlamlı düzelme saptanmadı (p>0.05). Gruplar arası karşılaştırmada omuz fleksiyon, 
abduksiyon, internal ve eksternal rotasyon eklem hareket açıklığı derecelerinde, Quick DASH, VAS ve 
Nottingham skorlarındaki düzelme açısından istatiksel olarak anlamlı farklılık saptandı (p<0.05). Grup 1 
ve Grup 2 arası karşılaştırmada; Grup 2’de düzelmeler daha belirgin olmakla beraber omuz abduksiyon, 
Quick DASH, VAS ve Nottingham skorlarındaki düzelmeler istatiksel olarak daha anlamlıydı (p<0.05). 
 
Sonuç: Omuz impingiment sendromu olan hastalarda ödem dozunda uygulanan interferansiyel akım, 
analjezik dozda uygulanan interferansiyel akımdan eklem hareket açıklığı, ağrı, dizabilite ve yaşam 
kalitesi üzerine daha etkilidir. 
  
Anahtar Kelimeler: İnterferansiyel akım, omuz, omuz impingiment sendromu 
 
 



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

P-015  Aşırı Aktif Mesaneli Kadınlarda Farmakolojik Tedaviye Eklenen Elektriksel Stimülasyon 
Tedavisinin Sonuçları  

 
Selcen Kanyılmaz Turgut1, Mehmet Gökhan Çulha2, Funda Arıkan Aküzüm1, Sevgi Atar1, Ömer 
Kuru1 
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Amaç: Aşırı aktif mesane (AAM) sendromu, genellikle sıklık ve noktüri ile birlikte idrar kaçırmanın olduğu 
ya da olmadığı sıkışma hissi olarak tanımlanır. Günümüzde AAM tedavisinde etkinliği kanıtlanmış ve 
kullanımda olan birçok ilaç bulunmakla birlikte, güvenilir yan etki profiline rağmen ülkemiz dahil tüm 
dünyada bu ilaçların uzun süreli kullanımı sınırlıdır. Öte yandan, AAM tedavisinde farklı yollar ve 
parametrelerle kullanılabilen elektrik stimülasyon tedavisi (ES) ülkemizde yaygın olarak kullanılan bir 
tedavi yöntemi değildir. Bu analizin amacı kliniğimizde AAM nedeniyle ilaç tedavisine rağmen 
yakınmaları devam eden kadınlarda eklenen intravajinal (IVES) veya transkütanöz tibial sinir elektrik 
stimülasyon (TTNS) tedavisinin etkinliğini değerlendirmektir. 
  
Gereç-Yöntem: Mart 2018-Ocak 2019 ayları arasında Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Okmeydanı Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi Ürojinekoloji Polikliniği’nden yönlendirilen saf AAM veya AAM baskın-karma 
tipte idrar kaçırma nedeniyle ES tedavisine alınan hastaların verileri retrospektif olarak incelendi. Tüm 
hastalar düzenli anti-kolinerjik ilaçlarını kullanmalarına rağmen şikayetleri devam eden hastalardı. 
Tedaviye alınan hastaların manuel olarak Modifiye Oxford skorlamasına göre pelvik taban kas gücü, 
mesane günlüğü, 24 saatlik ped testi ve OAB-V8 ve ICIQ-SF ile semptom ve yaşam kalitesi skorları 
tedavi öncesi ve sonrası değerlendirildi. Hastalara idrar yakınmalarına yönelik genel önerilerde 
bulunularak zamanlı işeme ve davranış değişiklikleri önerildi. ES tedavisi Biolito cihazı ile 10 Hz 
frekansında, 30 dakika, intravajinal yolla 15 seans veya transkütanöz tibial sinir uyarımıyla 12 seans 
olarak uygulandı.  
 
Bulgular: Anti-kolinerjik tedavi altında olup, IVES ve TTNS uygulanan 21 kadın hastanın verileri 
değerlendirildi. Hastalar semptomlarına göre başlanmış tek veya kombine ilaç tedavilerine uygulama 
süresince kullanmaya devam ettiler. Hastaların ort. yaşı 56,8±11,6, ort. vücut kitle endeksi 28,7±4,1, 
ort.semptom süresi 31,8±21,9 ay, ort. doğum sayısı 2,9±1,4 idi. Hastalar farklı AAM ilaçlarını tek başına 
veya kombine olarak kullanıyorlardı. 7 hastaya IVES, 14 hastaya ise TTNS uygulandı. Hastaların 
tedaviye uyumu ort %92 idi. Tedavi öncesi ort. 23,7±8,5 olan OAB-V8 skoru tedavi sonrasında 
ort.12,6±10,4’a (p<0,05) geriledi. Benzer şekilde tedavi öncesi ort. 16,8±4,9 olan ICIQ-SF skoru, tedavi 
sonrasında 9,6±7,9(p<0,05) olarak değerlendirildi. Mesane günlükleri değerlendirildiğinde; tedavi öncesi 
4,2±4,1 olan ort sıkışma sayısı (urgency) tedavi sonrası 2,7±2,9’e (p<0,05), tedavi öncesi 2,2±2,6 olan 
idar kaçırma sayısının ise 1,0±2,5’e gerilediği görüldü (p<0,05). İdrar yapma sayısı, noktüri ve ped test 
miktarlarında ise azalma olmakla birlikte, istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı(p>0,05). ES tedavisinin 
yan etkisi olarak 1 hastada tedavinin sonlandırılmasını gerektirmeyen vajinal enfeksiyon gözlendi, 1 
hastada ise vajinal irritasyon nedeniyle tedavi sonlandırıldı.  
 
Sonuç: AAM sendromu, etkili anti-kolinerjik ilaçlara rağmen hastaların bir kısmında yanıtın tam 
olmaması nedeniyle rahatsız edici bulguların devam ettiği bir tablo olabilmektedir. Bu hastalarda anti-
kolinerjik tedaviye eklenen elektriksel stimülasyon yöntemleri hastalarda etkin bir tedavi çözümü olabilir. 
AAM tedavisinde kombinasyon farmakoterapileri konusunda çeşitli yayınlar bulunmasına rağmen, 
elektrik stimülasyon ile ilaç tedavisinin kombine edildiği çalışmalar sınırlıdır. Verilerimiz sınırlı sayıda 
hastada retrospektif gözlemsel klinik veriler olup, bu konuda kanıtsal değer taşımaktan öte, bu hastaların 
etkin ve kapsamlı tedavisinde yol gösterici olabilir. Dolayısıyla, bu konuda yeterli hasta sayısı ile 
yapılacak randomize kontrollü çalışmalara büyük bir ihtiyaç vardır. 
  
Anahtar Kelimeler: Elektriksel stimülasyon, pelvik taban, tibial sinir simülasyonu, idrar kaçırma, aşırı 
aktif mesane 



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

P-016  Kronik Nonspesifik Bel Ağrısında Tüm Vücut Titreşim Egzersizinin Etkinliği – Randomize 
Kontrollü Çalışma 

  
Basak Ciğdem Karaçay1, Emel Özcan2, Başak Gürtekin3 
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Amaç: Kronik nonspesifik bel ağrılı hastalarda, tüm vücut Titreşim egzersizinin etkinliğinin kontrol grubu 
ve birbirleriyle karşılaştırılması yoluyla ağrı, denge, kas gücü ve fonksiyonel iyileşme üzerine etkinliğinin 
araştırılması amaçlanmıştır. 
 
Gereç-Yöntem: Prospektif, randomize ve kontrollü olarak planlanan çalışmamıza, kronik nonspesifik 
bel ağrısı tanılı 49 hasta dahil edildi. Hastalar iki gruba randomize edildi. TVTG’ye ( Tüm vücut Titreşim, 
n=25) tüm vücut titreşim egzersizi cihaz ile 24 seans uygulandı. Tüm gruplara klasik lomber ev egzersiz 
programı ile hasta eğitimi verildi ve KG (Kontrol Grubu, n=24) sadece klasik lomber ev egzersiz programı 
ile takip edildi. Hastalar tedavi öncesi (TÖ), tedavi sonrası (TS) ve tedavi sonrası 3. ay kontrolünde 
istirahat ve yoğun aktivite sırasında ağrı şiddeti VAS (Vizüel Analog Skala), fonksiyonellik RMS (Roland 
Morris Skalası) ve İBAS (İstanbul Bel Ağrısı Skalası), Fonksiyonel İş Performansı PILE (Pogressive 
Isoenertial Lifting Evaluation test), Statik Denge Değerlendirmesi (düşme riski), yaşam kalitesi SF-36 
(Kısa Form-36) ve hastalığın işe etkisi HLQ formu (Sağlık ve İşgücü Sorgulama Formu) ile; TÖ ve TS 
kontrollerinde ise izokinetik kas güçleri değerlendirildi.  
 
Bulgular: İstirahat ve yoğun aktivite VAS, İBAS, RMS değerlerinde TS ve TS 3.ay kontrolünde; 
TVTG’de istatistiksel açıdan çok ileri düzeyde anlamlı azalma saptandı (p<0,001); gruplar arası 
karşılaştırmada ise yoğun aktvite VAS değerlendirmesinde, TVTG’da KG’a göre ağrıdaki azalma 
istatistiksel açıdan anlamlıydı (p<0,05). PİLE ile yapılan fonksiyonel iş performansı değerlendirmesinde 
her iki grupta da istatistiksel açıdan anlamlı artış gözlendi (P<0,005). Bu artış TVTG ‘de çok ileri derece 
anlamlı bulundu (p<0.001) ancak gruplar arasın anlamlı fark saptanmadı. İzokinetik ölçümlerde; İKFPT, 
İKEPT, İKETİ değerlerinde, her iki grupta da ileri düzeyde anlamlı artış saptandı (p<0,001). Düşme riski 
değerlerinde, her iki grupta da anlamlı fark bulunmamıştır (p>0,05). SF-36 sosyal işlevsellik, ağrı ve 
genel sağlık alt skalalarındaki artış TVTG’de istatistiksel açıdan anlamlıydı (p<0,05). HLQ sağlık 
problemleri nedeniyle günlük ev işlerinin yapımı değerlerlerinde, KG’de istatistiksel açıdan anlamlı 
iyileşeme saptandı (p<0,05). TVTG ile karşılaştırıldığında bu değişim anlamlı bulundu (p<0,05). 
 
Sonuç: Çalışmamızda kronik nonspesifik bel ağrısı tedavisinde; TVTG’de ağrı ve fonksiyonellikte 
anlamlı iyileşme görüldü. Gruplararası karşılaştırmalarda yoğun aktvite VAS; TVTG’de kontrole göre 
anlamlı azaldı (p<0,05). Denge skorlarında iyileşme görülmedi. TVT egzersizlerinin etkili olduğu hedef 
populasyon, optimal tedavi protokolü ve uzun dönem etkilerini belirlemek amacıyla iyi tasarlanmış, 
kapsamlı çalışmaların planlanmasını önerilir. 
  
Anahtar Kelimeler: Kronik nonspesifik bel ağrısı, izokinetik kas gücü, tüm vücut titreşim, düşme riski 
 
 



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

P-017  Sternoklaidomastoid ve Trapez Kaslarındaki Miyofasiyal Tetik Noktalardan Kaynaklanan 
“Dizziness”ta Kinezyolojik Bantlamanın Etkinliği 
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Amaç: Çalışmanın amacı sternokleidomastoid (SKM) ve trapez kaslarındaki miyofasiyal tetik noktaların 
neden olduğu dizziness’ta egzersiz ile birlikte uygulanan kinezyolojik bantlama (KB+egzersiz) tedavisini 
sadece egzersiz tedavisi ile karşılaştırmak ve KB’nin etkinliğini değerlendirmektir.  
 
Gereç-Yöntem: Prospektif ve randomize olarak planlanan çalışmamıza en az 1 aydır boyun ağrısı ve 
baş dönmesi şikâyeti olan, SKM ve trapez kasında miyofasyal tetik nokta (TN) tespit edilen 68 hasta 
dâhil edildi. Hastalar KB +egzersiz grubu (n=33) ve egzersiz grubu (n=35) olarak bilgisayar programı ile 
randomize edildi. 1. gruba 2 hafta boyunca toplam 4 kez KB yapıldı. KB’ye ek olarak SKM ve trapez 
germe egzersizleri, denge egzersizleri ve vestibüler rehabilitasyon egzersizlerinden oluşan ev egzersiz 
programı verildi. 2. gruba sadece ev egzersiz programı verildi. Her iki grubun da egzersiz programını 3 
ay boyunca uygulaması istendi. Hastaların değerlendirilmesi çalışmanın başlangıcında, tedavi bitiminde 
(2.hafta) ve 3. ayda yapıldı. Miyofasyal TN takibinde, algometrik ölçüm ve boyun ağrısı için Vizüel 
Analog Skala (VAS) kullanıldı. Dizziness takibinde baş dönmesi atak sıklığı, günlük atak sıklığı, VAS ile 
baş dönmesi şiddeti, Berg Denge Testi, Zamanlı Kalk ve Yürü (TUG) testi ile Dizziness Handicap 
Invantory (DHI) kullanıldı. 
Tez çalışmasına başlamadan önce İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Etik Kurulu’ na 
başvurularak onay alındı. Hastalara araştırmanın amacı, süresi ve uygulama yöntemi hakkında yazılı 
ve sözlü olarak bilgi verilerek “Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur Formu” imzalatıldı. Tüm verilerin istatistiksel 
analizinde SPSS programının 21,0 versiyonu kullanıldı. Başlangıç değerlendirmesinde gruplar arası 
homojenitenin incelenmesinde değişkenlerin tipi ve dağılımı göz önünde bulundurularak Independent-
Samples T testi, Mann-Whitney U testi ve ki-kare testi kullanıldı. Girişim öncesi, sonrası ve 3. ay takip 
değerlendirmelerinden elde edilen sonuçların grup içi karşılaştırmasında Friedman testi kullanıldı. 
Girişim öncesi, sonrası ve 3. ay takip değerlendirmelerinin farkı hesaplanarak, bu farkın gruplar arası 
karşılaştırmasında Independent-Samples T testi veya Mann-Whitney U testi kullanılmıştır. 
 
Bulgular: Hastaların yaş ortalaması KB+egzersiz grubunda 45,85 ± 12,25 yıl iken, egzersiz grubunda 
44,00 ± 10,01 idi. Baş dönmesi şiddeti, atak sıklığı, günlük atak sıklığı, boyun ağrısı şiddeti, TUG ve DHI 
puanlarının azaltılmasında; algometrik değerlerin ve Berg denge puanlarının arttırılmasında iki grupta 
uygulanan tedavilerin etkili olduğu görüldü (p<0,001). Berg Denge Testinin 3. Ay değerlendirmesinde 
gruplar arası karşılaştırmada KB+egzersiz grubu egzersiz grubuna göre üstün bulundu (p=0,005). 
Bunun dışında hem 2.hafta hem de 3.ayda değerlendirmelerde gruplar arası karşılaştırılmasında 
istatiksel açıdan anlamlı fark görülmedi (p>0,05).  
Çalışmamızda hastalara egzersizlerinin 3 ay boyunca verilmesi ve egzersiz programında germe, denge 
egzersizleri ve vestibuler rehabilitasyon egzersizleri olması çalışmamızın güçlü yanı iken, plasebo 
olmayışı ve değerlendirmenin tek kişi tarafından yapılmış olması zayıf yönüdür. 
 
Sonuç: bu çalışmada baş boyun ağrısı, baş dönmesi şiddeti, denge ve fonksiyonellik açısından iki 
grupta da anlamlı iyileşmeler saptandı. Ancak kinezyolojik bantlamanın ilave edilmesi sadece ev 
egzersiz grubuna göre belirgin bir üstünlük göstermemiştir, sadece egzersiz tedavisi de oldukça etkin 
bir tedavi yöntemidir. 
  
Anahtar Kelimeler: Miyofasyal ağrı sendromu, Dizziness, Kinezyolojik bantlama, Egzersiz 
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P-018  The Turkish Gugging Swallowing Screen Test as A Good Indicator to Evaluate of 
Dysphagia in Elderly population: A Multicenter Reliability and Validity Study 
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Objective: Dysphagia is known to be the disorder of swallowing function, and is a growing health 
problem in aging populations. The anatomical, physiological, psychological, and functional changes are 
seen with aging. Although the prevalence is 60% in the presence of additional neurological 
comorbidities, the prevalence of dysphagia in the healthy elderly population is unknown as well as a 
simple, quick and easy method to determine the best orophayngeal dysphagia risk scale in geriatric 
guidelines is not described. Therefore, we aimed to evaluate the psychometric properties of the Turkish-
Gugging Swallowing Screen (T-GUSS) test, that shown validity and reliability in patients with stroke, in 
healthy elderly people living independently. 
 
Materials-Methods: The cross-sectional and multi-center study was conducted at 12 hospitals. The 
study included 936 patients aged >=65 years who were fed orally and who were admitted to the physical 
medicine and rehabilitation (PMR) outpatient clinics between September 2017-December 2018.  
Of the 936 patients initially enrolled, 13 were excluded from the study because of lack of sufficient 
cooperation during the study. Forty-five patients were evaluated for inter-rater reliability by 2 
independent raters. Eight hundred and seventy-eight patients were tested characteristics of scale, 
internal consistency and validity. Also, Receiver Operating Characteristic (ROC) of scale, were applied 
to 269 patients from a one center for the accuracy of the endoscopic evaluation.  
Patients demographic and disease characteristics including age, gender, education duration and 
additional comorbidity were recorded.  
 
Reliability 
Chronbach's alpha, 95% coinfidence intervals (CI), Cronbach’s alpha when one item is deleted and 
corrected item-to-total correlations were used to assess internal consistency. Also, inter-rater reliability 
studies were conducted. 



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

Validity 
The validity was evaluated by construct (factorial, convergent and divergent) validity. Convergent validity 
was performed using eat-10 scale. Divergent validity was tested swal-qol and Katz-Qol scales.  
Receiver Operating Characteristic (ROC) of Scale 
The GUSS total scores were compared to endoscopic evaluation score. Cut-off points, spesificity and 
sensitivity were calculated.  
 
Results: The age distribution of all patients, 564(64.2%) patients were between 65 and 74 years, 282 
patients (32.1%) between 75 and 84 years, as well as 32 (3.7%) patiens were >=85 years. The 308 
(35.1%) of patients were male and 570 (64.9%) patients were female.  
The test application rate was 100% and the percentage of missing data was zero for items, and the 
percentage of computable scores was full. The average total GUSS score was 18.70±1.22. While the 
floor were not determined, the ceiling effects were 40.7%. The Cronbach’s alpha was 0.968.  
Convergent validity was demonstrated by moderate and statistically significant negative correlation 
between the total GUSS and eat-10 scores as well as there was a statistically significant correlation 
between the total GUSS score and swal-qol and Katz-Qol as divergent validity. The cut-off point of total 
GUSS score was 19.50, the sensitivity was 94% and the specificity was 89%. 
 
Conclusion: The GUSS test is a good indicator to evaluate of dysphagia in Turkish elderly population. 
  
Keywords: Elderly people, dysphagia, gugging swallowing screen test 
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P-019  Which Food Consistency is the Best Predictor For Orophyaryngeal Dysphagia Risk in 
Elderly People? 

  
Ebru Umay1, Sibel Eyigör2, Ali Yavuz Karahan3, Dilek Keskin4, Gülten Karaca4, Zeliha Ünlü5, 
Canan Tıkız5, Meltem Vural6, Banu Akdeniz6, Ebru Alemdaroğlu7, Emine Esra Bilir7, Ayşe 
Yalıman8, Ekin İlke Şen8, Elif Tarihçi8, Mazlum Serdar Akaltun9, Özlem Altındağ9, Betül Yavuz 
Keleş10, Meral Bilgilisoy11, Zeynep Alev Özçete12, Aylin Demirhan12, İbrahim Gündoğdu1, Murat 
İnanır13, Yalkın Çalık14 

 
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Dışkapı Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Fiziksel Tıp ve 
Rehabilitasyon Kliniği, Ankara 
2Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, İzmir 
3Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, Uşak 
4Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, Kırıkkale 
5Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, Manisa 
6Bakırköy Doktor Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, 
İstanbul 
7Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Sağlık Uygulama ve Araştırma 
Hastanesi, Ankara 
8İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul 
9Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, Gaziantep 
10İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul 
11Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, Antalya 
12İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, İzmir 
13Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, Kocaeli 
14Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, Bolu 
  
Objective: The present study aimed to investigate which food / liquid types trouble swallowing in 
patients over 65 years of age who did not have any disease that might affect swallowing functions, and 
which symptoms were most likely to related oropharyngeal dysphagia (OD).  
 
Materials-Methods: The cross-sectional and multi-center study was conducted at 12 hospitals including 
883 patients aged >=65 years who were fed orally and who were admitted to the physical medicine and 
rehabilitation (PMR) outpatient clinics between September 2017 and December 2018. Demographic 
characteristics were recorded, Katz Daily Living Activities Index (Katz-QoL), Swallowing- related quality 
of life scale (Swal-QoL) and 10-item Eating Assessment Tool (Eat-10) were performed. The patients 
were asked the ‘yes’ or ‘no’questions with the face to face interview based on proposes of the National 
Dysphagia Diet in the United States and International Dysphagia Diet Standardization Initiative.  
 
Results: Patients were divided into 2 groups as normal swallowing (group 1) (n=639) and risk of 
oropharyngeal dysphagia (OD) (group 2) (n=244) according to the Eat-10 scores. While there was no 
difference in term of number of teeth and Katz-Qol scores between groups (p=0.327 and p=0.221, 
respectively), the significantly difference was found between groups in term of all questions and Swal-
Qol scores (p<0.05).  
The most common symptom was difficulty of chewing in both groups (group 1 n=88, 13.8% and group 
2 n=154, 63.1%). The rate of difficulty in chewing of mixed consistency food were the highest in both 
two groups (12.7% in group 1, 50.8% in group 2). Receiver operation characteristics (ROC) analysis 
revealed that difficulty in eating mixed content food provided maximum sensitivity (%99) and difficulty in 
swallowing pills had maximum specificity (%87). The higher area under the curve (AUC) was in difficulty 
in thick liquid (0.891) and higher positive likelihood ratio (LR) was difficulty in drinking thick liquid (4.26) 
as well as lower negative LR was difficulty in eating mixed content food (0.01). The higher diagnostic 
odds ratio (DOR) was difficulty in eating mixed content food (367.0) and the higher posttest probability 
was difficulty in drinking thick liquid (0.211).  
 
 



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

Conclusion: As a result of this study, while hard solid food eating difficulty is the most common 
symptom in healthy patients over 65 years of age, the difficulty in drinking thick liquids is the highest 
predictive factor in terms of OD risk (high AUC, positive LR and posttest probability). According to the 
ratio of those who had high OD risk to low OD risk, it was found that the difficulty in eating with mixed 
content food had the highest diagnostic rate. 
  
Keywords: Dysphagia, elderly people, symptom 
 
 



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

P-020  Kırılganlık Sendromu Olan Hastalarda Nöropatik Ağrı Varlığının Değerlendirilmesi 
 
İlkiz Bilge Yıldırım, Aslıhan Uzunkulaoğlu, Saime Ay 
 
Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Ankara 
  
Amaç: Bu çalışmada 65 yaş üstü, kırılganlık sendromu tanısı konulan hastalar ile kırılganlık sendromu 
olmayan kişilerin nöropatik ağrı varlığı açısından karşılaştırılması amaçlanmıştır. 
 
Gereç-Yöntem: 65 yaş üstü polikliniğe başvuran ve çalışmaya katılmak için gönüllü olan, kırılganlık 
sendromu tanısı konan 62 hasta (grup 1) ve kırılganlık sendromu olmayan 40 kişi (grup 2) çalışmaya 
dahil edildi. Kırılganlık sendromu tanısı Fried Kırılganlık Kriterleri’ ne göre konuldu. Ağır psikotik 
bozukluk, ağır nörolojik bozukluk ve antidepresan kullanımı olanlar çalışmaya dahil edilmedi. Nöropatik 
ağrı varlığı Douleur Neuropathique 4 Anketi (DN4) anketi ile tarandı. Nottingham Sağlık Profili ile genel 
yaşam kalitesi değerlendirildi. Bu araştırma için Etik Kurul onayı ve tüm katılımcılardan gönüllü olur 
formu imzalatılarak yazılı onamları alındı. Kolmogorov-Smirnov Uyum İyiliği Testi ile grupların normallik 
analizleri yapıldı. Normal dağılıma uygun verilerin karşılaştırmalarında T Testi, uygun çıkmayanlar için 
Mann Whitney U Testi kullanıldı. Gruplar arası karşılaştırmada Ki-Kare Testi kullanıldı. Analizler, IBM 
SPSS Paket Programı versiyon 24.0 (IBM Corporation, Armonk, NY, USA) ile yapıldı. İstatistiksel 
anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak ele alındı. 
 
Bulgular: Grup 1’ de 52 kadın (yaş ortalaması 76,63±5,53) ve 10 erkek (yaş ortalaması 81,50±8,55) 
varken, grup 2‘ de 25 kadın (yaş ortalaması 73,56±6,22) 15 erkek (yaş ortalaması 73,33±6,77) vardı. 
Grup 1’ de nöropatik ağrı sıklığı ve Nottingham Sağlık Profili skorları grup 2’ ye göre istatistiksel açıdan 
anlamlı olarak yüksek bulundu (p<0,05). 
 
Sonuç: Kırılganlık sendromu olan hastalarda kırılganlık sendromu olmayanlara göre nöropatik ağrı 
varlığı daha sıktır ve genel yaşam kalitesi daha düşük olarak bulunmuştur. 
  
Anahtar Kelimeler: Kırılganlık, nöropatik ağrı, yaşlı 
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P-021 Ankilozan Spondilitin Hekimler Arasında Farkındalığının Araştırılması  
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Merkezi, İstanbul 
  
Amaç: Ankilozan spondilit (AS) inflamatuvar bel ağrısının ön planda olduğu kronik sistemik bir 
hastalıktır. Toplumda görülme sıklığı %0.5-1 arasındadır. Bu çalışmanın amacı hekimler arasında 
inflamatuvar bel ağrısı ve AS hakkında farkındalığı sorgulamaktır. 
 
Gereç-Yöntem: Çalışmada internet üzerinden kullanım için anket geliştirmeyi sağlayan “Survey 
Monkey” adlı bir internet programı kullanılmıştır. Anket evet / hayır / fikrim yok gibi seçenekli soruların 
yanı sıra çoktan seçmeli soruların olduğu 18 sorudan oluşmaktadır. Katılacak hekimlere 08.01.2019 ile 
22.01.2019 tarihleri arasında e-posta ve sosyal medya yoluyla anket gönderildi ve giriş yaptıkları 
cihazdan sadece bir kez cevap verebilecekleri şekilde sınırlandırıldı. Çalışmadaki bireysel cevapların 
analizinde SPSS 15.0 programı kullanılmıştır. İstatistiksel analiz Fisher Freeman Halton testi ile yapıldı. 
 
Bulgular: Çalışmaya 41 (10,8%) Pratisyen, 31 (8,2%) Aile hekimi, 111 (29,4%) Fizik Tedavi ve 
Rehabilitasyon (FTR), 15 (4,0%) Dahiliye, 6 (1,6%) Ortopedi, 1 (0,3%) Romatoloji, 22 (5,8%) Beyin 
cerrahisi, 11 (2,9%) Göz, 7 (1,9%) Dermatoloji ve 133 (35,2%) farklı branşlardan toplam 378 hekim 
katıldı. Katılımcı hekimlerin 129’unun (34,1%) 1-5 yıl, 73’ünün (19,3%) 6-10 yıl, 66’sının (17,5%) 11-15 
yıl, 27’sinin (7,1%) 16-20 yıl ve 83’ünün (22,0%) 21 yıldan daha uzun mesleki tecrübeleri vardı. 
Katılımcıların %92,6’sı daha önce AS hastası gördüğünü, %92,3’ü AS nin spondiloartropati grubuna 
dahil olduğunu, %86,5’i hastalığın erkeklerde daha sık gözlendiğini, %95,8’i hastalarda genetik 
yatkınlığın var olduğunu, %80,2’si en sık tutulan eklemin sakroiliak eklem olduğunu ve %98,7’si ilerleyen 
dönemde hastalarda postüral bozukluk gelişeceği cevaplarını vermişlerdir. İnflamatuar bel ağrısının 
özellikleri sorusuna hekimlerin %77,8’i doğru cevap vermiş ve branşlar arasında farklılık görülmemiştir 
(p>0,05). Erken dönemde en iyi görüntüleme yöntemi sorusuna %56,3 hekim Magnetik Rezonans 
Görüntüleme (MRG), %33,6 hekim Direkt Grafi (DG) cevabını vermiştir; ancak branşlar arasında verilen 
cevaplara göre anlamlı fark görülmüştür (p<0,01). 1. Basamak tedavi hizmeti veren hekimlerin %52,78’i 
DG, %31,94’ü MRG; FTR hekimlerinin %87,39’u MRG; Dahiliye hekimlerinin %62,5’i MRG; diğer branş 
hekimlerinin %46,37’si MRG, %42,46’sı ise DG cevabını vermiştir. Hekimlere AS hastalarını hangi 
bölüme yönlendiriyorsunuz sorusuna %60,3’ü FTR, %25,7’si Romatoloji ve %13,2’si Dahiliye demiştir; 
verilen cevaplar branşlara göre kıyaslandığında istatistiksel olarak anlamlı fark görülmüştür (p<0,01). 1. 
Basamak tedavi hizmeti veren hekimlerin %50’si, FTR hekimlerinin %81,98’i, Dahiliye hekimlerinin 
%37,50’si ve diğer branş hekimlerinin %53,07’si AS hastalarını FTR hekimlerine yönlendirmektedir. 
Tedavi seçenekleri ile ilgili soruya %73,5 hekim doğru cevap vermiş ve yine branşlara göre verilen 
cevaplar kıyaslandığında anlamlı fark görülmemiştir (p>0,05). 
 
Sonuç: Bu anket çalışmasında, hekimler arasında AS farkındalığının yüksek olduğu görülmüştür. 
İnflamatuvar bel ağrısı ve AS klinik özellikleri ile ilgili sorulara yüksek oranda doğru cevap verilmiştir. 
AS’de erken tanı ve tedavinin önemi düşünüldüğünde FTR ve dahiliye branşları dışındaki hekimlerin 
erken dönemde görüntüleme yöntemi farkındalığı düşük bulundu. Bu durumun AS hastalarının 
prognozu açısından kayda değer olduğu düşünülmüştür. 
  
Anahtar Kelimeler: Ankilozan spondilit, sörveyler ve anketler, doktorlar 
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P-022  Romatoid Artrit Hastalarında Huzursuz Bacak Sendromu Sıklığı  
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Amaç: Huzursuz bacak sendromu (HBS), karşı konulamayan bacakları hareket ettirme ihtiyacı ve 
anormal duyusal semptomlarla karakterize, kronik, ilerleyici sensorimotor bir rahatsızlıktır. 
Etiyopatogenezi halen tam olarak aydınlatılamamış olan HBS, primer ve sekonder olmak üzere iki tipte 
görülmektedir. Primer HBS hastalarında genetik geçişin önemli rolü olduğu, sekonder HBS’nin ise 
periferik polinöropati, diabetes mellitus, kronik böbrek yetmezliği, parkinson hastalığı gibi bazı 
hastalıkların seyri sırasında ve gebelikte görülebileceği ve ayrıca antiepileptik, nöroleptik, kalsiyum 
kanal blokerleri ve dopamin antagonistleri gibi bazı ilaçların kullanımına eşlik ettiği bildirilmektedir. 
Literatürde inflamatuvar romatizmal hastalıklarda HBS varlığı sınırlı sayıdaki çalışmada araştırılmış 
olmakla birlikte sonuçlar çelişkilidir. Dolayısıyla bu araştırma klinik pratiğimizde sık karşılaştırdığımız RA 
hastalarında HBS sıklığını araştırmak ve klinik parametrelerle HBS varlığı ve şiddeti arasındaki ilişkiyi 
incelemek amacıyla planlanmıştır.  
 
Gereç-Yöntem: Çalışmaya 18 yaş ve üstü, Amerikan Romatizma Cemiyetinin tanı kriterleri göre kesin 
RA tanısı almış olan hastalar alındı. Yaş ve cinsiyet benzer inflamatuvar romatizmal hastalığı 
bulunmayan gönüllüler ile de kontrol grubu oluşturuldu. Lokomotor sistem semptomlarını HBS’den ayırt 
edemeyen hastalar, sekonder HBS’ye neden olabilecek hastalıkları ve ilaç kullanım öyküsü olanlar 
çalışmaya alınmadı.  
Çalışmaya alınan tüm hasta ve kontrol grubunun demografik verileri, antropometrik ölçümleri, 
alışkanlıkları, yaşam tarzları, eşlik eden hastalıkları, kullandıkları ilaçlar ve aile öyküleri kaydedilerek 
ayrıntılı olarak sistemik ve lokomotor sistem muayeneleri yapıldı. Ayrıca uyku ve duygu durum 
bozuklukları değerlendirildi. 
HBS tanısı, Uluslararası Huzursuz Bacak Sendromu Çalışma Grubu’nun (UHBSÇG) tanı kriterlerine 
göre konuldu. HBS şiddeti ise yine UHBSÇG HBS Şiddet Ölçeği’ne göre değerlendirildi.  
Bulgular: Çalışmaya belirlenen kriterler ile uyumlu 92 RA hastası alınarak yaş ve cinsiyet benzer 105 
hasta ile kontrol grubu oluşturuldu. Çalışmaya alınan RA hastalarının yaş ortalaması 51±9.91 yıl, 
ortalama hastalık süresi 8.3 yıl idi. RA ve kontrol grubu arasında yaş ve cinsiyet açısından anlamlı 
farklılık yoktu. RA grubundaki 12 hastada (%13), kontrol grubunda ise 8 hastada (%7.6) HBS tespit 
edildi. RA ve kontrol grubu HBS varlığı açısından karşılaştırıldığında gruplar arasında istatistiki açıdan 
anlamlı bir farklılık tespit edilmedi. Ayrıca RA ve kontrol grubu HBS başlangıç yaşı, toplam HBS süresi 
gibi klinik parametreler açısından karşılaştırıldığında da gruplar arasında anlamlı bir farklılığın olmadığı 
belirlendi.  
 
Sonuç: Yapmış Olduğumuz bu araştırmada, RA hastalarında HBS sıklığı kontrol grubuyla benzer 
sıklıkta bulundu. Literatürde RA hastalarında HBS sıklığının artmış olduğunu bildiren araştırmalar ile 
karşılaştırıldığında, bulgularımızda HBS tanı kriteri olarak güncel UHBSÇG tanı kriterlerinin kullanılmış 
olması ve ayrıca son yıllardaki RA tedavisindeki gelişmelerin etkili olduğu sonucuna varıldı. 
  
Anahtar Kelimeler: Romatoid artrit, huzursuz bacak sendromu, etiyopatogenez 
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P-023  Romatoid Artritli Hastalarda Huzursuz Bacak Sendromu Sıklığı 
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Amaç: Romatoid artrit (RA) hastalarında uyku bozuklukları ve ilişkili hastalıkların normal popülasyondan 
daha sık görüldüğü bilinmektedir. Ancak spesifik uyku bozuklukları romatolojik popülasyonda yeteri 
kadar ele alınmamıştır. Huzursuz bacak sendromu (HBS), uyku bozuklukları içinde 
değerlendirilebilecek; bacakları hareket ettirme dürtüsü veya ihtiyacı ile ortaya çıkan, anormal duyularla 
karakterize kronik sensorimotor bir hastalıktır.  Biz bu çalışmada; primer olarak polikliniğimizde RA tanısı 
ile takip edilen hastalarda HBS sıklığını saptamak, sekonder olarak ise bu birlikteliğin hastalık aktivitesi, 
hastanın demografik özellikleri, komorbiditeler, hastanın tedavisi ve serolojisi yönünden ilişkisini 
irdelemeyi amaçladık. 
 
Gereç-Yöntem: Çalışmaya; Kasım 2017 ile Şubat 2018 tarihleri arasında hastanemiz FTR 
polikliniklerinde 2010 ACR/EULAR RA sınıflandırma kriterlerine göre RA tanısı almış, çalışmaya 
katılmayı kabul eden, klinik değerlendirme formlarını doldurabilecek kognitif düzeyde olan, 18 yaşından 
büyük 149 hasta ve RA grubuyla yaş ve cinsiyet yönünden benzer, bilinen inflamatuar hastalığı olmayan 
100 kontrol grubu birey dahil edildi. Kesitsel / analitik/ kontrollü bir çalışma metodolojisi kullanılan 
çalışma boyunca Helsinki Deklarasyonu ilkelerine bağlı kalındı. Çalışmaya alınan her kişinin; 
demografik özellikleri, vücut kitle indeksleri, spor aktiviteleri, beslenme ve sigara alışkanlıkları, 
hastalıkları ve kullandığı ilaçlar kaydedildi. Kişilerin hastalıkları modifiye charlson komorbidite indeksi 
(mCKİ) kullanılarak numerik değerlere dönüştürüldü. Çalışmaya alınan kişiler HBS açısından 
değerlendirildi, HBS saptananlara IRLSSG HBS şiddet skalası dolduruldu. Ayrıca RA olan grup; hastalık 
süresi, antiromatizmal ilaç kullanımı, laboratuvar sonuçları, HAQ ve DAS-28 skoru açısından 
değerlendirildi. 
Çalışma sonunda elde edilen veriler SPSS 24.0 istatistik paket programına aktarılarak analiz edildi. 
İstatistik öncesi güç analizi uygulandı; güven aralığı %95 olarak belirlendiğinde, çalışmanın gücü %98 
olarak hesaplandı. Gruplar arası parametrelerin kıyaslanmasında Student’s T testi ve Mann-Whitney U 
testi kullanıldı. Kategorik verilerin analizinde Yates Ki Kare ve Fisher Ki Kare testleri kullanıldı. p<0.05 
değeri anlamlı, p<0.001 değeri ise çok anlamlı kabul edildi. 
 
Bulgular: Çalışmamızda RA hastalarında HBS sıklığı %22.8 (n=34), kontrol grubunda HBS sıklığı ise 
%4 (n=4) olarak saptandı (p<0.001). 
RA hastalarında; HBS olan ve olmayan grupların hastalık süreleri, serolojileri, DAS-28 ve HAQ skorları 
açısından istatistiksel olarak anlamlı fark bulunamadı. HBS olan grubun ortalama yaşı, HBS 
olmayanlara göre daha yüksek bulundu ve bu fark istatistiksel olarak anlamlıydı. Gruplar arasında 
komorbidite açısından yapılan kıyaslamada; HBS olan grubun ortalama mCKİ skoru 3.59 (±1.76), HBS 
olmayan grubun ortalama mCKİ skoru ise 2.84 (±1.76) olarak bulundu (p<0.05).  
HBS olan grupta hipertansiyonu olan 16 (%47.1) hasta varken, HBS olmayan grupta hipertansiyonu 
olan 33 (%28.7) hasta vardı. Yine HBS olan grupta depresyonu olan 7 (%20.6) hasta varken, HBS 
olmayan grupta depresyonu olan 8 (%7) hasta vardı (p<0,05). HBS olan grupta antidepresan ve 
antihipertansif ilaç kullanımı HBS olmayan gruba göre anlamlı derecede yüksekti. 
RA’da HBS olan hastaların IRLSSG HBS şiddet skalası skorlarının; CRP ve ESH düzeyleri, HAQ ve 
DAS-28 skorları, biyolojik DMARD maruziyetleri, hastalık süreleri ve serolojileri ile korele olmadığı 
saptandı. 
 
Sonuç: RA hastalarında HBS sıklığı artmıştır; hastalar değerlendirilirken mutlaka HBS yönünden de 
sorgulanmalıdır. Uyku bozukluklarının RA’yı, RA’nın da uyku bozukluklarını tetikleme potansiyeli olduğu 
unutulmamalıdır. 
  
Anahtar Kelimeler: Huzursuz bacak sendromu, hbs, romatoid artrit 



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

P-024  Meme Kanseri İlişkili Lenfödemde Kompleks Dekonjestif Terapinin Yaşam Kalitesi 
Üzerine Etkisi 

  
Sibel Mandıroğlu 
 
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve 
Rehabilitasyon, Ankara 
  
Amaç: Meme kanseri tedavisi sonrası üst ekstremitede lenfödem gelişen hastalarda, kompleks 
dekonjestif terapinin (KDT) yaşam kalitesi üzerine etkisini araştırmak. 
 
Gereç-Yöntem: Meme kanseri tedavisi sonucu lenfödem gelişen ve onkolojik rehabilitasyon ünitemize 
başvuran olgular çalışmaya dahil edildi. Bilateral mastektomisi olanlar çalışmaya alınmadı. Olguların 
yaş, vücut kitle indeksleri(VKI), hastalık süreleri kayıt altına alındı. Her olgunun KDT öncesi ve sonrası 
etkilenen kol volümetrik ölçümleri bir bilgisayar programı kullanılarak koni formülü ile hesaplandı ve 
yaşam kalitesi KDT öncesi ve sonrası Quality of Life Measure for Limb Lymphoedema-Arm (LYMQOL-
Arm) ile değerlendirildi. 
 
Bulgular: 75 olgu çalışmaya dahil edildi. Yaş ortalamaları 56 ± 10.40 yıl, ortalama hastalık süreleri 
5,25±4,60 yıldı. VKI ortalamaları 32,38± 6,50 kg/m², 30 olgunun sağ, 45 olgunun sol kolunda lenfödem 
mevcuttu. Olgularımızın ortalama KDT süresi 21,75± 5,82 gündü. Her iki kol arasındaki volüm farkı 
tedavi öncesi 1174,65±855,94 ml, tedavi sonrası 824,85±607,72 ml idi (p<0,001). LYMQOL-Arm ise 
tedavi öncesi 63,50 ± 14,67, tedavi sonrası 50,35 ± 17,32 olarak tespit edildi (p<0,001). 
Sonuç: Meme kanseri ilişkili lenfödemde, KDT lenfödem tedavisi ile birlikte yaşam kalitesi üzerine 
olumlu etkileri olan ilk seçenek tedavi yöntemidir. 
  
Anahtar Kelimeler: Kompleks dekonjestif terapi, meme kanseri, yaşam kalitesi 
 
 



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

P-025  Grup A Kronik Obstriktif Akciğer Hastaliğinda Kemik Mineral Yoğunlugu ve Vitamin D 
Düzeyleri  

 
Filiz Meryem Sertpoyraz1, Sami Deniz2, Nihan Erdinc Gunduz1, Yasemin Kilic Ozturk3 
 

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fizik Tedavi ve 
Rehabilitasyon Kliniği, İzmir  
2Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları 
Kliniği, İzmir 
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimligi Kliniği 
Palyatif Bakim Birimi, İzmir 
  
Amaç: Kronik Obstruktif Akciğer Hastalığı (KOAH) osteoporozda dahil olmak üzere çeşitli sistemik 
komorbiditelerle ilişkili kronik, inflamatuar, hava yolu hastalığıdır. Azalmış kemik mineral yoğunluğunun 
ve bozulmuş kemik kalitesinin KOAH hastalarında kırık ve kemik kırılganlığında artışa neden olduğu 
bildirilmiştir. 
Amacımız Gold kriterlerine göre Grup A KOAH hastalarında vitamin D düzeyleri ve kemik mineral 
yoğunluğunu değerlendirmektir.  
 
Gereç Yöntem: Vaka kontrol çalışması 50 yas ve üzeri kırk dört kesin Grup A KOAH tanısı almış, 
çalışmaya gönüllü oluru alınan erkek hasta ve kırk dört sağlıklı gönüllü erkek dahil edildi.  
Hasta ve sağlıklı gönüllü grubunda serumda vitamin D, kalsiyum, fosfor, parathormon, alkalen fosfataz 
bakıldı. Otuz üç KOAH’li hastanın lomber ve kalça kemik mineral yoğunluğu değerlendirildi. 
 
Bulgular: Hasta ve sağlıklı kontrol grubunun yaş ortalaması benzerdi.  Serum vitamin D düzeyleri 
KOAH ‘ lılarda 14.66±5.65ng/L, gönüllülerde 21.89± 4.49ng/L olup, hasta grupta anlamlı 
düşüktü(p=0.001) 
KOAH grubunda 33 hastanın kemik mineral yoğunluğu değerlendirildi. İki hastada torakal vertebra kiriği 
öyküsü vardı. 
Lomber (L1-L4) T skorlarında 16(%48.5) normal, 15 ( %45.5) osteopeni,2 (%6) osteoporoz ve Femur T 
skorları 19(%57.6) normal, 17(%42.4) osteopeni vardı. 
 
Sonuç: KOAH Grup A tanılı hastalarda %98 oraninda vitamin D eksikligi -yetersizligi bulundu. Hasta 
grup, kontrollerle karşılaştırıldığında fark anlamlıydı. 
KOAH’li hastalarda hastalığın erken doneminde kemik mineral yoğunluğunda azalma olduğu saptandı. 
KOAH'da osteoporoz onemli bir ko-morbiditedir.Vitamin D ve kemik mineral yogunlugunun erken donem 
hastalarda degerlendirilmesi ve uygun tedavilerin planlamasi osteoporoz ve komplikasyonlarini önlemek 
acisindan önemli olacaktir. 
  
Anahtar Kelimeler: Kronik obstruktif akciger hastaligi, vitamin d, kemik mineral yogunlugu 
 
 



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

P-026  Postmenopozal Kadınlarda Bakılan Frax Skorlarının Kmd, D Vitamini Düzeyi ve Yaşam 
Kalitesi ile İlişkisi 

  
Ramazan Cem Topçuoğlu, Esma Ceceli 
 
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Fiziksel Tıp ve 
Rehabilitasyon Kliniği, Ankara 
  
Amaç: Osteoporozu olan kişiler kırık için yüksek risklidir, ancak osteopeni ya da düşük kemik kütlesi 
olanlarda kırık riski rölatif olarak yüksektir. DEXA ölçümlerinde osteopenisi saptanmış olan hasta 
grubunda da kırık riskinin artabilecek olduğunun saptanması, riski öngörebilecek değerlendirme 
indekslerine olan ihtiyacı ortaya çıkarmıştır. Bu çalışmada DSÖ tarafından kırık riskini değerlendirmek 
için postmenopozal kadınlarda bakılması önerilen FRAX skorlarının KMD, D vitamini düzeyi ve yaşam 
kalitesi ile ilişkisinin araştırılması amaçlandı. 
 
Gereç-Yöntem: SBÜ Ankara SUAM Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniğine başvuran DSÖ kriterlerine 
göre 50-70 yaş arası postmenopozal ostoporoz tanısı konan 36 hasta, osteopeni tanısı konan 36 hasta 
ve 36 sağlıklı kontrol grubu toplam 108 gönüllü kadın hasta alındı. Bu çalışmaya hastalar, Ankara 
Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinden etik kurul onayı alındıktan sonra ve yazılı onamları 
alındıktan sonra dahil edildi. Bu hastaların kemik mineral yoğunluğu dual enerji x-ray absorbsiyometri 
değerleri ile, d vitamini değeri serum 25 OH d vitamin düzeyi ile, yaşam kalitesi QUALEFFO 41 anketi 
ile değerlendirildi ve bu değişkenlerle gruplar arası ve grup içi FRAX skorları arasındaki ilişki incelendi. 
İstatistiksel analiz olarak SPSS 25.0 bilgisayar programı kullanılarak Kruskal Wallis testi ve korelasyon 
analizleri yapıldı. p<0,05 değeri istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. 
 
Bulgular: Grupların yaş ortalaması sırasıyla 63,5 yıl, 60,4 yıl ve 60,3 yıl idi ve osteoporoz grubunda 
daha yüksek bulundu. Gruplar arası menarş ve menopoza girme yaşları, doğum sayısı değerleri 
açısından anlamlı bir fark yoktu. Osteoporoz grubunda bakılan femur boyun t skor, z skor ve kemik 
mineral yoğunluğu değerlerinin majör osteoporotik FRAX değerleri ile güçlü, kalça fraktür FRAX 
değerleri ile çok güçlü düzeyde negatif korelasyonu saptandı. Lomber bölge değerleri ile düşük düzeyde 
negeatif korelasyonu saptandı. Osteopenik ve sağlam grupta bakılan hem femur boyun hem de lomber 
bölge değerlerinin her iki FRAX değerleri ile düşük düzeyde negatif korelasyonu saptandı. D vitamini 
düzeyi ile her iki FRAX değerlerinin osteoporoz grubunda orta düzeyde, osteopenik ve sağlam grupta 
ise düşük düzeyde negatif korelasyonu saptandı. Osteoporoz grubunda majör osteoporotik FRAX ve 
kalça fraktür FRAX değerleri ile QUALEFFO 41’in QUALEFFO D alt grubu arasında orta düzeyde 
korelasyonu saptandı. Osteopenik grupta majör osteoporotik FRAX değerleri ile QUALEFFO D alt grubu 
arasında orta düzeyde, diğer gruplarda anlamsız korelasyon saptandı. Sağlam grupta ise majör 
osteoporotik FRAX değerleri ile QUALEFFO B alt grubu arasında, kalça fraktür FRAX değerleri ile 
QUALEFFO B, C, D alt gruplarında orta düzeyde korelasyon saptandı. 
 
Sonuç: Bu bulgular sonucunda postmenopozal kadınlarda bakılması önerilen FRAX skorlarının 
osteoporoz grubunda femur boyun kemik mineral yoğunluğu değerleri ve D vitamini arasında anlamlı 
bir ilişki olduğu, yaşam kalitesinin ise sağlam grupta osteoporoz dışı kas iskelet sistemi kaynaklı 
ağrılardan dolayı daha düşük olduğu saptanmıştır. 
  
Anahtar Kelimeler: Osteoporoz, frax, d vitamini, qualeffo 
 
 



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

P-027  Postmenapozal Osteoporozu Olan Kadınlarda Diz Ekstansör ve Fleksör Kas Zayıflığı 
Düşme İçin Risk Faktörü Olabilir mi? 

  
Dilek Eker Büyükşireci, Belgin Karaoğlan 
 
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Anlara 
  
Amaç: Bu çalışmada postmenapozal osteoporozlu kadınlarda diz ekstansör ve fleksör kas kuvvetinin 
düşme üzerine etkisini araştırmak amaçlandı. 
 
Gereç-Yöntem: Çalışmaya 32 postmenapozal osteoporozlu kadın dahil edildi (Grup 1: Son 1 yılda 
düşme öyküsü olan 15 postmenapozal osteoporozlu kadın, Grup 2: Son 1 yılda düşme öyküsü olmayan 
17 postmenapozal osteoporozlu kadın). Eşlik eden romatizmal hastalığı, alt ekstremiteden geçirilmiş 
cerrahi, osteoartriti olanlar çalışmadan dışlandı. Katılımcıların demografik ve klinik özellikleri kaydedildi. 
Katılımcıların düşme değerlendirmesi Düşme Etkinlik Ölçeği, denge değerlendirmesi ise Tinetti Denge 
testi ile yapıldı. İzokinetik diz kas kuvveti testleri 60 ve 180° / s'de, kalibre edilmiş standart bir izokinetik 
test cihazı ile bilateral olarak yapıldı. 
 
Bulgular: Son 1 yılda düşme öyküsü olan postmenapozal kadınlarda (Grup 1) yaş ortalaması, son 1 
yılda düşme öyküsü olmayan kadınlara (Grup 2) göre anlamlı derecede yüksek saptandı (p=0.015). 
Boy, kilo, beden-kitle indeksi, Ca, Vitamin D, lomber total ve femur boyun kemik mineral yoğunluğu 
ölçümleri her iki grupta benzer bulundu. Grup 1’de Düşme Etkinlik Ölçeği skoru, Grup 2’ye göre anlamlı 
derecede yüksek saptandı (p<0.001). Ayrıca Grup 1’de Tinetti Denge testi skoru, Grup 2’ye göre anlamlı 
derecede düşük saptandı (p=0.037). Grup 1 ve Grup 2 arasında 60 ve 180° / s'de izokinetik diz kas 
kuvvetleri açısından anlamlı fark saptanmadı.  
 
Sonuç: Son 1 yılda düşme öyküsü olan postmenapozal osteoporozlu kadınların diz ekstansör ve fleksör 
kas kuvvetlerinin son 1 yılda düşme öyküsü olmayan postmenapozal osteoporozlu kadınlarla benzer 
olduğu saptandı. 
  
Anahtar Kelimeler: Postmenapozal osteoporoz, düşme, kas kuvveti 
 
 



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

P-028  Reliability and Validity of The Turkish version of The Multiple Sclerosis Knowledge 
Questionnaire 

  
Ece Çınar1, Yeşim Akkoç2, Funda Çalış2, Musa Baklacı2, Ayşe Nur Yüceyar3 
 

1Private Balcova Physical Therapy and Rehabilitation Center, Izmir, Turkey 
2Ege University School of Medicine, Dept. of Physical Medicine and Rehabilitation, Izmir, Turkey 
3Ege University School of Medicine Dept. of Neurology, Izmir, Turkey 
  
Objective: Multiple sclerosis (MS) is one of the leading causes of progressive disability in adults. MS 
Knowledge Questionnaire (MSKQ) is a self-administered inventory assessing patients’ knowledge levels 
about MS. In this study, we aimed to test the reliability and validity of MSKQ in Turkish patients with MS. 
 
Materials-Methods: MS patients who attended an education seminar in our university hospital were 
enrolled in the study. 
 
Results: 58 patients completed and returned the questionnaire twice, before and after the seminar. 
Mean number of items that were answered correctly in the first round was 12.7, which increased to 18.6 
in the second round after the seminar. This increase was found to be significant (p<0.01). 
Conclusion: Questions regarding the general characteristics of the disease were found to be answered 
correctly more often than those questions regarding diagnostic and treatment options. This finding 
indicates that patients may be more interested in the general characteristics of the disease and their 
interest lies in the factors that may have started the disease process. Higher number of correct answers 
regarding diagnostic and treatment strategies may be caused by a lack of interest on the part of the 
patient who may perceive these subjects to be too complex or who may choose to leave decision-
making to healthcare professionals. Also, healthcare workers may be unable to inform patients in these 
areas because of a lack of time or resources.  Our goal was to assess the validity of MSKQ and the 
effect our seminar had on patients’ level of knowledge. The results show us that our patients still need 
more educational resources, especially regarding treatment options to enable them to be an active part 
of the medical decision-making process.  Turkish version of MSKQ is a reliable and valid measure for 
assessing patients’ level of knowledge. 
  
Keywords: Multipl sclerosis, multiple sclerosis knowledge questionnaire, reliability, validity 
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P-029  Spinal Kord Yaralanmalı Hastalarda Temiz Aralıklı Kateterizasyon Anketi'nin Türkçe 
Geçerlilik ve Güvenilirliği  

 
Hilal Yesil1, Yeşim Akkoc2, Necmettin Yıldız3, Funda Atamaz2, Alperen İnceoğlu3, Rıdvan Işık2, 
Emrullah Fatih Yıldız2 
 

1Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Afyon 
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İzmir 
3Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Denizli 
  
Amaç: Temiz aralıklı kateterizasyon (TAK); nörojenik mesaneye neden olan durumlarda yeterli drenajı 
sağlamak, intravezikal basıncı düşürmek, idrar kaçırmayı önlemek, üriner sistem enfeksiyonlarını 
önlemek ve böbrekleri korumak amacıyla kullanılan önemli bir yöntemdir. Bu çalışmadaki amacımız, 
spinal kord yaralanmalı (SKY) hastalarda TAK anketinin Türkçe geçerlilik ve güvenilirliğinin 
değerlendirilmesidir. Bu anket, TAK ile ilgili kullanım kolaylığı, uygunluk, mahremiyet ve psikolojik iyi 
olma hali olmak üzere dört sorunu araştıran bir ankettir. 
 
Gereç-Yöntem: Toplam 50 SKY tanılı hasta çalışmaya dahil edildi. Analiz için, Türkçe TAK ölçeği 
"çeviri-geri çeviri" metoduna göre başvuru anında ve başvurudan 2 hafta sonra tekrarlandı. Güvenilirlik, 
Cronbach α ve sınıf içi korelasyon katsayısı (ICC) metodları ile, geçerlilik ise TAK anketinin subgrupları 
ile King's yaşam kalitesi arasındaki korelasyonlara bakılarak değerlendirildi.  
 
Bulgular: Yaş ortalaması 35.3±12.3 olan hastaların ortalama TAK kullanım süresi 39.4±37.6 aydı. TAK 
anketinin hem iç tutarlılığı (Cronbach alfa katsayısı: 0.915-0.947) hem de test-tekrar test güvenilirliği 
(sınıf içi korelasyon katsayısı: 0.913-0.947) yüksek bulundu. Geçerlilik analizinde; uygunluk ve psikolojik 
iyi olma hali subgrupları ile King's anketinin çoğu subgrubu arasında anlamlı yönde pozitif korelasyon; 
bunun yanısıra mahremiyet subgrubu ile King's anketinin inkontinans etkisi, rol limitasyon, fiziksel 
limitasyon, sosyal limitasyon ve emosyonel durum alt başlıkları arasında anlamlı yönde negatif 
korelasyon bulundu.  
 
Sonuç: Bu çalışmanın sonuçlarına göre TAK anketinin Türkçe versiyonu, SKY'li hastalarda TAK'a bağlı 
yaşam kalitesinin değerlendirilmesi için güvenilir ve geçerli bir ölçektir. 
  
Anahtar Kelimeler: Geçerlilik, güvenilirlik, nörojenik mesane, spinal kord yaralanması 
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P-030  Poor Sleep Quality is Related to Impaired Functional Status Following Stroke 
  
Seide Alev Karasel1, Ipek Sonmez2 
 

1Famagusta State Hospital, KKTC 
2Near East University, KKTC 
 
Objective: Sleep disorders are more prevalent in patients with previous stroke compared to healthy 
individuals. The main objective of the present study was to investigate the impact of sleep quality on the 
functional status of patients with a history of stroke,upon admission to inpatient rehabilitation.  
 
Methods: Fifty patients (mean age: 69±11 years) with previous stroke were consecutively included in 
this single centre cross-sectional observational study upon admission to inpatient rehabilitation. 
Pittsburgh Sleep Questionnaire Index (PSQI) was calculated for all patients and patients were divided 
into two groups according to PSQI scores (PSQI<=5 as good sleepers and PSQI>5 as poor sleepers). 
At enrollment, a specialist evaluated the level of muscle spasticity and disability, walking capability, and 
overall performance of daily activity of all enrolled patients using the functional ambulation scale (FAS) 
score, modified Brunnstrom Classification, Modified Ashworth scale and Beck Depression Inventory. 
 
Results: The FAS score (3.4±1.3 vs. 1.8±1.7, p=0.004)and Brunnstrom scores of upper limb (3.8±1.1 
vs. 2.5±1.6, p=0.005), lower limb (4.3±1.4 vs. 3.1±1.7, p=0.013) and hand (3.6±1.5 vs. 2.3±1.6, p=0.006) 
were significantly higher in good sleepers than poor sleepers. Linear regression analysis revealed that 
PSQI score (coefficient β = -0.360, 95% CI: -0.212-0.032, p=0.009) and age (coefficient β = -0.291, 95% 
CI: 0.100-0.245, p=0.032 were independently associated with FAS score. 
 
Conclusion: Results of the present study indicate that presence of poor sleep quality is associated with 
poor functional status which might further impair the outcomes of the rehabilitation and accordingly the 
health-related quality of life in patients admitted for stroke rehabilitation. 
  
Keywords: Stroke, sleep quality, functional status, rehabilitation 
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P-031  Demographic and Etiological Data of Patients with Spinal Cord Injury: In the Last 5 Years 
From a National Rehabilitation Hospital in Turkey 

  
Semra Kapancıoğlu1, Sumru Özel2 
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Objective: The aims of this study are to find out demographic datas, causes of injury, complications of 
patients with spinal cord injury who underwent physical medicine and rehabilitation program in our 
hospital. We think that our results will contribute to the patient data of our country with spinal cord injury. 
 
Materials-Methods: The files of 925 patients with spinal cord injury who received physical therapy and 
rehabilitation program at Ankara Physical Medicine and Rehabilitation Training and Research Hospital, 
University of Health Sciences between 01.01.2013 and 31.12.2017 were evaluated retrospectively. 
Demographic datas, etiology of injury, neurological level, length of stay and complications were 
recorded. 
 
Results: 70.3% of the patients were male. The mean age was 38.54 ± 15.5 years. The age range of 
spinal cord injury was found to be 17-30 years (38.4%) in both sexes (p <0.05). 82.7% of patients had 
traumatic etiology. The most common traumatic causes were falling (45.4%); and the most common 
non-traumatic cause was degenerative changes (40%). The mean duration of hospitalization was 61.93 
± 30.2 days. 43% of patients with spinal cord injury were in the AIS A group. Traumatic causes were 
mostly seen in each age groups and non-traumatic causes increased significantly in the 46-60 and 61-
75 age groups (p <0.05). The most common complication was neurogenic bladder (90.2%). 
 
Conclusion: Preventable causes constitutes the majority of the etiology of spinal cord injury in our 
country. Frequency of spinal cord injury can be reduced by improving education and awareness of 
people. 
  
Keywords: Spinal cord injury, Demographic data, etiology of injury, complications 
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P-032  Nörolojik ve Romatizmal Hastalıklarda Katılım ve Sağlıkla İlgili Yaşam Kalitesinin 
Karşılaştırılması  

 
Birkan Sonel Tur1, Memet Kurt1, Derya Gökmen2, Ayşe A. Küçükdeveci1 
 

1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Ankara 
2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Ankara 
  
Amaç: Hem nörolojik hem de romatizmal hastalıklar, önemli özürlülük nedenlerini oluşturur. “Katılım” 
ve “sağlıkla ilişkili yaşam kalitesi” (HrQoL) Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon (FTR) alanında önemli sonuç 
parametreleri olarak kabul edilir. “Hayatın içinde olma” ya da “toplumsal olay ve durumlara dahil olma” 
olarak tanımlanan katılım, yaşam kalitesini olumlu ya da olumsuz etkileyebilir. Çeşitli özürlülük 
durumlarında katılım ve HrQoL’nin kayıtlanması, takip edilmesi, hastaların tedavi planları yapılırken, 
rehabilitasyon uzmanlarına rehberlik edecektir. 
Bu çalışmanın amacı, nörolojik ve romatizmal hastalıklarda katılım ve sağlıkla ilişkili yaşam kalitesini 
belirlemek ve karşılaştırmaktır. 
 
Gereç-Yöntem: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, FTR Anabilim Dalı’nda nörolojik bozukluğu olan 90 
hasta (% 44 inme,% 23 omurilik yaralanması,% 20 Parkinson) ve romatizmal hastalığı olan 89 hasta (% 
49 osteoartrit,% 33 romatoid artrit,% 18 ankilozan spondilit olan) çalışmaya dahil edildi.  
Okuryazar olmama, anketin anlaşılmasını ve doldurulmasını engelleyebilecek ileri bilişsel bozulma, ileri 
fonksiyonel kayıp, bilişsel işlevleri ciddi şekilde etkileyen demans, işlevselliği etkileyen ek komorbid 
hastalıklar, afazi ve onay formunu imzalamak istememesi dışlama kriterleri olarak kabul edildi. 
Katılım, Katılım ve Otonomi Etki Anketi (IPAQ), sağlıkla ilişkili yaşam kalitesi Nottingham Health Profile 
(NHP) ve günlük yaşam aktiviteleri Modifiye Barthel İndeksi (MBİ) ile değerlendirildi. IPAQ 'ın Türkçe 
geçerlik ve güvenirlik çalışması AD'da gerçekleştirildi. 
 
Bulgular: Yaş ortalaması nörolojik hastalarda 58.1 (% 61 erkek), romatizmal hastalarda (% 19 erkek) 
61.5 yıldı. Nörolojik grupta ortalama hastalık süresi 40.3 ay, romatizmal grupta 170.6 idi. 
MBİ skoru nörolojik grupta anlamlı olarak düşük olup (p = 0.0001), hastalar günlük yaşam aktivitelerine 
daha fazla bağımlılık gösterdiler. IPAQ'nun karşılaştırılması, nörolojik hastalıklara sahip olanların, iç 
mekanda otonomi (p <0.0001), aile rolü (p = 0.023), dış mekanda otonomi (p = 0.001), sosyal - iş ve 
eğitim (p = 0.05) ile ilgili olarak daha fazla katılım kısıtlanması yaşadığını ortaya koydu. Sosyal yaşam 
ise her iki grupta benzerdi. Romatizmal hastalık grubu, NHP'nin ağrı (p <0.0001) ve uyku (p = 0.009) 
alanlarında daha fazla sıkıntı yaşarken, nörolojik hastalık grubu ise fiziksel mobilitede daha etkilenmiş 
durumdaydı (p = 0.012). Yorgunluk, sosyal izolasyon ve duygusal tepki alanlarda ise iki grup arasında 
farklılık saptanmadı.  
 
Sonuç: Nörolojik hastalıkların fiziksel aktiviteler ve hastaların katılımı üzerinde büyük etkisi olmasına 
rağmen, genel sağlık durumlarının sosyal ve duygusal yönleri, romatizmal hastalıkları olan kişilerle aynı 
düzeydeydi. Ayrıca, romatizmal hastalıklar daha fazla ağrı ve uyku problemine yol açmıştır. 
Rehabilitasyon planında bu durumlar da göz önünde bulundurulmalıdır. 
  
Anahtar Kelimeler: Katılım, rehabilitasyon, sağlıkla ilişkili yaşam kalitesi 
 
 



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

P-033  İnmeli Hastalarda Afazi Ciddiyeti ile İlişkili Faktörlerin İncelenmesi 
  
Engin Koyuncu1, Pınar Çam1, Tuba Yarbay Duman2, Duygu Ekinci Çallı1, Nermin Altınok1, Neşe 
Özgirgin1 
 

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 
Ankara 
2Center for Language and Cognition Groningen (CLCG), University of Groningen, The Netherlands 
  
Amaç: Çalışmamızda serebrovasküler olaya bağlı inme gelişmiş hastalarda afazi ciddiyetinin; yaş, 
cinsiyet, eğitim seviyesi, etiyoloji ve Günlük Yaşam Aktiviteleri (GYA) düzeyi ile ilişkisini araştırmak 
amaçlanmıştır. 
 
Gereç-Yöntem: Tanımlayıcı-kesitsel olarak planlanan çalışmamıza, inme rehabilitasyonu amacıyla 
Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesine yatırılan, ilk defa inme geçirmiş 
ve afazi nedeniyle Nörojenik Dil ve Konuşma Rehabilitasyonu Ünitesi’ne yönlendirilmiş 77 hasta alındı. 
Hastaların klinik ve demografik özellikleri kaydedildi. Yaşlarına göre; 16-45 yıl (n=9), 46-65 yıl (n=38) ve 
>65 yıl (n=30) olarak, eğitim düzeylerine göre; 0-5 yıl (n=27), 6-8 yıl (n=29) ve 9-16 yıl (n=21) olarak 
sınıflandırılan hastalar etiyolojilerine göre iskemik (n=62) ve hemorajik (n=15) olarak ayrıldı. Günlük 
yaşam aktivitelerindeki bağımsızlık düzeyi Barthel İndeksi ile değerlendirildi. Buna göre hastalar tam 
bağımlı-ileri derecede bağımlı (n=40), orta derecede bağımlı (n=26) ve hafif düzeyde bağımlı-bağımsız 
(n=11) olarak üç grupta değerlendirildi. Afazi değerlendirmesi dil ve konuşma terapisti tarafından 
Gülhane Afazi Testi-2 (GAT-2) kullanılarak yapıldı. Yaş, cinsiyet, eğitim seviyesi, etiyoloji ve GYA 
bağımsızlık düzeylerine göre oluşturulan gruplar arasında, GAT-2 skoru sonuçları ile değerlendirilen 
afazi ciddiyeti açısından fark olup olmadığı Mann-Whitney U testi ve Kruskal-Wallis testi ile incelendikten 
sonra, lineer regresyon analizi ile afazi ciddiyetini etkileyen faktörler araştırıldı.  
 
Bulgular: %61’i erkek olan hastaların ortalama yaşı 60.9±12.6 yıl (range, 29-82; median, 61), ortalama 
hastalık süresi 623.6±1048 gün (range, 30-5475; median, 190), ortalama eğitim yılı 5.26±4.5, (range, 0-
16; median, 5) olarak saptandı. Farklı yaş, cinsiyet ve eğitim düzeyinde olan hasta grupları arasında 
afazi ciddiyeti açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmadı (p>0.05). Ancak iskemik inmeli 
hastalarda hemorajik inmeli hastalara göre daha ciddi afazi olduğu görüldü (p=0.000). Ayrıca GYA’da 
tam bağımlı-ileri derecede bağımlı olan grupta, hafif derecede bağımlı-tam bağımsız olan gruba göre 
daha ciddi afazi saptandı (p=0.001).  
 
Sonuç: Bulgularımıza göre yaş, cinsiyet ve eğitim düzeyi, afazi ciddiyetini etkileyen faktörler değildir. 
İskemik inmeli hastalarda hemorajik inmeli hastalara göre daha ciddi afazi görülmektedir. Afazi ciddiyeti 
daha fazla olan hastaların GYA bağımlılık düzeyi daha yüksektir. 
  
Anahtar Kelimeler: İnme, afazi ciddiyeti, rehabilitasyon 
 
 



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

P-034  Omurilik Yaralanmalı Erkek Hastalarda Seksüel Fonksiyon Bozukluklarının İncelenmesi 
  
Engin Koyuncu, Özlem Taşoğlu, Neşe Özgirgin 
 
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 
Ankara 
  
Amaç: Omurilik Yaralanmalı (OY) erkek hastaların, seksüel sorunlar hakkında sağlık personeli 
tarafından bilgilendirilme sıklığını ve seksüel fonksiyon bozukluklarını araştırmayı amaçladık. 
 
Gereç-Yöntem: 2014-2018 yılları arasında Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma 
Hastanesinde yatarak tedavi edilen, seksüel disfonksiyon nedeniyle seksüel rehabilitasyon ünitesinden 
konsültasyon istenen 18-65 yaş arasında, 81 OY hasta retrospektif olarak değerlendirildi. Hastaların 
yaş, hastalık süresi, OY etiyolojisi, American Spinal Cord Injury Association (ASIA) Impairment Scale 
(AIS) ile belirlenen lezyon seviyesi ve lezyon derecesi kaydedildi. Seksüel fonksiyonların 
değerlendirilmesi amacıyla Türkçe validasyonu Türk Androloji Derneği tarafından yapılan Uluslararası 
Erektil Fonksiyon İndeksi (International Index of Erectile Function-IIEF) kullanıldı. IIEF 5 başlık ve 15 
sorudan oluşmaktadır. IIEF’nin 1-5. ve 15. maddeleri erektil fonksiyonu değerlendirir ve bu maddelerden 
alınan toplam puan Erektil Fonksiyon (EF) skorunu belirler. Toplam EF skoru 1-10 arası ise ağır Erektil 
Disfonksiyon (ED), 11-16 arası ise orta derece ED, 17-25 arası ise hafif ED, 26-30 arası ise normal 
erektil fonksiyon olarak değerlendirilir. IIEF formunun 6-8. maddeleri cinsel ilişki sırasındaki tatmini (0-
15 puan), 9-10. maddeleri orgazmik fonksiyonu (0-10 puan), 11-12. maddeleri cinsel isteği (2-10 puan), 
13-14. maddeleri ise genel tatmini (2-10 puan) değerlendirir. Çalışmamızda ayrıca “International Spinal 
Cord Injury Male Sexual Function Basic Data Set” kullanıldı. Bu değerlendirme setinde; Psikojenik 
Ereksiyon, Reflex Ereksiyon, Ejakülasyon ve Orgazm; “Normal”, “Azalmış/Değişken”, “Yok” veya 
“Bilinmiyor” olarak değerlendirilmektedir.  
 
Bulgular: Hastaların ortalama yaşı 33.6±9.6 yıl (range, 20-63; median, 31), ortalama hastalık süresi 
818.2±485 gün (range, 30-5475; median, 190) olarak saptandı. Lezyon seviyelerine göre hasta sayıları 
ve oranları; T10 ve üstü 45 (%55.6), T11-L2 27 (%33.3), L2 altı 9 (%11.1), lezyon derecesine göre hasta 
sayıları ve oranları; AIS A 3 (%53.1), AIS B 13 (%16), AIS C 16 (%19.8), AIS D 9 (%11.1) olarak bulundu. 
Hastaların %90.1’i OY ile ilişkili seksüel sorunlar ve tedavisi hakkında sağlık personeli tarafından 
bilgilendirilmemişti. Hastaların %92.6’sinin OY öncesi cinsel ilişki deneyimi varken, sadece %19.8’inin 
OY sonrası cinsel ilişki deneyiminin olduğu saptandı. OY sonrası cinsel ilişki deneyimi olan hastalar OY 
sonrası ortalama 488.2±444.8 gün (range 60-1460; median 270) sonra cinsel ilişkiye girmişlerdi. 
Hastaların sadece %16’sında psikojenik ereksiyon, %18.5’inde refleks ereksiyon normal olarak 
saptandı. %66.7 hastada ciddi, %16 hastada ise orta düzeyde ED saptandı. Hastaların sadece 
%4.9’unda ejakülasyon ve %7.4’ünde orgazmik fonksiyon normaldi. Cinsel istek, hastaların %3.7’sinde 
çok yüksek, %45.7’sinde yüksek, %32.1’inde ise orta düzeydeydi. Hastaların sadece %6.2’sinin genel 
olarak cinsel yaşamdan çok memnun veya orta düzeyde memnun oldukları, cinsel ilişki memnuniyetinin 
ise sadece %5 hastada çok memnun veya orta düzeyde olduğu belirlendi.  
 
Sonuç: OY erkek hastaların çok az bir kısmının seksüel sorunlar ve tedavisi hakkında bilgilendirildiği, 
hastaların çok büyük bir kısmında cinsel istek düzeyi normal olmasına rağmen, ereksiyon, ejakülasyon, 
orgazmın önemli derecede bozulduğu ve cinsel tatmin düzeyinin çok düşük olduğu saptandı. 
  
Anahtar Kelimeler: Omurilik yaralanması, seksüel fonksiyon, ereksiyon, ejakülasyon, orgazm 
 
 



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

P-035  Suprasacapular Nerve Block in Hemiplegic Shoulder Pain: Comparison of the 
Effectiveness of Placebo, Local Anesthetic and Corticosteroid Injections: A Double 
Blinded, Randomized Controlled Study 

  
Rana Terlemez, Selda Çiftçi, Beril Doğu, Figen Yilmaz, Banu Kuran 
 
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, İstanbul 
  
Background: Shoulder pain is a common complication of hemiplegic patients that can interrupt 
rehabilitation programme and also associated with poorer outcomes. Suprascapular nerve block (SSNB) 
is a safe and effective treatment for arthritic shoulder pain, but its usefulness in stroke population is 
unclear.  
 
Objectives: To investigate the effect of suprascapular nerve block on pain intensity in patients with 
hemiplegic shoulder pain (HSP) and to determine the effectiveness of injection techniques. 
Study Design: A prospective, double-blinded, randomized controlled trial was conducted in 34 stroke 
patients with HSP. They were randomly assigned three groups: 1) Local anesthetic (LA) injection into 
the trapezius muscle (placebo group) 2) LA injection into the suprascapular notch 3) LA + corticosteroid 
(CS) injections into the suprascapular notch. All groups procedures were performed using ultrasound 
guidance. The main outcome was visual analog scale (VAS) score evaluated before and after injection 
at 1st. hour, 1st. week and 1st. month. Secondary outcome was the shoulder passive range of motion 
(PROM). 
Setting: Physical medicine and rehabilitation department of a university hospital. 
 
Results: We found significant decreases in VAS scores with all injection procedures at all follow-up time 
points (p: 0,001 for placebo, p < 0,001 for group 2, 3). When changes in VAS scores compared between 
the groups, LA+CS group demonstrated higher VAS decrease than the placebo group. Improvement on 
PROM were seen in only LA and LA+CS group.  
 
Limitations: Having a small sample size with a comparatively short follow-up period. 
 
Conclusion: Our findings support the use of SSNB with or without CS, to increase range of motion of 
the affected shoulder especially during rehabilitation period. 
  
Keywords: Hemiplegic shoulder pain, ultrasound, supra scapular nerve block 
 
 



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

P-036  Spinal Kord Yaralanmalı Hastaların Retrospektif Analizi 
  
Ömer Faruk Ünelli, Emre Ata, Tuğba Özsoy Ünübol, Zeynep Candan, Figen Yılmaz 
 
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve 
Rehabilitasyon Servisi, İstanbul 
  
Amaç: 2018 yılı içerisinde kliniğimizde takibi yapılan spinal kord hasarılı hastalarda etiyolojinin, eşlik 
eden komplikasyonların, ASIA bozukluk skalası (ABS) ve ambulasyon düzeylerindeki değişimin 
araştırılmasıdır.  
 
Gereç-Yöntem: Çalışmaya spinal kord hasarına bağlı parapleji ve tetrapleji tanıları ile hastanemiz 
rehabilitasyon servisine yatırılarak tedavisi yapılan 41 hasta dahil edildi. Veriler retrospektif olarak hasta 
dosyalarından elde edildi. Demografik veriler ve komplikasyonlar kayıt edildi. İlk başvuru ve taburculuk 
sonrası ABS düzeylerinde ve ambulasyon düzeylerindeki değişim not edildi.  
 
Bulgular: Hastaların 27’si (%65.9) erkek, 14’ü (%34.1) kadındı. Tüm grupta yaş ortalaması 49.26±19.84 
(17-90) yıl idi. 32 hasta(%78), parapleji 9 hasta(%22) tetrapleji idi. Etyolojide 19 kişide (%46.3)düşme, 
9 kişide (%22) iyatrojenik, 6 kişide (%14.6) motorlu araç kazası,5 kişide (%12.2) ateşli silah yaralanması, 
ve 2 kişide (%4.9) diğer nedenler vardı.23 hastada üriner enfeksiyon (%56.1), 15 hastada (%36.6) 
spastisite, 11 hastada(%26.8) bası yarası, 4 hastada derin ven trombozu öyküsü(%9.8),3 
hastada(%7.3) hetorotopik osssifikasyon vardı. 24 hasta(%58.5) temiz aralıklı kateter ile mesane 
boşaltımı sağlıyordu. Hastaların ortalama yatış süresi 27,17±13.90 (11-96) gün idi. Hastaların 
takiplerinde 8 hastanın (%19.51) motor ve duyusal iyileşmeri ABS değerlendirmesine göre artış gösterdi. 
Ambulasyon düzeylerinde ise oluşturduğumuz skalaya göre 25 hastanın (%60.97) ambulasyon 
düzeylerinde artış gözlendi. ABS ve ambulasyon düzeylerindeki değişim istatistiksel olarak anlamlı idi 
(p<0.05).  
 
Sonuç: Çalışmamızda kliniğimizdeki spinal kord yaralanmalı hastalarda en sık neden düşme idi. En sık 
komplikasyon üriner enfeksiyon idi. Hastaların AIS ve ambulasyon düzeylerinde rehabilitasyon süreci 
sonrasında anlamlı düzelme gözlendi. 
  
Anahtar Kelimeler: Spinal kord yaralanması, komplikasyon, abs, ambulasyon 
 
 



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

P-037  İnmeye Bağlı Fokal Spastisite Tedavisinde Etkili Bir Yaklaşım: Ultrason Ve Kas 
Stimülatörü Rehberliğinde Botulinum Toksin Enjeksiyonu 

  
Emre Ata, Murat Kösem, Figen Yılmaz 
 
Sağlık Bilimleri ÜnivErsitesi, Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve 
Rehabilitasyon Servisi, İstanbul 
  
Amaç: Kliniğimizde fokal spastisitesi olan inmeli hastaların üst ekstremite kaslarına son 5 yılda 
ultrasonografi ve ultrasonografi+ elektriksel kas stimülatörü rehberliklerinde uygulanan botulinum toksin 
enjeksiyonlarının etkinliklerini hasta verilerini retrospektif olarak tarayarak karşılaştırmayı amaçladık. 
 
Gereç-Yöntem: Bu çalışmada kliniğimizde inmeye bağlı evre 2 ve 3 düzeyinde fokal üst ekstremite 
spastisitesi olan hastaların üst ekstremite kaslarına aynı hekim tarafından benzer protokol ile uygulanan 
botulinum toksin enjeksiyonları sonrası kayıt altına alınan 62 hastanın elektronik verileri retrospektif 
olarak taranmıştır. Her iki gruptaki hastaların tedavi öncesi, tedaviden 2 hafta ve 3 ay sonra Modifiye 
Ashworth Skalasına göre değerlendirilmiştir.  
 
Bulgular: Hem ultrasonografi grubunda hem de ultrasonografi + elektriksel kas stimülatörü grubunda; 
tedavi sonrasında spastisite değerlerinde tüm kas grupları için tedavi öncesine göre istatistiksel olarak 
anlamlı farklılık tespit edilmiştir (p<0,05). Ultrasonografi + elektriksel kas stimülatörü grubunun 2. hafta 
ve 3. ay el parmak ve el bileği spastisite değerlendirmeleri arasında istatistiksel olarak fark yoktu. 
Gruplar arası karşılaştırmada tedavi öncesi ile tedaviden sonra 2. hafta değerlendirmeleri arasında fark 
yoktu fakat tedavi öncesi ile tedaviden sonra 3. ay değerlendirmesinde ultrasonografi + elektriksel kas 
stimülatörü rehberliğinde botulinum toksin uygulanan grup lehine istatistiksel olarak fark mevcuttu 
(p<0.05). 
 
Sonuç: İnmeye bağlı üst ekstremite tedavisinde hem ultrasonografi hem de ultrasonografi+elektrik 
stimülatörü rehberliğinde uygulanan botulinum toksin enjeksiyonu etkili yöntemlerdir. Çalışmanın 3. ay 
değerlendirmelerinden elde edilen verilere göre ultrasonografi+elektrik stimülatörü rehberliğinde 
uygulanan botulinum toksin enjeksiyonunun daha etkili olabileceği düşünülebilir. 
  
Anahtar Kelimeler: İnme, spastisite, botulinum toksin, ultrasonografi, elektrisel kas stimülatörü 
 
 



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

P-038  Yatarak Takip Edilen Nörolojik Rehabilitasyon Hastalarında Protein Enerji Malnutrisyonu 
Değerlendirmesi  

 
Berna Çelik, Ömer Al, Cemil Atalay, Kadriye Öneş, Nurdan Paker, Ayşe Nur Bardak, Nazlı Derya 
Buğdaycı, Evrim Coşkun Çelik, Fatma Nur Kesiktaş 
 
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Sağlık Uygulama ve Araştırma 
Merkezi, İstanbul 
  
Amaç: Protein enerji malnutrisyonu, rehabilitasyon sürecinde hastaların ambulasyon ve fonksiyonel 
iyileşmesini olumsuz etkileyen ciddi bir durumdur. Bu çalışmanın amacı; malnutrisyon durumunun 
yatarak rehabilitasyon programı alan hasta gruplarında sıklığını, fonksiyonel durum ile ilişkisini 
incelemektir. 
 
Gereç-Yöntem: Kesitsel klinik çalışma olarak planlanan bu çalışmaya kliniğimizde yatarak 
rehabilitasyon programı almakta olan 60 hasta (20 kadın, 40 erkek) dahil edildi. Oral besin alımı olmayan 
hastalar çalışmaya dahil edilmedi. Hastaların 29’u (%48,3) hemipleji, 27’si (%45,0) spinal kord 
yaralanması (SKY), 2’si (%3,3) Parkinson ve 2’si (%3,3) travmatik beyin yaralanması (TBY) idi. Yaş 
ortalamaları 54,75 ± 17,94 yıl, hastalık süresi ortalama 24,68 (min-max, 1–138) ay olarak bulundu. 
Hastalara tam bir fizik muayene yapıldı. Beslenme durumunu değerlendirmek için Mini Beslenme 
Değerlendirme Skalası (MNAS) kullanıldı. Hastalara ayrıca Standardize Mini Mental Test (SMMT) ve 
Fonksiyonel Ambulasyon Skalası (FAS) uygulandı. Verilerin tanımlayıcı istatistiklerinde ortalama, 
standart sapma, medyan, en düşük, en yüksek ve oran değerleri kullanıldı. Değişkenlerin dağılımı 
Kolmogorov Simirnov testi ile ölçüldü. Nitel verilerin analizinde ki kare testi, ki kare koşulları 
sağlanmadığında Fisher test kullanıldı. Nicel bağımsız verilerin analizinde ise bağımsız örneklem t testi, 
datanın normal dağılım göstermediği durumlarda Mann-Whitney U test kullanıldı. Verilerin korelasyon 
analizinde Spearman korelasyon testi kullanıldı. Analizlerde SPSS 15.0 programı kullanıldı. 
 
Bulgular: MNAS ve SMMT ortalama değerleri sırasıyla ortalama 17,11 ± 4,56 (min-max, 6–26) ve 21,6 
± 8,35 (min-max, 2-30) olarak bulundu. FAS dağılımı sırasıyla: 0-36,7%, 1-15,0%, 2-10,0%, 3-11,7%, 
4-25,0%, 5-1,7% idi. MNAS ile SMMT, yaş ve hastalık süresi değişkenleri arasında anlamlı korelasyon 
gözlenmezken (sırasıyla, p=0,178 rho=0,176; p=0,817 rho=-0,030; p=0,064 rho=0,241), MNAS ile FAS 
arasında anlamlı korelasyon bulundu (p=0,026 rho=0,288). Hemipleji ve SKY hastalarının MNAS 
değerleri arasında (17,48±4,48; 17,09±4,47) anlamlı fark görülmemiştir (p>0,05). SKY hastalarında 
yaralanma seviyesi ve yaralanmanın komplet olup olmaması ile MNAS değerleri arasında anlamlı fark 
görülmemiştir (p>0,05).  
 
Sonuç: Sonuç olarak, bu çalışma yatarak rehabilitasyon programı alan hastaların protein enerji 
malnutrisyonu riski altında olduğunu ve protein enerji malnutrisyonunun kötü fonksiyonel durum ile ilişkili 
olduğunu desteklemektedir. 
  
Anahtar Kelimeler: Protein-enerji malnütrisyonu, rehabilitasyon, yatan hastalar 
 
 



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

P-039  Travmatik Omurilik Yaralanmalı Hastalarda Sağlık Okuryazarlığı Düzeyi ve İlişkili 
Faktörler  

 
Zilan Sertkaya, Engin Koyuncu, Güldal Funda Nakipoğlu Yüzer, Neşe Özgirgin 
 
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 
Ankara 
  
Amaç: Travmatik Omurilik Yaralanmalı (OY) hastalarda sağlık okuryazarlığı (SOY) düzeyini, SOY 
düzeyini etkileyen faktörleri ve SOY ile yaşam kalitesi ve depresyon arasındaki ilişkiyi araştırmayı 
amaçladık.  
 
Gereç-Yöntem: 2018 yılında SBÜ Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma 
Hastanesinde travmatik OY tanısı ile yatarak rehabilite edilen, 18-65 yaş arasında, ek nörolojik hastalığı 
ve unstabil psikiyatrik hastalığı olmayan, hastalık süresi 1 aydan uzun, okuryazar 50 hasta kesitsel 
olarak değerlendirildi. SOY düzeyi Avrupa Sağlık Okuryazarlığı Ölçeği Türkçe Uyarlaması (ASOY-TR) 
ile ölçüldü ve “Yetersiz”, “Sınırlı” ve “Yeterli-Mükemmel” olmak üzere 3 düzeyde incelendi. Yaşam 
kalitesi Short Form-36 (SF-36) ile 8 alt boyutta değerlendirildi (Genel Sağlık Algısı, Fiziksel Fonksiyon, 
Fiziksel Rol Güçlüğü, Ağrı, Emosyonel Rol Güçlüğü, Sosyal Fonksiyon, Vitalite, Mental Sağlık). 
Depresyon Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ) ile değerlendirildi (0-9 puan normal, 10-16 puan hafif, 17-29 
puan orta, 30-63 puan şiddetli depresif belirtiler). Farklı SOY düzeyleri arasında, SF-36’nın 8 alt boyut 
skorları ve BDÖ skorları açısından fark olup olmadığı Kruskal-Wallis testi ile araştırıldı. Farklı yaş (16-
45/46-65 yıl), cinsiyet (Kadın/Erkek), lezyon seviyesi (Servikal/Torakolomber), lezyon derecesi (AIS 
A+B/AIS C+D), medeni durum (Evli/Bekar-Boşanmış), çalışma durumu (Çalışıyor/çalışmıyor), 
bilgisayar-akıllı telefon-evde internet varlığı (Var/yok) durumları arasında ASOY-TR skorları açısından 
fark olup olmadığı Mann-Whitney U testi ile araştırıldı. Farklı eğitim seviyesi (0-8/9-12/12 yıl), 
rehabilitasyon için yatış sayısı (1/2/3-6 kez), gelir durumu (0/0-1604/>1604-5000 TL), yaşanılan yer 
(Şehir/İlçe/Köy) grupları arasında ASOY-TR skorları açısından fark olup olmadığı ise Kruskal-Wallis testi 
ile araştırıldı. 
 
Bulgular: %72’si erkek, %64’ü evli ve %80’i herhangi bir işte çalışmayan hastaların ortalama yaşı 
36.2±13.1 yıl (range, 18-64; median, 35), ortalama hastalık süresi 883±1039 gün (range, 93-4733; 
median, 609) olarak saptandı. Lezyon seviyelerine göre hasta oranları; servikal %26, torakal %56, 
lomber %18, lezyon derecesine göre hasta oranları; AIS A %44, AIS B %14, AIS C %12, AIS D %30 
olarak bulundu. %42 hasta şehirde, %46 hasta ilçede, %12 hasta ise köyde yaşamaktaydı. Hastaların 
%36’sının bilgisayarı, %86’sının akıllı telefonu, %42’sinin evinde internet erişimi vardı. Hastaların %50’si 
ilk kez, %24’ü 2. kez, %26’sı ise 3-6. kez rehabilitasyon amacıyla hastanede yatmaktaydı. SOY düzeyi, 
hastaların %22’sinde yetersiz, %42’sinde sınırlı, %26’sında yeterli ve %10’unda mükemmel saptandı. 
BDÖ ile %20 hastada hafif, %40 hastada orta düzeyde depresif belirti saptandı. Farklı yaş, cinsiyet, 
lezyon seviyesi-derecesi, bilgisayar-akıllı telefon-evde internet varlığı, yaşanılan yer, medeni durum, 
eğitim seviyesi, rehabilitasyon için yatış sayısı, çalışma-gelir durumu, arasında SOY düzeyi açısından 
istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmadı. SF-36’nın vitalite alt boyut düzeyi, mükemmel-yeterli 
SOY olan hastalarda, yetersiz (p=0.004) ve sınırlı SOY (p=0.008) olan hastalara göre istatistiksel olarak 
anlamlı düzeyde daha yüksek bulundu. Sınırlı SOY olan hastalarda SF-36’nın mental sağlık alt boyut 
düzeyi, yetersiz SOY olan hastalara göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha yüksek bulundu 
(p=0.008). Mükemmel-Yeterli SOY olan hastalarda, yetersiz SOY olan hastalara göre BDÖ skoru 
istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha düşük bulundu (p=0.003). 
 
Sonuç: Travmatik OY hastaların yarısından fazlasında SOY düzeyi yetersiz veya sınırlıdır. SOY düzeyi 
yüksek olan hastalarda vitalite ve mental sağlık düzeyleri daha yüksektir. Ayrıca SOY düzeyi yüksek 
olan OY hastalarda BDÖ skoru ile ölçülen depresyon düzeyi daha düşüktür. Bu nedenlerle OY 
hastaların SOY düzeyinin değerlendirilmesi ve artırılmasına yönelik çalışmaların yapılması yararlı 
olacaktır. 
  
Anahtar Kelimeler: Omurilik yaralanması, sağlık okuryazarlığı, yaşam kalitesi, mental sağlık, 
depresyon 



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

P-040  Amyotrofik Lateral Sklerozlu Hastalarda Vitamin D Düzeyleri 
  
Filiz Meryem Sertpoyraz1, Bedile İrem Tiftikçioğlu2 
 

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fizik Tedavi ve 
Rehabilitasyon Kliniği, Nöromuskuler Hastalıklar Birimi, İzmir 
2Başkent Üniversitesi, Zübeyde Hanım Araştırma ve Uygulama Merkezi, Nöroloji Kliniği, İzmir 
  
Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS) beyin ve spinal kordun üst ve alt motor nöronlarında dejenerasyonla 
karakterize ilerleyici bir hastalıktır. Vitamin D, sinir sisteminin sağlığında ve hastalıklarında önemli role 
sahiptir. Proliferasyon, farklılaşma, nörotrofizm, nöroproteksiyon, nörotransmisyon ve nöroplastisitede 
etkilerine dair güçlü kanıtlar vardır.Biz Nöromuskuler Hastaliklar biriminde ALS tanisi ile izlenen 
hastalarimizda vitamin D duzeylerini değerlendirmeyi amaçladık. 
 
Gereç-Yöntem: Retrospektif,kesitsel ön çalisma El Escorial kriterlerine göre kesin ALS tanısı almış, 
takip ve tedavisi birimimizde devam etmekte olan, gönüllü olarak katılmayı kabul edenler calışmaya 
edildi.Osteomalazi ve osteoporoz öyküsü olanlar, vitamin D iceren ve vitamin D metabolizmasini 
etkileyecek ilac kullananlar,metabolik,endokrin, malin hastaligi olanlar, gonullu onami imzalamayanlar 
calismaya dahil edilmedi.  
 
Çalışma kadin(n=12) ve erkek(n=17) yirmi dokuz hastadan oluşuyordu. Hastalarin demografik verileri( 
yaş,cinsiyet, egitim,tanı süresi, aldıklari medikal tedaviler), klinik ozellikleri ve serum 25(OH) vitamin D 
düzeyleri,kalsiyum,fosfor ve parathormon duzeyleri kaydedildi. 
 
Bulgular: Hastalarin yas ortalamasi 59.19±7.8(40-74), tani suresi:4.3 ± 3.5(1-12 ) yildi. 
Hastalarin laboratuar olarak (ortalama ± ss ) Vitamin D=21.20±9.85ng/L, Kreatinin Kinaz=190.8±190.9, 
Laktat Dehidrogenaz=191.7±36.5, Parathormon=44.6±16.9, Kalsiyum= 9.5±1.5, Fosfor=3.6±0.5 
B12=445.4±301.6 idi. 
 
Vitamin D Duzeyleri 29 hastadan 14 (%58.3)'unde eksiklik, 5(%20.8) 'inde yetersizlik, 5 (%20.8) 'inde 
normal olarak saptandi. 
 
Sonuç: ALS'li hastalarda vitamin D duzeyleri yuksek oranda eksik ve yetersizdi. 
  
Anahtar Kelimeler: Amyotrofik lateral skleroz, vitamin d, düzey 
 
 



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

P-041  Rehabilitasyon Ünitesine Başvuran İnmeli Hastalarda Üriner Enfeksiyon Sıklığı  
 
Nurdan Paker, Derya Buğdaycı, Ebru Karakaya, Kadriye Öneş, Ayşe Nur Bardak, Berna 
Çelik, Tuğçe Yavuz, Feride Sabırlı, Fatma Nur Kesiktaş 
 
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Fizik ve Tedavi Rehabilitasyon Sağlık Uygulama ve Araştırma 
Merkezi, İstanbul 
  
Amaç: Bu çalışmanın amacı inmeli hastalarda rehabilitasyon ünitesine yatış sırasındaki üriner 
enfeksiyon sıklığının araştırılması idi. 
 
Gereç-Yöntem: Kesitsel olarak planlanan bu çalışmaya inme ünitesine yatırılmış olan 35 hemiplejik 
hasta dahil edildi. Hastaların demografik ve klinik özellikleri kaydedildi. Bilgiler hasta dosyalarından 
alındı. Üriner enfeksiyon ile ilgili semptomlar, tam idrar incelemesi ve kültür sonuçları not edildi. 
Antibiyotik kullanımı kaydedildi. 
 
Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 63.2±12.6 yıl idi. Hastaların 18’i (%51) kadındı. Hastaların 21’ inde 
(%60) sağ hemipleji, 14’ünde (%40) sol hemipleji vardı. Yirmi yedi kişide (%77) iskemik inme vardı. 
Ortalama inme süresi 10.8±19.8 aydı. Hastaların 16’sı (%46) ambule değildi. Yedi kişi (%20) terapotik 
ambule, 7 kişi (%20) ev içi ambuleydi. Beş kişi (%14) toplumsal ambulasyon yapabiliyordu. Yirmi kişi 
(%57) üriner kontinan, 15 kişi (%43) inkontinandı. Ondört kişi (%40) normal olarak işemekteydi. On üç 
kişi (%37) alt bezi kullanmakta iken, 5 kişinin (%14) daimi kateteri vardı. İnme ünitesine yatış sırasında 
yapılan idrar incelemesinde 11 kişide (%31) idrarda lökosit esteraz pozitifti. Yirmi üç kişide (%66) idrarda 
eritrosit saptandı. Yatışta alınan idrar kültüründe ise 11 hastada (%31) üreme bulundu. Sekiz kişide 
(%33) semptomatik üriner enfeksiyon saptandı. Üriner enfeksiyonu olanlardaki boşaltım yöntemleri 2 
kişide spontan işeme, 4’ünde kateter, 2’sinde de alt bezi idi. Üriner enfeksiyonla ilgili semptomlar 2 kişide 
dizüri (%5.7), 2 kişide (%5.7) pollaküri, 2’sinde (%5.7) bulantı, 1’inde ateş (%2.9) idi. Yedi kişide (%63) 
Escherichia Coli üredi. Diğer 4 hastada üreyen bakteriler klebsiella, psödomonas ve candida idi. 
Kullanılan antibiyotikler 2 kişide trimetoprim+sulfometoksazol, 2 kişide siprofloksasin, 2 kişide 
seftriakson ve 2 kişide de 2. kuşak sefalosporinlerdi. Bir kişinin ürodinami incelemesi yapılmıştı. Sonuç 
aşırı aktif detrüsördü. 
 
Sonuç: Bu çalışmada inme nedeniyle rehabilitasyon hastanesine yatırılan bir grup hastada 
semptomatik üriner enfeksiyon oranının % 33 olduğu bulunmuştur. 
  
Anahtar Kelimeler: İnme, hemipleji, rehabilitasyon, üriner enfeksiyon 
 
 



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

P-042  Multipl Skleroz’da Mesane Rehabilitasyonu İhmal mi Ediliyor? 
 
Ender Erden1, Murat Ersöz2, Tülay Tekdemir Tiftik1, Ebru Erden1 
 

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 
Ankara 
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Ankara 
  
Amaç: Mesane disfonksiyonu Multipl Skleroz (MS) hastalarında en rahatsız edici semptomlarından 
biridir. Yaklaşık %5 olguda ilk semptom olarak görülür ve hastalık ilerledikçe görülme sıklığı artar. MS 
hastalarının neredeyse %90'ında yaşantılarının bir döneminde mesane disfonksiyonu yaşadığı 
bildirilmektedir. Mesane disfonksiyonun da kişinin sosyal, mesleki ve seksüel yaşamı etkilenebilir. 
Bu çalışmada, hastanemizde MS tanısıyla ürodinami laboratuvarında sistometri-üroflovmetri incelemesi 
yapılan hastaların, nörojenik mesane özellikleri ve inceleme sonucuna göre önerilen tedavi 
yaklaşımlarının retrospektif olarak incelenmesi amaçlanmıştır. 
 
Gereç-Yöntem: Çalışmaya 2002-2015 yılları arasında Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi’nde Multipl Skleroz tanısı ile yatarak rehabilitasyon programına alınan ve nörojenik 
mesane teşhisiyle hastanemiz ürodinami ünitesine yönlendirilen 75 erişkin hasta dahil edildi. Hastaların 
cinsiyeti, yaşı, hastalık süresi (MS tanısı alma ile ürodinamik inceleme yapılana kadar geçen süre) kayıt 
edildi. Çalışmaya alınan hastaların sistometri-üroflovmetri sonuçları, ürodinami ünitesi kayıtlarından 
yararlanılarak retrospektif olarak değerlendirildi. Bu çalışma için, hastanemiz Eğitim Planlama ve 
Koordinasyon Kurulu’ndan onay alındı. Verilerin değerlendirilmesi “SPSS (Statistical Package for Social 
Sciences) for Windows 15.0 (SPSS Inc, Chicago, IL)” aracılığıyla bilgisayar ortamına yüklenerek yapıldı. 
Tanımlayıcı istatistikler ortalama±standart sapma, aralık (minimum-maksimum), frekans dağılımı ve 
yüzde olarak sunuldu. Ölçümle değerlendirilen parametrelerin alt gruplar arası karşılaştırmalarında T-
Testi kullanıldı. Kategorik parametrelerin karşılaştırılmasında ise Ki-kare testi ve/veya Fisher’in exact 
testi kullanıldı. İstatiksel olarak p<0.05 değeri anlamlı kabul edildi. 
 
Bulgular: Çalışmamıza dahil edilen hastaların 22’si (%29,3) erkek, 53’ü (%70,7) kadındı. Hastaların 
yaş ortalaması 46.5±10.1 yıl (aralık= 27-69), hastalık süreleri ortalaması 10.2±6.1 yıl (aralık= 1-33), 
hastalığın başlangıç yaşı 36±10.1 yıl (aralık= 19-56) olarak bulundu. Hastaların 34’ünün (%46,6) 
spontan işeme, 31’inin (%42,5) katatersiz işeme (refleks işeme, manevra yardımıyla boşaltma), 4’ünün 
(%5,5) temiz aseptik aralıklı kataterizasyon, 4’ünün (%5,5) kalıcı katater ile idrarını boşalttığı tespit 
edildi. Sistometri-üroflovmetri incelemesi sonrası hastaların 43’üne (%57,3) spontan işeme, 5’ine (%6,7) 
katatersiz işeme, 22’ine (%29,3) temiz aseptik aralıklı kataterizasyon, 5’ine (%6,7) kalıcı katater ile 
idrarını boşaltması önerildiği belirlendi. İnceleme sonrası hastaların 56’sına (%74,7) antikolinerjik ilaç 
kullanımı, 52’sine (%69,3) alfa bloker ilaç kullanımı, 36’sına (%48) hem antikolinerjik hem de alfa bloker 
ilaç kullanımı, 13’üne (%17,3) baklofen önerildiği saptandı. 
 
Sonuç: Çalışmamızda ürodinami sonrasında hastaların çoğuna medikal tedavi başlandığı ve katatersiz 
işeme yapan hastalara temiz aseptik aralıklı kataterizasyon önerme oranının yüksek olduğu 
görülmüştür. MS bulgularının zaman içinde ilerleme gösterebileceği göz önüne alınmalı, hastaların 
tamamı üriner sistem açısından belirli aralıklarla değerlendirilmeli ve tedavide gerekli modifikasyonlar 
yapılması gerektiğini önermekteyiz. 
  
Anahtar Kelimeler: Multipl skleroz, nörojenik mesane, ürodinami 
 
 



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

P-043  İnmeli Hastalarda, Tekrarlanan Botilinum Toksin Enjeksiyonlarının Üst Ekstremite 
Spastisitesine Etkisi 

  
Serpil Tuna, Nilüfer Balcı 
 
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Antalya 
  
Amaç: Biz bu çalışma da, inmeli hastalardaki üst ekstremite spastisitesi üzerine, tekrarlanan botilinium 
toksin tip-A (BT-A) enjeksiyonlarının ilk enjeksiyona göre artan veya azalan bir etkisinin olup olmadığını 
araştırdık. 
 
Gereç-Yöntem: Bu retrospektif çalışma da, üst ekstremite spastisitesi olan BT-A ile tedavi edilen 54 
inmeli hasta incelendi. 32 erkek ve 22 kadından oluşan toplam 54 hastanın yaş ortalaması 50.54±15.13 
idi. Hastalar tedavi öncesi ve sonrası spastisite, kol fonksiyonları ve nörofizyolojik iyileşme yönünden 
değerlendirildi. Spastisite için Modifiye Ashworth Skalası (MAS), kol fonksiyonları için Frency Arm Testi 
(FAT) ve nörofizyolojik iyileşme için Brunnstrom İyileşme Evrelemesi kullanıldı. 
 
Bulgular: İlk enjeksiyon ile 5. Enjeksiyon sonrası skorlar karşılaştırıldığında, dirsek ve el bileği fleksör 
kaslarının MAS skorlarında anlamlı fark bulundu (p: 0.001). 5. enjeksiyon sonrası spastisite de düzelme 
anlamlı olarak daha fazla idi. Fakat üst ekstremite kol fonksiyonlar (FAT) ve nörofizyolojik iyileşme 
(Brunnstrom İyileşme Evrelemesi) açısından 1. ve 5. enjeksiyonlar arasında anlamlı fark bulunmadı. 
(p:0.102, p:0.059) 
 
Sonuç: Bizim bu çalışmamızın sonuçları, fokal spastisite tedavisinde geri dönüşümle ve güvenilir bir 
ajan olan ve ilk seçenek olarak önerilen BT-A’ nın, düzenli ve tekrarlayan enjeksiyonlarının, inmeli 
hastalarda ki üst ekstremite spastisitesi üzerinde kümülatif bir etkisi olduğunu desteklemektedir. 
  
Anahtar Kelimeler: İnme, spastisite, botilinum toksin 
 
 



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

P-044  Median Sinir Sonoelastografisi ile Karpal Tünel Sendromu Konservatif Tedavi Yanıtının 
Değerlendirilmesi 

  
Yasemin Durum Polat1, Elif Aydın2, Sinem Kocaoğlu2, Alparslan Ünsal1, Mehmet Bilgen3 
 

1Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Aydın 
2Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Aydın 
3Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyofizik Anabilim Dalı, Aydın 
  
Amaç: Karpal tünel sendromu (KTS), median sinirin fleksör retinakulumunun altında tuzaklanmasından 
kaynaklanan ağrılı bir durumdur. Ultrasonografi (USG) birçok çalışmada KTS için non-invaziv, 
zahmetsiz ve ucuz bir tanı aracı olarak önerilmiştir. Son zamanlarda yeni bir ultrasonografik yöntem olan 
sonoelastografi (SE) üzerinde çalışmalar hızla yaygınlaşmaktadır. Bu yeni yöntem, verilen bir dokunun 
esnekliğini inceler. Yapılan çalışmalar, KTS'li hastalarda median sinirin esnekliğinin sağlıklı katılımcılarla 
karşılaştırıldığında daha sert olduğunu göstermektedir. Yapılan bazı çalışmalarda karpal tünele 
enjeksiyon ve KTS cerrahisi sonrasında median sinirin esnekliğindeki değişiklikleri incelenmiştir. Ancak 
yaptığımız araştırmalarda görebildiğimiz kadarı ile KTS’nin konservatif tedavisinde median sinirin 
sonoelastografik olarak nasıl etkilendiğine dair bir veri bulunmamaktadır. Dolayısıyla, bu çalışmanın 
amacı, KTS'li hastalarda konservatif tedavi ile MS’nin sonoelastografik değişimini değerlendirmektir. 
 
Gereç-Yöntem: Çalışmaya elektrodiyagnostik ve klinik olarak KTS tanısı konulan, GEHS evrelemesine 
göre evre 1,2 ve 3 olan ve gönüllü hastalar alındı. Daha önce KTS ameliyatı, karpal tünel enjeksiyonu, 
hamilelik, polinöropati, diyabetes mellitus, kronik enflamatuar hastalıklar, tiroid hastalığı olan hastalar 
dışlandı. Çalışmanın etik kurul onayı alındıktan sonra 35 KTS hastası, Grup 1 (sadece atel) ve Grup 2 
(atel ve egzersiz) için rastgele sayılar yöntemi ile randomize edildi. Boston Anketi tüm hastalara 
başlangıçta ve 12. haftada yapıldı. Grup 1’e el bilek istirahat ateli, Grup 2’e atel kullanımına ek olarak 
median sinir kaydırma egzersizleri öğretildi. Hastalara egzersizlerini günde 3 kez 10 tekrarlı olarak 
yapmaları ve egzersiz günlüğü tutmaları söylendi. Ultrason ile değerlendirme başlangıç ve 12. hafta 
takip randevularında yapıldı. Median sinir kesitsel alanı ve SE ile referans/median sinir strain oranı 
hesaplandı. Ölçümler her vizite beş kez tekrarlandı ve beş ölçümün ortalaması alındı. Sonuçlar, uygun 
istatistiksel yöntemlerle analiz edildi. 
 
Bulgular: Tedavi öncesi iki grup yaş, vücut kitle indeksi, Boston skorları, elektrofizyolojik sınıflama ve 
ultrasonografik bulgular açısından benzerdi (P> 0.05). Tedaviden sonra her iki grupta Boston 
skorlarında, median sinir kesit alanında ve referans/median sinir strain oranlarında istatistiksel olarak 
anlamlı değişiklik tespit edilmedi.  
 
Sonuç: Bu çalışma, karpal tünel sendromunun konservatif tedavisinin median sinir elastikiyetini nasıl 
etkileyebileceğini bulmak için yapıldı. On iki haftalık median sinir kaydırma egzersizi ve atel tedavisinden 
sonra median sinir elastikiyetinde belirgin değişiklik gözlenmedi. 
  
Anahtar Kelimeler: Median sinir, egzersiz, sonoelastografi 
 
 



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

P-045  İnme Rehabilitasyonu Gören Hastalarda Uyku Kalitesi  
 
Lütfiye Aytüre, Ebru Yılmaz Yalçınkaya, Belgin Erhan 
 
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi, Fizik Tedavi ve 
Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul 
  
Amaç: İnme tüm dünyada en fazla fonksiyon kaybına neden olan, yaşam kalitesini etkileyen ve önde 
gelen engellik nedenidir. İnmeli hastalarda uyku bozuklukları; depresyon, lezyon yeri, hastalığın 
komplikasyonları, enfeksiyonlar gibi faktörler sebebi ile görülebilir. Hastanede yatan hastalarda gürültü, 
ışık,monitorizasyon uyku kalitesini etkilediğini ve gündüz hastanın uykulu ve halsiz olabildiğini bildiren 
çalışmalar mevcuttur. Bu durum rehabilitasyonun başarısını etkiler. Bu çalışmada amacımız hastanede 
yatarak rehabilitasyon gören ve evinden rehabilitasyon için gidip gelen hastaların uyku kalitelerini ve 
fonksiyonel durumunu karşılaştırmaktır. 
 
Gereç-Yöntem: Çalışmaya 2019 Ocak-Şubat aylarında hastanemiz rehabilitasyon servisinde yatarak 
rehabilitasyon gören ve ayaktan rehabilitasyon gören 18 yaş üstü çalışmaya katılmayı kabul eden 28 
hasta alındı. Sorulara koopere olamayan veya afazik hastalar çalışma dışı bırakıldı. Hastaların 
demografik özellikleri, Barthel İndeksi, Brunstrom evreleri ve Pitsburgh Uyku Kalitesi ölçütü dolduruldu. 
İstatistik analizlerde tanımlayıcı istatistik, Man Whitney U testleri kullanıldı.  
 
Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 63,21±11.35 (38-85 ) olup,% 39 u (n=11) i kadın, %61 ‘i 1(n=17) si 
erkekti. Hastaların %57 si ilkokul mezunuydu. 
Yatarak rehabilitasyon gören hastalar(n=18) ile evden gelip rehabilitasyon gören hastalar (n=10) olarak 
iki gruba ayrılarak analiz edildi. Demografik özellikleri ve ölçütleri karşılaştırıldığında demografik 
özellikler yönünden iki grup arasında anlamlı fark yoktu. Brunstrom evrelendirmesine göre 
değerlendirildiğinde üst ve alt ekstremite değerlendirmesi ayaktan rehabilitasyona gelen hastalarda 
anlamlı olarak daha yüksekti (p>0,05), el değerlendirmesinde ise fark yoktu. Barthel skoru açısından 
yine ayaktan rehabilitasyon grubu anlamlı olarak daha yüksek skorda bulundu(p<0,05). Pitsburgh Uyku 
indeksinde ise iki grup arasında fark yoktu. 
 
Sonuç: Hastanede yatarak rehabilitasyon gören inmeli hastaların uyku kalitesi evinde yaşayıp 
rehabilitasyon gören hastalardan farklı bulunmamıştır. Bunun sebebi uyku kalitesini çok farklı faktörlerin 
etkilemesi, çalışmadaki hasta sayımızın az olması olabilir. Hastanede düzenli yemek, egzersiz ve uyku 
saati gibi faktörlerin standart olması da olumsuz etkiyi ortadan kaldırmış olabilir. Uyku rehabilitasyonun 
kalitesini etkilediğinden özellikle nörolojik rehabilitasyon gerektiren hastalıklarda dikkate alınması ve bu 
konuda bilimsel çalışmaların yapılması gereklidir. 
  
Anahtar Kelimeler: İnme rehabilitasyonu, uyku hijyeni, barthel skoru, beck depresyon ölçütü 
 
 



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

P-046  İnmeli Hastalarda Yürümeye Yardımcı Ortez ve El Desteği Kullanımını Etkileyen Faktörler 
  
Nurhan Okur Yılmaz, Zuhal Özişler, Canan Çulha 
 
Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara 
  
Amaç: Bu çalışmanın amacı; inmeli hastalarda yürümeye yardımcı ortez ve el desteği reçetelenen 
hastaların klinik özelliklerini belirlemektir. İkincil olarak ortez ve destek reçetelenen hastaların 
rehabilitasyon programlarının özelliklerini belirlemeyi hedefledik.  
 
Gereç-Yöntem: 2016 yılında yatarak rehabilitasyon programına alınmış tüm inme tanılı hastaların (473 
hasta) kayıtları retrospektif olarak incelendi. Serebrovasküler hastalık dışında etyolojisi olan, iki taraflı 
tutulumu olan, inme süresi 5 yıldan uzun olan, geçmişte bir başka inme öyküsüne bağlı sekeli olan, 
santral sinir sistemi veya periferik sinir sistemi hastalığı olan, diz ve kalça eklemlerinde inme dışında 
yürümeyi engel olacak bozukluğu olan, rehabilitasyon programı sosyal veya aktif medikal problemleri 
nedeniyle tamamlanamamış olan, yatış süresi 2 haftadan kısa olan ve medikal kayıtlarında eksiklikler 
olan hastalar çalışmaya dahil edilmedi. Dahil edilme kriterlerine uyan 145’i (%41,6) kadın, 203’ü (%58,4) 
erkek olmak üzere toplam 348 hasta çalışmaya alındı. Hastaların demografik ve inmeyle ilişkili klinik 
özellikleri kaydedildi. Ayrıca alt ekstremite motor değerlendirmesi için Brunnstrom Motor Evrelemesi; 
fonksiyonel değerlendirme için Fonksiyonel Ambulasyon Sınıflaması kullanıldı. Hastalara rehabilitasyon 
programı içerisinde uygulanan ek tedaviler (robotik rehabilitasyon, denge eğitimi, botulinum toksin 
enjeksiyonu vb) kaydedildi. Hastalara reçetelenen yürümeye yardımcı ortezler ve el destekleri 
kaydedildi. Hastalar ortez ve destek kullanımı açısından iki ana gruba ayrıldı ve her grup; Grup 1: 
Ambule olup ortez/destek ihtiyacı olmayanlar, Grup 2: Ambulasyon için ortez/destek reçetelenenler 
Grup 3: Ambule olamadığı için ortez/destek reçetelenmeyenler şeklinde üç alt gruba ayrıldı. Çalışmanın 
etik kurul onayı 29.06.2016 tarihli E-16-983 sayılı karar ile Ankara Numune Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi Klinik Araştırmalar Etik Kurul Başkanlığı’ndan alındı.  
 
Bulgular: Yaş ortalaması 63,14±11,7 olan hastaların; inme süresi 28,65±22,2 hafta; ortalama yatış 
süresi 51,94±21,06 gündü. Rehabilitasyon programı sırasında inmeli hastaların %43,4’üne yürümeye 
yardımcı ortez, %50,3’üne ise el desteği reçetelendiği görüldü. En sık kullanılan ortez tipi solid AFO, 
destek tipi ise tripot bastondu. Alt ekstremite Brunnstrom evresi >=3 olan hastalarda ortez ve destek 
reçetelenme oranları, Brunnstrom evresi <3 olan hastalara göre daha yüksekti (p <0,05). Ambule 
olmadığı için ortez reçetelenmeyen hastaların (Grup 3) yaş ortalaması diğer gruplara göre daha yüksekti 
(p <0,05). Kadın cinsiyet oranı ortez/destek reçetelenmeyen hastalarda (Grup 3) diğer gruplara göre 
daha yüksekti (p <0,05). Ortez/destek reçete edilen grupta (Grup 2) hastanede yatış süresi ve 
tekrarlayan yatış oranı diğer gruplara göre yüksekti (p <0,05). Ortez/destek kullanım grupları arasında 
etkilenen taraf ve inme tipi açısından fark saptanmadı (p>0,05). Ortez reçetelenen grupta (Grup 2) alt 
ekstremite spastisite oranı diğer iki gruba göre yüksekti (p=0,001). Ortez kullanan hastalarda botulinum 
toksin enjeksiyonu ve elektrik stimülasyonu uygulama oranı diğer gruplara göre daha yüksek saptandı 
(p<0,05). 
 
Sonuç: İnmeli hastalarda inme tarafı ve tipi ortez/destek reçetelenmesini etkilemezken, ileri yaş ve 
kadın hastalara daha az ortez/destek reçetelenmektedir. Brunnstrom evresi >=3 olan hastalara daha 
çok ortez/destek reçetelenmektedir. Ortez/destek reçetelenen hastaların hastanede yatış süresi daha 
uzundur. Alt ekstremitede spastisite olan hastalarda yürümeye yardımcı ortez daha sık reçete 
edilmektedir. Ortez kullanan hastalarda rehabilitasyon programı sırasında daha çok elektrik 
stimülasyonu ve botulinum toksin enjeksiyonu uygulanmaktadır. 
  
Anahtar Kelimeler: El desteği, inme, ortez, rehabilitasyon 
 
 



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

P-047  Alt ve Üst Ekstremite Amputelerin Klinik Ve Demografik Karakteristikleri 
 
Tuğçe Yavuz, Derya Buğdaycı, Nurdan Paker, Gülşah Soytürk, Dilara Ekici Zincirci 
 
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Sağlık Uygulama ve Araştırma 
Merkezi, İstanbul 
  
Amaç: Amputasyon kişilerde günlük aktivitelerde kısıtlanma, ambulasyon sorunları, fonsiyonel ve iş 
gücü kaybı gibi birçok soruna neden olmaktadır. Bu çalışmanın amacı; hastanemize başvuran üst ve alt 
ekstremite amputasyonu olan hastaların klinik ve demografik karakteristiklerini belirlemektir. 
 
Gereç-Yöntem: Retrospektif kesitsel çalışma için 01.01.2017 - 31.12.2017 tarihleri arasında İstanbul 
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim Araştırma Hastanesine başvuran, üst ve alt ekstremite 
amputasyonu olup protez kullanan hastalar dahil edildi. Hasta arşiv dosyaları değerlendirilerek 
demografik verileri, klinik özellikleri ve protez bilgileri kayıt edildi.. Çalışmada kategorik değişkenler n 
(%) olarak verildi ve p < 0.05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. 
 
Bulgular: Çalışmaya 165 (%89,2) alt ekstremite, 16 (%8,6) üst ekstremite, 4 (%2,2) alt ve üst ekstremite 
amputasyonu olan 185 hasta dahil edildi. Bu hasta grubunun 141’i (%76,2) İstanbul ikametli olup; 44 
(%23,8) hasta diğer illerden başvurmuştu. Hastaların yaş ortalaması 45,9 (min 5, max 91) idi. 42 kadın, 
143 erkek hasta olup; erkeklerin yaş ortalaması kadınlardan anlamlı olarak yüksekti (p <0.05). Alt ve üst 
ekstremite amputelerin yaş ortalaması (58,8) olup sadece alt ekstremite (47,4) ve sadece üst ekstremite 
(26,8) amputelerin yaş ortamalasından anlamlı olarak yüksekti (p<0.05). Etyolojide 77(%41,6) travmatik, 
61 (%33) vasküler, 34 (%18,4) konjenital, 13 (%7) kanser sonrası operasyon öyküsü bulunmaktaydı. 
Cinsiyete göre etyolojik dağılımda istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık görülmedi. Üst ekstremite 
ampütasyonlarında konjenital nedenler 11 i (%68,8) anlamlı olarak daha fazlaydı (p<0.05). Üst 
ekstremite amputasyonlarının seviyeleri 12 (%70,6) transradiyal, 3 (%17,6) transhumeral, 2 (%11,8) el 
bileği dezartikulasyonu idi. Alt ekstremite amputelerin seviyeleri 92 (%54,4) transtibiyal, 54 (%32) 
transfemoral, 15 (%8,9) diz dezartikulasyonu, 8 (%4,7) ayak-ayak bileği amputasyonu idi. Diz üstü 
amputasyonlarda kanser nedeniyle operasyon 11 (%20,4) iken diz altı amputelerde 2 (%1,7) olarak 
analiz edilmiş olup; diz üstü amputasyonlarda oran beklenenden daha sık iken diz altı amputasyonlarda 
beklenenden daha az sıklıkta gözlenmiştir. Alt ekstremite amputelerin ambulasyon seviyeleri Medicare 
Functional Classification Levels (MCFL) - K sınıflamasına göre 91 (%55,8) K3 düzeyi, 51 (%31,3) K2 
düzeyi, 12 (%7,4) K4 düzeyi ve 9 (%5,5) K1 düzeyiydi. Bu verilerde cinsiyetlere ve amputasyon 
seviyelerine göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık saptanmadı. Protezlere bakıldığında alt 
ekstremite amputelerde; diz üstü protezlerde en sık 6 (%9,4) ile mikroişlemci kontrollü modüler diz üstü 
protez, ikinci sıklıkta 4 (%6,3) hidrolik kontrollü diz üstü protez; diz altı protezlerde ise en sık 59 (%57,8) 
aktif vakum sistemli diz altı protez, ikinci sıklıkta ise 21 (%20,6) silikon lineer pin sistemi protez kullanımı 
mevcuttu. Üst ekstremite amputelerde kullanılan en sık protez 7 (%50) myoelektrik kontrollü olanlardı. 
 
Sonuç: Bu çalışmanın sonucuna göre travma ampütasyonun en sık sebebidir ve her iki cins arasında 
fark bulunmamıştır. Diz üstü ampütasyonlarında, mikroişlemci kontrollü protezlerin, üst ekstremite 
ampütasyonlarında myoelektrik protezlerin sıklıkla kullanılması, toplumsal hayata aktif katılımı 
sağlayacaktır. 
  
Anahtar Kelimeler: Alt ekstremite amputasyonu, üst ekstremite amputasyonu, demografik 
karakteristikler, protez 
 
 
 
 
 



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

P-048  İzole El Tendon Yaralanmalarına Eşlik Eden Sinir Hasarı Rehabilitasyon Sonuçlarını 
Etkiliyor mu?  

 
Dilara Dilik1, Özlem Kaleoğlu1, Elem Yorulmaz1, Berna Yıldırım Şık2, Duygu Geler Külcü1, Nilgün 
Mesci1 
 

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fizik Tedavi ve 
Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul 
2Kocaeli Gebze Fatih Devlet Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, Kocaeli 
  
Amaç: El travmalı hastalarda izole tendon yaralanmalarına damar, sinir, kemik ve eklem hasarları da 
eşlik edebilmektedir. Tendon yaralanmalarına eşlik eden diğer doku hasarları prognozu 
etkileyebilmektedir. Bu çalışmamızda tendon yaralanması nedeniyle el rehabilitasyon programı ile takip 
ettiğimiz hastalarda, eşlik eden sinir yaralanmasının rehabilitasyon sonuçlarına etkisini değerlendirdik.  
 
Gereç-Yöntem: Bu çalışmada el yaralanması geçiren ve postoperatif dönemde kliniğimizde 
rehabilitasyon programına alınarak takipleri düzenli yapılmış olan 69 hastanın verileri retrospektif olarak 
değerlendirildi. Malignite, romatizmal hastalık, aktif enfeksiyon, doğuştan el deformitesi olan hastalar 
çalışma dışında tutuldu. Hastalar izole tendon (Grup 1) ve tendon yaralanmasına eşlik eden sinir hasarı 
varlığı (Grup 2) durumuna göre iki gruba ayrıldı. Hastaların tedavisi yaralanma tipi, yaralanan doku ve 
travma lokalizasyonuna göre belirlenmiş el rehabilitasyon protokollerine uygun olarak düzenlenmişti. 
Hastaların rehabilitasyon öncesi ve sonrası, kayıt altına alınan eklem hareket açıklığı ölçümleri ve 
Quick-DASH skoru ile değerlendirilen fonksiyonel durumları incelemeye alındı. 
 
Bulgular: Hastaların 35’inde izole tendon yaralanması (Grup 1), 34’ünde ise tendon ve sinir 
yaralanması (Grup 2) birlikte bulunmaktaydı. Yaş ortalamaları Grup 1’de 35 (17-68) yıl iken, Grup 2’de 
30 (9-74) yıl idi. Grup 1 31 erkek, 4 kadın; Grup 2 ise 27 erkek, 7 kadından oluşmaktaydı. Grup 1’de 13 
hastada fleksör tendon yaralanması, 20 hastada ekstansör tendon yaralanması, 2 hastada ekstansör 
ve fleksör tendon yaralanması birlikte bulunmaktaydı. Grup 2’de ise 13 hastada digital sinir lezyonu, 7 
hastada median, 8 hastada ulnar, 4 hastada radial sinir ve 2 hastada ise median+ulnar sinir lezyonu 
tendon yaralanmasına eşlik etmekteydi. Yaş, cinsiyet, dominant el ile yaralanan el açısından gruplar 
arasında anlamlı farklılık saptanmadı (p>0.05). Tedavi öncesi eklem hareket açıklığı ölçümleri ve Quick-
DASH skorlarında da iki grup arasında fark tespit edilmedi. Tedavi öncesi limitasyon tespit edilen eklem 
hareket açıklıklarının tedavi sonrası iyileşme yönündeki değişimlerinde her iki grupta da istatistiksel 
olarak anlamlı farklılık mevcuttu (p<0.0001). Quick-DASH skorları değerlendirildiğinde her iki grupta da 
tedavi öncesine göre tedavi sonrasında anlamlı iyileşme saptandı. Gerek eklem hareket açıklığı 
ölçümlerindeki düzelme, gerekse Quick-DASH skorlarındaki iyileşme açısından gruplar arasında 
istatistiksel olarak anlamlı farklılık yoktu (p>0.05).  
 
Sonuç: Bulgularımıza göre tendon kesisinin yanı sıra sinir hasarı varlığının tedavi sürecinde eklem 
hareket açıklığı ve fonksiyonel düzeydeki iyileşme üzerine olumsuz etki yaratmadığı görülmektedir. Sinir 
yaralanması eşlik eden grubumuzda daha çok digital sinir lezyonunun tendon hasarına eşlik ediyor 
olması ve vaka sayımızın düşük olması çalışmanın limitasyonları arasında sayılabilir. 
  
Anahtar Kelimeler: Tendon yaralanmaları, sinir hasarı, el rehabilitasyonu 
 
 



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

P-049  Disleksili Çocuklarda Dinamik Yürüme İndeksinin Türkçe Geçerlilik ve Güvenirliliğinin 
Araştırılması  

 
Esin Topal1, Naime Evrim Karadağ Saygı2, Duygu Gizem Karali Bingül3, Esra Giray2 
 

1Sinop Atatürk Devlet Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, Sinop 
2Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul 
3Kaçkar Devlet Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, Rize 
  
Amaç: DYİ (Dinamik Yürüme İndeksi)’nin Türkçe diline çeviri ve uyarlanması, disleksi tanılı çocuklarda 
geçerlilik ve güvenirliliğinin araştırılması ve disleksili çocuklar ile sağlıklı yaşıtlarının denge parametreleri 
açısından karşılaştırılmasıdır. 
 
Gereç-Yöntem: Çalışma kesitsel ve metodolojik olarak tasarlandı. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri 
Enstitüsü Klinik Araştırmalar Etik Kurulu onayı (Onay no: 112) ve hasta ile yasal vasilerinin sözel ve 
yazılı onamını takiben değerlendirmeler yapıldı. Çalışmaya 8-14 yaş arasında, Çocuk Psikiyatrisi 
tarafından disleksi tanısı almış, WISC-R (Wechsler Bireysel Zeka Testi) sonucu IQ >85 olan, verilen 
komutları anlayabilen ve denge/postüral instabilite problemi açısından Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon 
Anabilim Dalı Pediatrik Rehabilitasyon Polikliniği’ne yönlendirilmiş 30 hasta ve yaşları eşleştirilmiş 30 
sağlıklı kontrol dahil edildi. Nöromüsküler hastalığı, iskelet anomalisi olan, bilinen görme veya işitme 
problemi olan hastalar çalışma dışı bırakıldı. DYİ’nin kılavuzlara uygun şekilde çeviri, geri çeviri ve 
Türkçe’ye uyarlanması yapıldı, Türkçe versiyon konusunda uzlaşı sağlandı. Yürüme ve dengenin 
değerlendirilmesinde DYİ, ZKYT (Zamanlı Kalk ve Yürü Testi) ve FUT (Fonksiyonel Uzanma Testi) 
ölçekleri kullanıldı. DYİ; düz zeminde, hız değiştirirken, horizontal ve vertikal baş hareketleriyle, pivot 
dönüşle, engel üzerinden atlayarak ve engellerin etrafından yürüme ve merdiven inip çıkma 
aktivitelerinin değerlendirildiği sekiz maddeden oluşan bir test olup, dinamik denge yeteneğinin kantitatif 
ölçümünü sağlar. Disleksili hasta grubunda değerlendirmeler aynı gün içerisinde iki farklı değerlendirici 
tarafından ve 7 gün arayla toplam iki kez olacak şekilde gerçekleştirildi. İstatistiksel analizler; güvenilirlik 
için sınıf içi korelasyon katsayısı (Intra Class Correlation, ICC) yöntemiyle, gruplar arası verilerin 
karşılaştırılması Mann-Whitney U ve ki-kare testleriyle, korelasyon analizi ise Spearman testi ile yapıldı. 
 
Bulgular: Demografik veriler açısından hasta ve kontrol grupları arasında anlamlı farklılık yoktu. Yapılan 
değerlendirmelerde disleksili çocuklarda DYİ’nin test-tekrar test (ICC=0,854 (%95 Güven Aralığı: 0,289 
– 0,951)) ve değerlendiriciler arası (ICC= 0,838 (%95 Güven Aralığı: 0,461 – 0,953)) güvenilirlikleri iyi 
bulundu. Disleksi ve kontrol grupları karşılaştırıldığında DYİ (22,48±1,45; 23,67±0,66; p<0,001) ve 
ZKYT (7,69±1,23; 7,03±1,03; p=0,035) sonuçlarında kontrol grubu lehine anlamlı farklılık saptandı. FUT 
skorlarında iki grup arasında anlamlı farklılık saptanmadı (p=0,438). Yapılan korelasyon analizinde 
disleksili hastalarda DYİ ile ZKYT arasında anlamlı bir ilişki saptanmazken (p=0,361, rs=-0,273), FUT 
ile arasında düşük bir ilişki (p=0,055, rs=0,361) gözlendi. 
 
Sonuç: Disleksili çocukların yürüyüş esnasında dinamik dengeleri sağlıklı yaşıtlarına göre olumsuz 
etkilenmiştir. Denge probleminin değerlendirmesinde DYİ değerlendiriciler arası ve test-tekrar test 
ölçümlerinde güvenilir saptanmıştır. Buna karşın ölçeğin disleksili hasta popülasyonunda dengenin 
değerlendirilmesinde geçerli bir yöntem olmadığı tespit edilmiştir. 
  
Anahtar Kelimeler: Denge, dinamik yürüme indeksi, disleksi, geçerlilik ve güvenilirlik, yürüme 
 
 



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

P-050  Serebral Palsili Çocukların Annelerinde Anksiyete ve Yaşam Kalitesi  
 
Merve Gemiköz, Merih Özgen, Funda Berkan 
 
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Eskişehir 
  
Amaç: Bu çalışmanın amacı; serebral palsili çocukların annelerinde anksiyete ve yaşam kalitesi düzeyi 
ile çocukların motor bozukluk düzeyleri arasındaki ilişkinin araştırılmasıydı. 
 
Gereç-Yöntem: Bu klinik prospektif araştırmaya ESOGÜ Tıp Fakültesi Etik Kurulunun onayı alındıktan 
sonra ESOGÜ Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Polikliniğine başvuran 18 
yaşından küçük 98 serebral palsili çocuk ve primer bakım vereni olan anneleri dahil edildi. Çalışmayı 
kabul eden her katılımcı yazılı ve sözlü olarak bilgilendirildi ve yazılı onamları alındı. Katılımcıların 
sosyodemografik bilgileri kaydedildi. Pediatrik Fonksiyonel Bağımsızlık Ölçeği (WeeFIM), Kaba Motor 
Fonksiyon Sınıflandırma Sistemi (KMFSS), Bimanuel İnce Motor Fonksiyon (BİMF) ve Fonksiyonel 
Mobilite Skalası (FMS) ile çocuklar, Beck Anksiyete Ölçeği (BAÖ) ve Dünya Sağlık Örgütü Yaşam 
Kalitesi Ölçeği Kısa Formu Türkçe Versiyonu (WHOQOL-BREF-TR) ile anneler değerlendirildi. Bu 
çalışmada sürekli değişkenler ortalama±standart sapma (SS) ve kategorik değişkenler frekans ve yüzde 
olarak gösterildi. Değişkenler arasındaki ilişkiyi analiz etmek için Spearman korelasyon uygulandı. 
İstatistikler IBM SPSS Statistics 22.0 (SPSS Inc., Chicago, Illinois) programı kullanıldı. İstatistiksel 
anlamlılık düzeyi p<0,05 olarak alındı. 
 
Bulgular: SP’li çocukların yaş ortalaması 6,26±3,71 idi. Çocukların 44’ü kız, 54’ü erkekti. Annelerin yaş 
ortalaması 35,74±6,31 idi. BAÖ’ne göre annelerin %52’si minimal, %22,4’ü hafif, %13,3’ü orta ve 
%12,2’si ağır anksiyete düzeyine sahipti. Çocukların KMFSS, BİMF, FMS ve WeeFIM düzeyi ile 
annelerin BAÖ puanları arasında anlamlı korelasyon saptanmadı (p>0,05). WeeFIM skoru ile yaşam 
kalitesi ölçeğinin sosyal ilişkiler alt grubunda pozitif korelasyon vardı (p<0,05). BİMF skorları ile yaşam 
kalitesi ölçeğinin genel sağlık, sosyal ilişkiler ve çevresel sağlık alt grubu arasında negatif korelasyon 
vardı (p<0,05). Çocukların FMS ve KMFSS düzeyi ile annelerin yaşam kalitesi arasında anlamlı 
korelasyon saptanmadı (p>0,05). 
 
Sonuç: SP’li çocuklardaki fonksiyonel yeti yitiminin, annelerde var olan anksiyete şiddetini 
değiştirmediği, bunun yanında annelerin yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilediğini bulduk. SP’li 
çocukların annelerinin fiziksel, psikolojik ve ekonomik olarak desteklenerek yaşam kalitelerinin 
arttırılmasının, anneler ve bakım verdikleri çocuklar, aileleri, sosyal ve mesleki çevreleri için önemli 
olacağı düşünülmüştür. Çalışmamızın başlıca kısıtlılığı az sayıda hasta popülasyonunda 
gerçekleştirilmiş olmasıydı. SP’li çocukların fonksiyonel düzeyleri ile annelerin anksiyete ve yaşam 
kalitesi arasındaki ilişkinin saptanması açısından daha büyük hasta grubu ile yapılacak kapsamlı 
çalışmalara ihtiyaç vardır. 
  
Anahtar Kelimeler: Anksiyete, anne, serebral palsi, yaşam kalitesi 
 
 



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

P-051  Serebral Palsili Hastalarda Fonksiyonel Mobilite Skalasının Türkçe Versiyonunun 
Geçerlilik ve Güvenirliği  

 
Göktuğ Karataş1, Ebru Şahin1, Özlem El1, Nihan Erdinç Gündüz2, Ali Karakaş1, Özlen Peker1 
 

1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İzmir 
2İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi Kliniği, İzmir 
  
Amaç: Fonksiyonel Mobilite Skalası’nın Türkçe versiyonunun hazırlanması ve serebral palsili 
hastalarda geçerlilik ve güvenirlik çalışmasının yapılmasıdır. 
 
Gereç-Yöntem: Polikliniğimize başvuran serebral palsi tanılı 2-18 yaş arası 100 hasta çalışmaya dahil 
edildi. Değerlendirici tarafından hastanın demografik özellikleri ve serebral palsi hastalığının klinik 
değerlendirilmesi yapıldı. Fonksiyonel değerlendirilme çalışması ise; Fonksiyonel Mobilite Skalası 
(FMS), Kaba Motor Fonksiyon Sınıflandırma Sistemi (KMFSS) ve Gillet Fonksiyonel Değerlendirme 
Anketi Yürüme Skalası kullanılarak yapıldı. Test-retest güvenilirliği için 54 hasta 1 hafta sonra yeniden 
değerlendirilerek FMS anketi tekrar dolduruldu. Spearman korelasyon analizi kullanılarak geçerlilik ve 
Cohenin weighted kappa değerleri değerlendirilerek güvenilirlik araştırıldı.  
 
Bulgular: FMS test-tekrar test güvenilirliği weighted kappa ile değerlendirildiğinde kappa katsayısı her 
üç mesafede de >0.81 olarak bulundu. Bu sonuç ile FMS anketinin Türkçe versiyonunun çok iyi tutarlılık 
gösterdiği saptandı.  
FMS ile KMFSS ve Gillet Fonksiyonel Değerlendirme arasındaki korelasyon Spearman korelasyon testi 
ile değerlendirildiğinde her üç mesafede r>-0.81, p<0.001 olarak bulundu. Bu sonuç ile FMS ile KMFSS 
arasında istatistiksel olarak anlamlı çok yüksek negatif korelasyon olduğu saptandı. FMS ile Gillet 
Fonksiyonel Değerlendirme arasındaki korelasyon Spearman korelasyon testi ile değerlendirildiğinde 
her üç mesafede r>0.81, p<0.001 olarak bulundu. Bu sonuç ile FMS ile Gillet fonksiyonel değerlendirme 
arasında istatistiksel olarak anlamlı çok yüksek pozitif korelasyon olduğu saptandı. 
 
Sonuç: Çalışmamızda FMS’nın Türkçe versiyonunun Türk popülasyonda serebral palsili hastalarda 
fonksiyonel değerlendirme için geçerli ve güvenilir ölçüm sağladığı gösterilmiştir. 
  
Anahtar Kelimeler: Serebral palsi, fonksiyonel değerlendirme, geçerlilik 
 
 



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

P-052  147 Travmatik Spinal Kord Yaralanmalı Çocuk Hastanın Klinik ve Demografik Verileri  
 
Tülay Tekdemir Tiftik, Ender Erden, Ebru Erden 
 
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, 
Ankara 
  
Amaç: Spinal kord yaralanması (SKY) travmatik ve nontravmatik olayların neden olduğu, motor ve 
duysal fonksiyonlarda bozulma ile birlikte birçok organ yaralanmasına neden olan mortalite ve 
morbiditeye yol açan ciddi bir hastalıktır. SKY sonucu ortaya çıkan fiziksel, psikososyal ve ekonomik 
sorunlar hem bireysel hem de toplumsal boyutu olan önemli bir sorundur. Bu çalışmada hastanemizde 
yatarak FTR programına alınan SKY’li hastaların klinik ve demografik verileri incelendi. Bu verilerin 
ülkemizdeki SKY’li çocuk hastaların geleceği açısından ekonomik, sağlık ve politik yönden daha iyi 
değerlendirilmesine imkân sağlayacağı amaçlandı. 
 
Gereç-Yöntem: 2009-2017 yılları arasında yatarak FTR programına alınan 18 yaş altı travmatik SKY’li 
147 hastanın dosya kayıtları, hastanemiz veri tabanından retrospektif olarak elektronik ortamda 
incelendi. Hastane etik kurulundan onam alındı. Nontravmatik SKY ve SKY ile birlikte kafa travması 
veya beyin hasarı olan hastalar çalışma dışı bırakıldı. 
 
Bulgular: Hastaların 108’i (%73,5) erkek ve 39’u (%26,5) kız, yaş ortalaması 15,04±3,8 yıl (aralık=3-
18), olay sonrası hastanemize kabul edilene kadar geçen süre 12,64±28,8 gün (aralık=1-240) ve 
hastanemizde yatış süresi 57,7±33,7 gün (aralık=1-195) olarak bulundu.  Etiyolojik nedenlere 
bakıldığında hastaların 51’i (%34,7) yüksekten düşme, 39’u (%26,5) araç içi trafik kazası, 20’si (%13,6) 
ateşli silah yaralanması, 17’si (%11,6) araç dışı trafik kazası, 10’u (%6,8) suya atlama, 7’si (%4,8) kesici-
delici aletle yaralanması ve 3’ü (%2) spor yaralanması idi. 47 hasta servikal, 72 hasta torakal ve 27 
hasta lomber seviyeden yaralanmıştı. Asia impairment skala (AIS) evrelemesine göre hastaların 96’sı 
(%65,8) AIS-A, 14’ü (%9,6) AIS-B, 23’ü (%15,8) AIS-C, 11’i (%7,5) AIS-D ve 2’si (%1,4) AIS-E idi. 
Hastaların alt ekstremite tonusu 78’inde (%53,4) flask, 25’inde (%17,1) Modifiye Ashworth Skalası 
(MAS) 1, 19’unda (%13) MAS 2, 10’unda (%6,8) MAS 3, 1’inde (%0,7) MAS 4 olarak bulundu. 
Hastaların 17’si (%11) idrarını spontan boşaltırken, 99’u (%69,2) aseptik aralıklı kataterizasyon, 27’si 
(%18) kalıcı katater kullanıyordu. 142 (%96,6) hastanın bağırsak boşaltımına ait veri bulunamazken 5 
(%3,4) hastanın kabızlığı mevcuttu. 
Servise kabul edilen 84 (%58,7) hastada komplikasyon yoktu. SKY ile birlikte hastaların 13’ünde (%9) 
iç organ yaralanması, 29’unda (%20,3) basınç yarası, 10’unda (%6,9) alt ekstremite kırığı vardı. 
Hastaların fonksiyonel ambulasyon sınıflaması (FAS) incelendiğinde 68’i (%59,7) FAS 0-1-2, 22’si 
(%15,8) FAS 3 ve 48’i (%34,5) FAS 4-5 düzeyindeydi. 
Hastaların yardımcı cihaz kullanımları incelendiğinde 38’i (%33) tekerlekli iskemle kullanırken, 59’u 
(%51,4) bir çift uzun yürüme cihazı ve walker ile kısa mesefade ambule idi. 56 (%58,6) hasta ise bir çift 
kısa yürüme cihazı ile kanedyen veya walker kullanarak ambule idi. 32 (%21,8) hastanın fonksiyonel 
durumuna ait herhangi bir veriye rastlanmadı. 
 
Sonuç: Hastanemiz verilerine göre ülkemizde SKY’nin en sık nedenleri arasında yüksekten düşme ve 
araç içi trafik kazası gelmektedir. Bu hastaların çoğu nonambule veya yardımcı cihazlarla kısa mesefe 
ambule olabilmektedirler. Ayrıca başta nörojenik mesane olmak üzere eşlik eden komplikasyonlar 
oldukça sıktır. Yüksek oranda kalıcı nörolojik defisitler hem psikososyal hem de ekonomik açıdan 
hastanın ve çevresinin yaşamını olumsuz yönde etkiler. SKY’ye neden olan olayların çoğu gerekli 
tedbirlerin alınması ile önlenebilir. SKY sonrası rehabilitasyon ile nörolojik defisitler tedavi edilerek 
hastaların en kısa zamanda mobilize edilmesi gerektiğini önermekteyiz. Ayrıca bu hastaların yaşamları 
boyunca karşılaşabilecekleri sorunların belirlenmesi ve bu sorunlarla mücadelenin ülkemizin sağlık 
politikasının önceliği olması gerektiğini düşünmekteyiz. 
  
Anahtar Kelimeler: Spinal kord yaralanması, çocuk, epidemiyoloji 
 
 



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

P-053  Erişkin Robotik Yürüme Ünitemizde Tedaviye Aldığımız 700 Hastanın Özellikleri  
 
Sibel Demir, Tülay Tiftik, Veysel Eren Uslu, Ali Orhan 
 
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, 
Ankara 
  
Amaç: Rehabilitasyon amacıyla geliştirilen robotlar herhangi bir görevi yerine getirmek için belirlenen 
hareketleri yaptıran, çok fonksiyonlu, programlanabilen, şekil, büyüklük ve sistemleri bakımından 
farklılıkları olan cihazlardır. Robotik sistemler ritmik sensoriyal input girişi ile yoğun hızlı ve görev-
spesifik egzersizlerin yapılmasını sağlayarak rehabilitasyon hastaların yürüme rehabilitasyonunda 
kullanılmaktadır. Robotik sistemlerin diğer egzersiz yöntemleri ile karşılaştırıldığında, daha uzun süreli 
ve daha yoğun bir egzersiz programının sürdürülebilmesi, egzersize uyumun yüksek olması, hastada 
ileri düzeyde motivasyon sağlaması, fonksiyonel progresyonun değerlendirilmesi, raporlanması ve 
tedavi etkinliğinin objektif izlenebilmesi gibi avantajları mevcuttur. 
Rehabilitasyon robotları tasarım esasına göre uç -effector ve egzoiskelet cihazlar olmak üzere iki grupta 
incelenebilir. Egzoiskelet tipte robotik cihazlar, hastanın anatomik eksenleri ile hizalanmış anatomik 
eksenlere sahiptir, eklemlerin direkt kontrolünü sağlarlar. Anormal postür ve hareketlerin ortaya çıkması 
ihtimalini azaltırlar. RYE sırasında kullanım açısından kontrendikasyon oluşturan durumlar; ciddi 
düzeyde spastisite ve kontraktür varlığı, instabil spinal kırıklar, ciddi osteoporoz varlığı, iyi kaynamamış 
ekstremite kırıkları gibi instabilite yaratan durumlar, açık deri lezyonları, dolaşım problemleri, kardiyak-
pulmoner kontrendikasyonlar, kooperasyon bozukluğu, ciddi kognitif defisit ve psikiyatrik problemlerin 
varlığı, mekanik ventilasyon, ileri derecede orantısız alt ekstremite ve/veya omurga gelişimi olan 
hastalar, kalça, diz ve ayak bileği artrodezleri, akut inflamatuar veya enfeksiyöz hastalıkların varlığı, ileri 
diskinetik ve miyoklonik refleksler ve aşırı kilolu olmaktır. Biz bu çalışmada erişkin robotik rehabilitasyon 
ünitemizde tedaviye aldığımız hastaları tanı, klinik ve demografik özellikler, seans sayısı ve 
komplikasyonlar açısından incelemeyi amaçladık. 
 
Gereç-Yöntem: Çalışmamızda hastanemiz erişkin robotik rehabilitasyon ünitesinde Ağustos 2010 ve 
Nisan 2016 yılları arasında robotik yürüme eğitimi (RYE) almış 700 hasta değerlendirildi.Hastaların yaş, 
cinsiyet, ve tanıları kaydedildi. Tedavide uygulanan seans sayıları ve tedaviye ara verme ya da 
sonlandırma nedenleri belirlendi.  
 
Bulgular: Çalışmamızda sabit egzoiskelet robotik sistem (lokomat) ile tedaviye aldığımız hastaların yaş 
ortalaması 33.9±14.2/yıl idi. Hastaların 457(% 65.3)’i erkek ve 243(%34.7)’ü kadındı. Medulla spinalis 
yaralanması olan hastaların 392 (%56.2)’i parapleji ve 74(%10.6)’ü tetrapleji idi. 86(%12.3) hasta inme, 
46 (%6.6) hasta multiple skleroz, 42 (%6.0) hasta travmatik beyin hasarı, 41(% 5.9) hasta serebral palsi 
ve 16(%2.3) hasta diğer tanılar ile tedaviye alınmıştı. Tedavide uygulanan seans sayılarına bakıldığında 
hastaların 285(%41.5)’i 10 seans altında, 333(%47.6)’ü 10 seans ve 68(%9.9)’i 10 seans üstünde 
tedaviye alındı. Tedaviye ara vermeye yada sonlandırma nedenlerine bakıldığında 401(%57.5) hastanın 
10 ve üstü seansı tamamladığı için tedavisi sonlandırılırken, 10 seansın altında tedaviye alınan 
285(%41.5) hastanın 36(%5.4)’ının kendi isteği ile, spastisite, ağrı, bası yarası, kontraktür, 
hipertansiyon, hipotansiyon, PEG, baklofen pompası ve ektremitelerde uzunluk farklı olması nedeniyle 
tedavileri sonlandırıldı. 
 
Sonuç: RYE’nin rehabilitasyon hastalarında doğru ve yeterli şekilde yapılan diğer rehabilitasyon 
yöntemleriyle birlikte uygulanması yararlıdır. RYE’ne alınan hastalarda tedavi sıklığı, yoğunluğu ve 
dozajı tespit edilmeli. Doz yanıt ve maliyet etkinlik çalışmaları yapılmalıdır. 
  
Anahtar Kelimeler: Rehabilitasyon, robotik yürüme eğitimi, veri 
 
 



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

P-054  Kronik Tek Taraflı Vestibüler Hipofonksiyonda Görsel Uyarı ile Yapılan Egzersiz 
Tedavisinin Etkinliği 

  
Zohra Hashımova1, Tuğba Şahbaz2, Ayşe Karan1 
 

1İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul 
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul 
  
Amaç: Kronik tek taraflı vestibüler hipofonksiyon sağ veya sol kulak patolojisi sonrası gelişen ve 
dizziness ile ortaya çıkan bir klinik durumdur. Çoğu zaman vertigo, bulantı ve dengesizlik gibi 
semptomlar eşlik etmektedir. Çalışmamızda akut dönemi geçirmiş tek taraflı vestibuler hastalıkların 
neden olduğu dizziness ve denge bozukluğu rehabilitasyonunda görsel uyarı (sanal gerçeklik) ile 
yapılan egzersiz tedavisinin etkinliğini araştırmak hedeflendi. 
 
Gereç-Yöntem: Prospektif, randomize ve kontrollü olarak planladığımız, çalışma Ekim 2017 ve Haziran 
2018 tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon 
Anabilim Dalı vertigo polikliniğinde tek merkezli olarak yürütüldü. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp 
Fakültesi Etik Kurulu’ndan onay ve hastalardan çalışma öncesi bilgilendirilmiş onam alındı.  
Hastalar bilgisayar programı ile iki gruba randomize edildi. İki gruba da haftada 5 gün, 2 ay boyunca her 
seansı 30 dakika olmak üzere vestibüler rehabilitasyon egzersizleri verildi, birinci grup sadece egzersiz 
grubundan oluşmaktaydı (50 hasta). İlk seans araştırmacı gözetiminde hastanede grup egzersizi olarak 
yapıldı. İkinci gruba (50 hasta) ise bu egzersizlere ilaveten 45 dakika süre ile haftada 2 gün, 8 hafta, 
toplam 16 seans sanal gerçeklik tedavisi uygulandı. Sanal gerçeklik ile rehabilitasyon amacıyla Nintendo 
Wii cihazının Wii Fit™ yazılımındakı denge egzersizleri grubundaki tüm oyunlar kullanıldı. Nintendo ® 
Wii, denge, aerobik kapasite ve kas gücünü artırmak için tasarlanmış, kablosuz uzaktan kontrol 
edilebilir, denge tahtası ve görüntü ekranından oluşan, kişi ile bireysel çalışma imkânı sunan sanal 
gerçeklik yöntemidir. 
Hastalar tedavi öncesi (TÖ), tedavi sonrası 2.ay ve tedavi sonrası 3.ay kontrolünde, Vizüel Analog Skala 
(VAS) ile baş dönme şiddeti, baş dönme sıklığı, atak sıklığı, fonksiyonellik için Time Up an Go (TUG) 
testi, denge için Berg denge ölçeği, postürel dayanıklılık için Romberg testi ve yaşam kalitesi açısından 
Dizziness Handicap Inventory anketi ile değerlendirildi.  
 
Bulgular: VAS ile değerlendirilen baş dönme şiddeti değerlerinde TS 2.ay ve TS 3.ay kontrolünde her 
iki grupta da istatistiksel açıdan çok ileri düzeyde anlamlı azalma saptandı (p<0,001). Gruplar arası 
karşılaştırmada VAS ile değerlendirilen baş dönme şiddetinde sanal gerçeklik grubunda ev egzersiz 
grubuna göre çok ileri düzeyde anlamlı fark saptandı (p<0,001). DHI, TUG, Berg denge testi, atak sıklık 
değerlerinde hem TS 2.ay, hem de TS 3.ay kontrolünde her iki grupta da istatistiksel açıdan anlamlı 
iyileşme gözlendi (p<0,001). Gruplar arasında ise atak sıklığı sanal gerçeklik grubunda ev egzersiz 
grubuna göre çok ileri düzeyde anlamlı azalma gösterdi (p<0,001).  
 
Sonuç: Tek taraflı kronik vestibüler hipofonksiyon tanısı almış hastalarda sanal gerçeklik ile yapılan 
rehabilitasyonunun etkinliğini araştırdığımız bu çalışmada baş dönmenin şiddeti ve fonksiyonellik 
açısından iki grupta da anlamlı iyileşmeler saptanmıştır. Ancak sanal gerçeklik eklenen grup baş 
dönmesinin şiddeti ve atak sıklığını açısından daha iyi sonuçlar vermiştir. Egzersiz tek taraflı kronik 
vestibüler hipofonksiyon rehabilitasyonunda çok önemlidir, sanal gerçeklik tedavisinin eklenmesi 
rehabilitasyonun etkinliğini daha da artırmaktadır. 
 
Anahtar Kelimeler: Vertigo, sanal gerçeklik, vestibüler egzersiz 
 
 



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

P-055  Primer Diz Osteoartritinde PRP+ozon, Betametazon+ozon ve Sadece Ozon 
Enjeksiyonlarının Ağrı ve Hareket Kısıtlılığı Üzerine Etkisi  

 
Nurbanu Hindioğlu1, Mehmet Ağırman1, Nalan Doğan2, Demet Uçar1 
 

1Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul 
2Lüleburgaz Devlet Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, Lüleburgaz, Kırklareli 
  
Amaç: Diz osteoartriti ağrı, hareket kısıtlılığı nedeniyle işgücü kaybına neden olan dejeneretif bir 
hastalıktır. 
Bu çalışmanın amacı, primer diz osteoartriti olan hastalarda platelet-rich plasma (PRP) +ozon, 
betametazon+ ozon ve sadece ozon enjeksiyonunun etkinliğini karşılaştırmaktır. 
 
Gereç-Yöntem: Polikliniğimize diz ağrısı nedeniyle başvurmuş ve ACR (American Collage of 
Rheumatology)kriterlerine göre primer diz osteoartriti tanısı almış 30 hasta randomize edilerek: grup 1 
(PRP +ozon ), grup 2 (betametazon + ozon) ve grup 3 (ozon) olarak gruplara ayrıldı. Enjeksiyonlar 1 
hafta arayla 3 hafta üst üste olacak şekilde uygulandı. 
Tedavi öncesi, tedaviden 1 hafta ve tedaviden 1 ay sonraki ağrısı, vizuel analog pain (VAS), hareket 
kısıtlılığı ise Western Ontario and McMaster Universities Arthritis Index (WOMAC ) kullanılarak 
belirlendi.Sonuç analizleri SPSS 15 paket program (SPSS Inc., Chicago, IL, USA)ile yapıldı p <=0,05 
istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.  
 
Bulgular: Tedaviden 1 hafta sonraki erken dönemde tek başına ozon enjeksiyon tedavisinin etkisi 
kombine yöntemlerle benzer bulunmuştur. 
Tedaviden 1 ay sonraki geç dönemde ise PRP+ozon enjeksiyon tedavisi, betametazon +ozon ve tek 
başına ozon enjeksiyonundan fonksiyonel açıdan daha başarılı bulunmuştur.Ağrı da kayda değer 
azalma olmakla beraber her üç grupta da tedaviden önceki ağrı şiddetine dönüş olmamıştır. 
 
Sonuç: Primer diz osteoartritinde PRP+ozon enjeksiyon tedavisi,tedaviden 1 ay sonra fonksiyonel 
açıdan daha başarılı bulunurken, ağrı şiddetinde azalma gruplararasında benzer bulunmuştur. 
Tedavinin kısıtlılıkları; az sayıda hasta ile çalışılmış olup, uzun dönem sonuçlarının da henüz 
çalışılmamış olmasıdır. 
  
Anahtar Kelimeler: Betametazon, intraartikuler enjeksiyon, ozon, primer diz osteoartriti, PRP 
 
 



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

P-056  Vitamin D Düzeyinin Düşük Olduğu Karpal Tünel Sendromu(KTS) Olgularında D Vitamin 
Replasmanının KTS Semptom ve Bulgularına Etkisinin Değerlendirilmesi  

 
Ayşegül Korkut, Şebnem Koldaş Doğan, Meral Bilgilisoy Filiz, Naciye Füsun Toraman 
 
Sağlık Bakanlığı Üniversitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon 
Anabilim Dalı, Antalya 
  
Amaç: Karpal tünel sendromu(KTS) tuzak nöropatileri içinde en sık görülen periferik nöropatidir.Bu 
çalışmada vitamin D düzeyinin düşük olduğu KTS olgularında D vitamin replasmanının KTS semptom 
ve bulguları üzerine etkisini değerlendirme amaçlanmıştır. 
 
Gereç-Yöntem: Bu çalışma prospektif gözlemsel olarak dizayn edilmiştir.Hasta popülasyonu 1 Ocak-
31 Temmuz 2018 tarihleri arasında Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fiziksel Tıp ve 
Rehabilitasyon Kliniği EMG laboratuvarına başvurmuş hastalardır.Hafif ve/veya orta KTS tanısı almış 
ve D vitamini <20 ng/ml olan hastalar çalışmaya dahil edilmiştir.Hasta veri formu oluşturularak 
elektrofizyolojik,laboratuvar ve klinik bulgular toplanmıştır.Vizuel Analog Skala (VAS)skoru, hızlı kol-
omuz-el disabilite(Hızlı DASH) anketleri,kaba ve ince kavrama,tinel ve phalen testleri,elektrofizyolojik 
inceleme ile değerlendirilmiştir.Başlangıçta 55 hasta çalışmaya alınmıştır.Tüm hastalara el el bileği 
istirahat splinti ve kolekalsiferol(vitamin D3) oral olarak yükleme dozu,50.000IU/hafta olacak şekilde 8 
hafta boyunca,sonrasında ise idame doz 3000-6000 IU/gün olacak şekilde verilmiştir.Hastalar D vitamin 
replasman sonrası 3.ayda kontrole çağrılmıştır.D vitamin seviyesine göre hastalar grup 1(<10 ng/ml) ve 
grup 2(10-20 ng/ml)olarak ayrılmıştır.Dışlama kriterlerinden sonra analizlere grup 1 de 17(28 el bileği), 
grup 2 de 22(35 el bileği) olmak üzere toplam 39 hasta,63 el bileği dahil edilmiştir.  
 
Bulgular: Tüm hastaların yaş ortalaması 46,87±8,semptom süresi ortalama grup 1 de 5 ay,grup 2 de 4 
ay bulunmuştur.Her iki grupta VAS skorunda tedavi sonrasında istatiksel olarak anlamlı azalma 
saptanmıştır(p<0,05).Hızlı DASH skorunda her iki grupta da istatiksel olarak anlamlı azalma 
bulunmuştur(p<0,05).Kaba kavrama kuvvetlerinde her iki grupta da tedavi sonrasında anlamlı iyileşme 
saptandı(p<0,05).Her iki grupta tinel ve phalen testi tedavi öncesi göre pozitif olanlarda tedavi 
sonrasında istatiksel olarak anlamlı iyileşme gözlendi(p<0,05).Her iki grupta da sadece median sinir 
duyu amplitüd ve duyu ileti hızında istatistiksel olarak anlamlı artış saptanmıştır(p<0,05).  
 
Sonuç: D vitamin seviyesi düşük olan KTS hastalarında D vitamin replasmanı ile semptomlarda 
azalma,fonksiyonel durumda düzelme ve elektrofizyolojik bulgularda iyileşme sağlanabilir.D vitamini 
eksikliğinin düzeyine göre alt gruplar değerlendirildiğinde daha yüksek D vitamini seviyesi olanlar 
ağrı,fonksiyonel durum ve elektrofizyolojik açıdan daha fazla iyileşme göstermektedir. 
  
Anahtar Kelimeler: D vitamini, karpal tünel sendromu, nöropati 
 
 



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

P-057  Ultrason Eşliğinde Steroid Enjeksiyonu ile Tedavi Ettiğimiz Tetik Parmak Olgularının 
Sonuçları: Vaka Serisi  

 
Ecem Pelin Uslu, Dilara Dilik, Özlem Kaleoğlu, Nilgün Mesci, Duygu Geler Külcü 
 
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fizik Tedavi ve 
Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul 
  
Amaç: Tetik parmak, fleksör tendon ve tendon kılıfında inflamasyon ve hipertrofi sonucu meydana gelen 
parmakta ağrı, takılma ve fonksiyon kaybı ile seyreden bir durumdur. Genel popülasyonda %2-3, 
diyabetlilerde %10 sıklıkta görülür. Konservatif tedavi yöntemleri arasında istirahat, soğuk uygulama, 
non steroid antiinflamatuar ilaçlar, ekstansör splintleme, fizik tedavi yöntemleri ve kortikosteroid 
enjeksiyonları sayılabilir. Son zamanlarda ultrasonun klinik pratikte kullanımının artışıyla birlikte bir çok 
enjeksiyon uygulamasının ultrason eşliğinde yapılması tercih edilmektedir. Biz de kliniğimizde ultrason 
eşliğinde yaptığımız tetik parmak enjeksiyonunun ağrı ve işlevsellik üzerine etkisini incelediğimiz 
sonuçları sunmayı amaçladık. 
 
Gereç-Yöntem: Çalışmamız Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon kliniği enjeksiyon polikliniğimizde tetik 
parmak tanısı ile ultrason eşliğinde fleksör tendon kılıfı içerisine steroid (triamsinolon) enjeksiyon 
tedavisi almış ve takipleri düzenli yapılmış olan hasta dosyalarının retrospektif olarak taranması ile 
yapıldı. 18 yaş üstü ve semptom süresi en az 3 hafta olan hastalar çalışmaya dahil edilirken, öncesinde 
tetik parmak nedeniyle steroid enjeksiyonu veya cerrahi tedavi uygulanmış hastalar ile konjenital tetik 
parmak tanısı olan hastalar dışlandı. Toplamda 20 hasta değerlendirmeye alındı, dışlama kriterleri göz 
önüne alınarak 15 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların yaş, cinsiyet, meslek, hastalık süresi, tutulan 
taraf ve parmak lokalizasyonu kayıt edildi. Tedavi öncesi (TÖ) ve tedavi sonrası (TS) 2. hafta ölçülmüş 
olan parmak ağrısı şiddetinin değerlendirildiği vizüel analog skala (VAS) (0-10cm) istirahat ve aktivite 
skorları, algometre (kg/cm2) sonuçları ve fonksiyonel durum parametresi olan Duruöz el skorları 
incelemeye alındı.  
 
Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 56.4±13.6 yıl; cinsiyet dağılımı 12 kadın (%80), 3 erkek (%20); 
meslek dağılımı 8 ev hanımı (%53,3), 3 memur (%20), 2 emekli (%13,3), 2 öğretmen (%13,3) 
şeklindeydi. Etkilenen parmak lokalizasyonu 9 hastada 1. parmak (%60), 3 hastada 3. parmak (%20), 3 
hastada 4. parmak (%20); tutulan taraf 11 hastada sağ (%73,3), 4 hastada sol taraf (%26,7) idi. 
Hastaların TÖ ve TS 2. haftada yapılmış olan ölçüm parametreleri arasında aktivite VAS skorları ve 
Duruöz el skorları açısından belirgin şekilde anlamlı düzelme izlendi (p<0.01). Algometre ölçüm 
değerleri incelendiğinde TÖ ve TS 2. hafta verileri arasında iyileşme yönünde değişim mevcuttu, ancak 
istatistiksel olarak anlamlı değildi (p=0,056). İstirahat VAS skorlarında da anlamlı iyileşme izlenmedi 
(p>0.05). 
 
Sonuç: Çalışmamızda tetik parmak tanılı hastalarda ultrason eşliğinde tendon kılıfı içerisine yaptığımız 
triamsinolon enjeksiyonunun aktivite esnasındaki ağrı ve işlevsellik açısından etkin olduğunu saptadık. 
Ultrasonun enjeksiyon esnasında kullanımı hem yapılan işlemin etkinliğinde artışa hem de olası 
komplikasyonları azaltmaya yardımcı olduğundan kliniğimizde ultrason eşliğinde enjeksiyon sıklıkla 
tercih ettiğimiz bir yöntemdir. Fakat uygulama zamanı ve kolaylığı açısından daha avantajlı bir yöntem 
olan kör enjeksiyon tekniği de tercih edilebilir. Tetik parmak hastalarında kör enjeksiyon grubunun dahil 
edildiği, daha fazla sayıda hasta ile yapılacak prospektif randomize kontrollü yeni çalışmalara ihtiyaç 
vardır. 
  
Anahtar Kelimeler: Tetik parmak, ultrason, steroid enjeksiyonu 
 
 



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

P-058  Kronik Servikal Miyofasiyal Ağrı Sendromlu Hastalarda Ağrı, Depresyon, Sağlık 
Anksiyetesi Düzeyi ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkileri 

  
Berna Çelik, Nilüfer Balcı 
 
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Antalya 
  
Miyofasiyal ağrı sendromu (MAS) kas ve/veya fasyalarda meydana gelen ve tetik nokta (TN) olarak 
adlandırılan odaklardan köken alan ağrı ve ağrıya eşlik eden kaslarda sertlik, yansıyan ağrı, hassasiyet, 
duyusal değişiklikler, bölgesel seğirme, bazen otonomik disfonksiyonlarla ortaya çıkan bir bölgesel ağrı 
sendromudur. Hastaların en sık görülen şikayeti, yaygın olarak trapezius kası tutulumundan dolayı 
boyun ve üst sırt ağrısıdır. MAS kronik ağrıya neden olan önemli hastalıklardan biridir. Kronik ağrıya 
uykusuzluk, anksiyete ve depresyon eşlik edebilir. Bu durum hastaların yaşam kalitesinde azalmaya yol 
açarak tıbbi, sosyal ve ekonomik bir problem olarak ortaya çıkar. Psikolojik etkenler fiziksel bozukluklara 
neden olabildiği gibi, fiziksel bozuklukların da hastaların psikolojisini olumsuz etkilediği düşünülmektedir. 
Fiziksel ağrı ile psikiyatrik bozuklukların birlikteliğindeki sebep-sonuç ilişkisi genellikle açıklanamamıştır. 
Biz bu çalışmada, genel toplumda sık karşılaşılan bir sağlık problemi olan servikal MAS hastalarındaki 
ağrı, sağlık anksiyetesi, depresyon düzeyini ve yaşam kalitesi üzerine etkilerini araştırmayı amaçladık. 
Çalışmamıza, yaşları 20-60 arasında değişen 60 kronik servikal MAS tanılı hasta ve 60 sağlıklı gönüllü 
birey aldık. Hastaların ve kontrol grubunun sosyo-demografik özelliklerini sorguladık. İstirahat ağrısını 
10 cm uzunluğundaki görsel anolog skala (GAS), yaşam kalitesini kısa form-36 (SF-36), emosyonel 
durumlarını beck depresyon ölçeği (BDÖ), sağlık anksiyete düzeylerini sağlık anksiyetesi envanteri-kısa 
form (SAE) ile değerlendirdik. Grublar arasında yaş ortalaması ve eğitim düzeyleri arasında istatistiksel 
olarak anlamlı farklıklık saptanmadı. Fakat MAS grubunda kadın cinsiyet sıklığı ve sigara kullanım sıklığı 
kontrol grubuna göre istatististiksel olarak daha yüksek bulundu. MAS’lı hastalarda SAE, BDÖ skorları 
istatistiksel olarak kontrollere göre daha yüksek saptanırken, SF-36 skorları ise kontrollere göre 
istatistiksel olarak daha düşük saptandı. Hastaların BDÖ skorları ile SF-36’nın alt grubları arasında 
negatif korelasyon saptanırken, SAE skorları ile SF-36’nın alt grubları arasında ise korelasyon 
saptanmadı. MAS hastalarında yaşam kalitesinin kontrol grublarına göre düşük olduğu ve bu sonuçların 
depresyon düzeyi ile de korele olduğu saptandı. Depresyonun, MAS hastalarının yaşam kalitesini 
olumsuz etkilediği görüldü. MAS tanılı hastalarda depresyon, anksiyetenin de bulunması, hastaların 
yaşam kalitesinin düşmesine neden olmakta, bundan dolayı MAS’lı hastaların psikolojik durumları da 
gözden geçirilerek uygun tedavi planlanması yapılmalıdır. 
  
Anahtar Kelimeler: Miyofasiyal ağrı sendromu, depresyon, sağlık anksiyetesi, yaşam kalitesi 
 
 



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

P-059 Romatoloji Polikliniğine Başvuran Hastalarda Fibromyalji Sendromu Varlığının İki Farklı 
Tanı Anketi ile Taranarak, Anketler Arasındaki Tanı Uyumunun Değerlendirilmesi  

 
Müyesser Nergiz Yanmaz1, Sevgi Atar2, Aviş Avişov1, Orçun Yaşmut1 
 

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları ve Romatoloji, 
İstanbul 
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, 
İstanbul 
  
Amaç: Çalışmamızda Türkçe'ye validitasyonu yapılan Fransız Romatizmal Ağrı Çalışma grubunun 
Fibromyalji hızlı tarama aracı (FHTA) ile Fibromyalji Sendromu (FMS) revize 2016 tanı kriterlerini 
kullanarak vakalarımızda FMS varlığını araştırdı ve bu iki anket arasındaki FMS tanısı uyumunu 
değerlendirdik. Ayrıca, modifiye 2010 ve revize 2016 ARB FMS tanı kriterleri arasındaki tanı uyumunu 
da inceledik. 
  
Gereç-Yöntem: Çalışmaya farklı şikayetlerle hastanemiz Romatoloji ve Fizik Tedavi Rehabilitasyon 
polikliniklerine ardarda başvuran 18 yaşından üstü, anketleri doldurmaya yeterli kognitif düzeyde, okur-
yazar, ciddi emosyonel bozukluk ve dahili hastalığı olmayan hastalar alındı. Hastaların sosyo-
demografik verileri toplandı; anamnez ve fizik muayeneleri yapıldıktan sonra tanıya yönelik tetkikler 
istendi. Hastalardan, muayene öncesi bekleme salonunda, olurları alınarak Türkçe'ye validite edilen 
Fibromyalji tanı kriterleri ve semptom ağırlık skalası anketini (FTKSAS) ve FHTA formunu iyi bir şekilde 
okuyarak doldurmaları istendi 
 
Bulgular: Yetmişiki (% 29.6) erkek ve 171 kadın (% 70.4) toplam 243 hasta değerlendirildi. Yaş 
ortalaması 44.31±12.02 idi. Vakaların 147'si ilkokul (% 60.5), 31'i orta okul (% 12.8), 39'u lise (% 16), 
26’sı (% 10.7) üniversite mezunu idi. FHTA'ya göre vakaların % 27.2'si FMS varlığı düşündürdü. ARB 
2016 revize kriterlere göre ise % 24.7'si tanı aldı. Bu iki anket arasında uyum değerlendirildiğinde, kappa 
0.593 (p=0.00) bulundu. ARB modifiye 2010 kriterleri ve 2016 revize kriterlerine göre FMS tanı varlığı 
açısından iki değerlendirme yöntemi arasında ki uyumda ise kappa (p=0.00) bulundu. FHTA nin 2016 
revize Tanı kriterlerine göre sensivitesi % 73, spesivitesi % 88 idi. 
  
Anahtar Kelimeler: Fibromyalji, anketler, tanı 
 
 



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

P-060 Fibromyalji Sendromlu Hastalarda Hastalık Aktivitesi, Hastalık Algısı, Sosyal Destek ve 
Başa Çıkma Yöntemlerinin Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi  

 
Hakan Kesmen, Ayhan Bilgici, Salim Mısırcı, Murat Sencer Özsoy, Dilek Durmuş, Gamze Alaylı 
 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Samsun 
  
Amaç: Fibromyalji sendromu (FMS) yaygın vücut ağrısı ve hassas noktalar ile karakterize, uyku 
bozukluğu, yorgunluk, başağrısı, kognitif ve psikiyatrik bozuklukların eşlik ettiği kronik bir hastalıktır. 
Sonuçta yaşam kalitesi olumsuz olarak etkilenmektedir. Bu çalışmada FMS’li hastalarda yaşam 
kalitesini sağlıklı kontrollerle karşılaştırmayı, FMS hastalarında hastalık algısı, sosyal destek, hastalıkla 
başa çıkma yöntemleriyle yaşam kalitesi arasındaki ilişkiyi araştırmayı amaçladık. 
Gereç-Yöntem: Çalışmaya 50 FMS hastası (K/E= 46/4) (42.8 ±10.16 yıl) ve 50 sağlıklı kontrol (K/E= 
25/25) (35.02±11.28) alındı. Ağrı Vizüel Analog Skala (VAS), yaşam kalitesi kısa form (SF-36), hastalık 
algısı Revize Hastalık Algısı Ölçeği (HAÖ), sosyal destek Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği 
(CBASDÖ), başa çıkma tutumları Başa Çıkma Tutumlarını Değerlendirme Ölçeği (COPE) ile 
değerlendirildi. FMS hastalarının klinik değerlendirmesinde Fibromyalji Etki Anketi (FİQ) ölçeği 
kullanıldı. 
 
Bulgular: SF-36 fiziksel fonksiyon, ağrı, sosyal fonksiyon ve mental sağlık skorları FMS’li hastalarda, 
sağlıklı kontrollere göre istatistiksel olarak düşüktü (p<0.05). FMS hastalarında COPE-emosyonel ve 
COPE-problem skorları ise kontrollere göre yüksek bulundu (p<0.05). CBASDÖ skorlarında iki grup 
arasında fark yoktu (p>0.05). HAÖ-süre akut-kronik alt başlığı ile SF-36 fiziksel fonksiyon (p<0.01), ağrı 
(p<0.01), sosyal fonksiyon (p<0.05) arasında negatif korelasyon, FİQ skoru (p<0.05) ile pozitif 
korelasyon saptandı. HAÖ-süre döngüsel alt başlığı, SF-36 mental sağlık ile negatif koreleydi (p<0.01). 
HAÖ-duygusal temsiller alt başlığı, SF-36’nın tüm parametreleri ile negatif korelasyon, FİQ skoru ile 
pozitif korelasyon gösterdi (p<0.01). FMS grubunda problem odaklı başa çıkma ile yaşam kalitesi 
arasında anlamlı ilişki bulunamazken, duygusal odaklı başa çıkma ile genel sağlık arasında negatif 
korelasyon tespit edildi (p<0.05). 
 
Sonuç: FMS hastalarının aile ve arkadaşlardan algıladıkları sosyal desteğin, kontrol grubundan daha 
düşük olduğunu tespit ettik. FMS hastalarında, hastalığın kronik olduğu yönündeki düşünce, hastalığının 
kendisini ciddi şekilde etkilediğine inanmak ve yaşadığı semptomları hastalığıyla ilişkilendirmek yaşam 
kalitelerini olumsuz etkilemektedir. FMS hastalarında tedavi planlanırken hastanın hastalığa dair 
olumsuz algılarının düzeltilmesi, tedaviye olan inancının artırılması hastaların yaşam kalitesine olumlu 
katkı sağlayacaktır. 
  
Anahtar Kelimeler: Fibromyalji sendromu, hastalık algısı, hastalıkla başa çıkma yöntemleri, sosyal 
destek, yaşam kalitesi 
 
 



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

P-061  Benign Pozisyonel Vertigolu Hastalarda Sternokleidomastoid Kasında Tetik Nokta Varlığı 
Baş Dönmesine Bağlı Engellilik Üzerinde Etkili mi? 

  
Ekin İlke Şen, Tuğçe Kocamal, Selim Sezikli, Sina Arman, Nalan Çapan, Ayşe Karan 
 
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul 
  
Amaç: Benign paroksismal pozisyonel vertigo (BPPV) erişkinlerde tekrarlayan vertigonun en sık 
nedenidir. BPPV hastalarında düşme ve depresyon insidansında artma ve günlük yaşam aktivitesinde 
azalma olduğu bildirilmiştir. Çalışmamızda BPPV'si olan hastalarda sternokleidomastoid (SKM) kasta 
tetik nokta varlığının klinik yakınımlar ve fiziksel fonksiyonlar üzerine etkisinin belirlenmesi 
amaçlanmıştır.  
 
Gereç-Yöntem: Baş dönmesi şikayeti ile İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve 
Rehabilitasyon Anabilim Dalı Vertigo Polikliniği’ne başvuran hastalardan klinik muayene ve pozisyonel 
testler ile değerlendirilerek BPPV tanısı almış hastalar çalışmaya dahil edildi. Hastaların demografik 
bilgileri, baş dönmesi süresi, gün içinde baş dönmesinin sıklığı sorgulandı. SKM kasında tetik nokta 
varlığı kaydedildi. BPPV’li hastalar SKM kasında tetik noktası olanlar ve olmayanlar olarak iki gruba 
ayrıldı. Vestibüler sistem hastalıklarının fiziksel, duygusal ve fonksiyonel engellilik üzerindeki etkilerini 
belirlemeye yönelik Baş Dönmesi Engellilik Envanteri (Dizziness Handicap Inventory, DHI) kullanıldı. 
DHI’da saptanan yüksek puanlar hastanın baş dönmesi yakınmasının ileri düzeyde yaşamını engellediği 
yönünde yorumlanmaktadır. Verilerin tanımlayıcı istatistiklerinde ortalama, standart sapma, medyan en 
düşük, en yüksek, frekans ve oran değerleri kullanılmıştır. Analizlerde SPSS 22.0 programı ile nicel 
bağımsız verilerin analizinde Mann-whitney U test, nitel bağımsız verilerin analizinde Ki-kare test 
uygulandı.  
 
Bulgular: Çalışmaya dahil edilen BPPV tanılı 152 hastanın yaş ortalaması 49,55 ± 13,22 yıl (min 21-
max 80), %69,7’si kadın (n=106) olarak saptandı. Katılımcıların eğitim durumu değerlendirildiğinde 
%34,1’i ilköğretim, %29,3’ü ise yüksekokul mezunu idi. Hastaların %46,1’i ücretli bir işte çalışmakta idi. 
Hastaların %62,5’inde baş dönmesi en az bir yıl ve üzeri süredir mevcuttu. BPPV’li hastaların 
%53,9’unda SKM kasında tek veya çift taraflı tetik nokta mevcuttu. SKM’de tetik noktası olan grup, 
SKM’de tetik noktası olmayan grup ile karşılaştırıldığında cinsiyet, yaş, eğitim durumu, baş dönmesi 
sıklığı açından farklılık saptanmadı (p>0,05). SKM’de tetik noktası olan hastalarda olmayanlara göre 
uzun süreli baş dönmesi oranı ise anlamlı olarak daha fazla idi (p=0,006). DHI fiziksel engellilik alt 
skalası ortalaması SKM’de tetik noktası olanlarda 20,68 ± 5,93, SKM’de tetik noktası olmayanlarda 
18,37 ± 5,74 olarak saptandı. DHI duygusal engellilik alt skalası ortalaması SKM’de tetik noktası 
olanlarda 18,39 ± 8,82, SKM’de tetik noktası olmayanlarda 16,02 ± 8,89 olarak saptandı. DHI 
fonksiyonel engellilik alt skalası ortalaması SKM’de tetik noktası olanlarda 23,70 ± 9,30, SKM’de tetik 
noktası olmayanlarda 22,94 ± 9,89 olarak saptandı. SKM’de tetik noktası olan grupta olmayanlara göre 
duygusal ve fonksiyonel engellilik alt skalalarında anlamlı farklılık saptanmazken (p>0,05), fiziksel 
engellilik skorları anlamlı olarak daha yüksek olarak bulundu (p=0.002).  
 
Sonuç: Çalışmamızda, BPPV’li hastalarda eşlik eden SKM’deki tetik noktaların günlük aktiviteler 
sırasında karşılaşılan baş dönmesine bağlı fiziksel engellilik üzerinde etkisi olduğu görülmektedir. 
BPPV’ye yaklaşımda tedavi edici manevralar ilk seçenek olarak yer alsa da uzun süredir baş dönmesi 
olan BPPV’li hastalarda SKM’deki tetik noktaların değerlendirilmesi, BPPV’li hastanın 
rehabilitasyonunda yol gösterici olacaktır. 
  
Anahtar Kelimeler: Benign paroksismal pozisyonel vertigo, miyofasiyal ağrı sendromu, tetik nokta, 
engellilik 
 
 



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

P-062  Fibromiyaljisi Olan Kadın Hastalarda Medikal Tedavinin Santral Sensitizasyon Üzerindeki 
Etkinliği: Pilot Çalışma  

 
Ayşegül Ketenci, Ekin İlke Şen, Kıvanç Menekşeoğlu, Aydan Oral, Dilşad Sindel 
 
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul 
  
Amaç: Santral sensitizasyon, merkezi sinir sisteminde farklı yolaklardaki nöronal hiperaktivite ve işlev 
bozukluğuna bağlı olarak gelişen, anormal ağrı artışı ile karakterize bir durumdur. Fibromiyaljinin 
patofizyolojisinde santral sensitizasyonunun önemli bir yeri olduğu bilinmektedir. Çalışmamızda 
fibromyaljide kullanılan medikal tedavilerin santral sensitizasyon üzerindeki etkisinin değerlendirilmesi 
amaçlanmıştır. 
 
Gereç-Yöntem: Çalışmamıza 2016 Amerikan Romatoloji Cemiyeti (ACR) kriterlerine göre fibromiyalji 
tanısı olan çalışmaya dahil edilme kriterlerine uyan 30 kadın hasta alındı. Hastaların demografik 
özellikleri, fibromiyalji süreleri, ilaç kullanımları, ilaç dışı tedavilerin varlığı kaydedildi. Kayıtlı hasta 
bilgileri değerlendirilerek medikal tedavi kullanmakta olan hastaların tedaviye başlamadan önce ve 
tedaviden en az üç ay sonra kontrol başvurularında doldurulmuş olan santral sensitizasyon ölçeği ve 
Fibromiyalji Etki Anketi (FEA) skorları incelendi. FEA, hastalığın şiddetini, yeti yitimini ve değişik 
parametrelerin etkinliğini değerlendirerek hastanın sağlık durumunu yansıtan fibromiyaljiye spesifik bir 
değerlendirme ölçeğidir. Santral sensitizasyon ölçeği ise farklı derecelerde santral sensitizasyona sahip 
kronik ağrılı hastaları değerlendirmek için kullanılmaktadır. Çalışmamızda mevcut veriler 
değerlendirilerek tedavi öncesi santral sensitizasyon skorları 40’ın üzerinde olan hastaların değerleri 
kaydedildi. Pregabalin ve duloksetin tedavilerini kombine olarak kullanan hastalar ve sadece pregabalin 
tedavisi alan hastalar saptanarak gruplandırıldı. Hastaların İstatistiksel analizlerde SPSS 22.0 programı 
kullanılarak bağımlı değişkenlerin karşılaştırmasında Wilcoxon signed rank testi, bağımsız grupların 
karşılaştırılmasında Mann-Whitney U testi kullanıldı. 
 
Bulgular: İstatistiksel analize dahil edilen toplam 30 hastanın yaş ortalaması 49,1 ± 8,5 yıl, fibromiyalji 
tanı süresinin ortalaması 88,8 ± 48,4 ay olarak saptandı. Tümü pregabalin tedavisi almakta olan 
hastaların %43,3’ü pregabalin ve duloksetini kombine olarak kullanmakta idi. Ortalama pregabalin tedavi 
süresi 22,0 ± 11,8 ay olarak saptandı. FEA skor ortalaması 54,0 ± 30,4 ve santral sensitizasyon ölçeği 
skor ortalaması 56,4 ± 11,6 olarak hesaplandı. Sadece pregabalin kullanan hastalarda tedavi öncesine 
göre tedavi sonrası değerlendirmede santral sensitizasyon ölçeği skorları ve FEA skorları açısından 
anlamlı azalma saptandı (p<0,001). Aynı zamanda kombine tedavi kullanan hastalarda da tedavi 
öncesine göre tedavi sonrası değerlendirmede santral sensitizasyon ölçeği skorları ve FEA skorları 
açısından anlamlı azalma mevcuttu (p=0,001). Kombine tedavi kullanan ve kullanmayan hastalar 
arasında fibromiyalji tanı süresi, tedavi öncesi santral sensitizasyon ölçeği skorları ve FEA skorları 
açısından anlamlı farklılık mevcut değildi (p>0,05). Kombine pregabalin ve duloksetin kullanımı olan 
hastalarda sadece pregabalin kullanan hastalara göre santral sensitizasyon ölçeği skorlarında tedavi ile 
anlamlı farklılık saptanmazken (p=0,421), FEA skorlarında istatistiksel olarak anlamlı azalma (p=0,044) 
mevcuttu. 
 
Sonuç: Çalışmamızın sonuçları değerlendirildiğinde pregabalin kullanımının santral sensitizasyon 
üzerinde etkili olduğu, duloksetin ile kombine kullanımlarının ise fibromiyalji semptomlarında iyileşmeye 
katkıda bulunduğu bununla beraber santral sensitizasyon skorları üzerinde ek bir üstünlük sağlamadığı 
görülmüştür. Daha fazla hasta sayısı ve prospektif standardize edilmiş medikal tedavi kullanımına ilişkin 
yapılacak çalışmalarda saptanacak sonuçlar uygun hastalarda uygun tedavi seçiminin belirlenmesinde 
yararlı olacaktır. 
  
Anahtar Kelimeler: Fibromiyalji, medikal tedavi, santral sinir sistem sensitizasyonu 
 
 



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

P-063  Epiduroskopi Sonrası Gelişen Nörojen Mesane: Olgu Sunumu 
  
Seide Alev Karasel 
 
Gazimağusa Devlet Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, Gazimağusa, KKTC 
  
Amaç: Bel ağrısı, erişkin bireylerin çoğunu yaşamının en az bir döneminde etkileyen, doktora başvuru 
sebepleri içinde ikinci sırada yer alan, iş gücü kaybına neden olan ve yaşam kalitesini düşüren yaygın 
bir sağlık sorunudur. Kronik bel ağrısının tedavisinde, cerrahi olmayan girişimsel işlemler 
uygulanabilmektedir. Epiduroskopi, kronik bel ağrısına yönelik tanısal veya tedavi amaçlı kullanılabilen 
algoloji uzmanları tarafından uygulanan minimal invaziv bir tekniktir. Epiduroskopi işlemi kronik bel ağrısı 
olan hastalarda etkin bir tedavi yöntemi olarak ağrıyı azatlmasının yanısıra, genel yaşam kalitesini de 
yükselttiği çalışmalarda gösterilmiştir. Epiduroskopi sonrası nörojen mesane ve nörojen barsak gelişen 
bir olgu ile minimal invaziv olmasına rağmen nadir de olsa gelişebilecek komplikasyonlara dikkat 
çekmek istedik. 
 
Olgu: 45 yaşında kadın hasta kronik bel ağrısı nedeniyle algolojide epiduroskopi uygulanmış. 
Sonrasında devam eden nörojen mesane ve barsak nedeniyle fiziksel tıp ve rehabilitasyon polikliniğine 
başvurdu.Yapılan muayenesinde anal tonus yoktu, anal duyu yoktu.Sürekli sondası ve gaita 
inkontinansı için bez kullanımı mevcuttu.Ürodinamisi yapıldı.Overflow mesane saptandı. Alt ekstrem ite 
ve pelvik bölgeye güçlendirme egzersizleri,elektrik stimulasyonu ve manyetik alan tedavisi 
planlandı.Barsak alışkanlıkları ve beslenme önerilerinde bulunuldu.Hastaya TAK(temiz aralıklı 
kataterizasyon) uygulaması eğitimi verildi.Hastanın işlem sonrası 10.ayında ürodinami bulgularında 
değişiklik gözlenmedi.Genç ve aktif hasta olması nedeniyle nörostimulasyon(mesane pacemakeri ) 
açısından nöroşirurji bölümüne yönlendirildi. 
 
Sonuç: Epiduroskopinin komplikasyonları işlem sırasında genellikle dural zedelenme, epidural damar 
delinmesi ya da epidural kanama şeklinde görülür. Bu komplikasyonlar, baş ağrısı, sırt ve bel ile ilgili 
genel yakınmalar, kusma, menenjit, radiküler yansıyan ağrı, mesane ve barsak bozuklukları, konfüzyon 
şeklinde bulgu verebilir. İşlem sırasında enjekte edilen yüksek volümde serum fizyolojik, epidural 
basınçta ani artışlara neden olabilir. Bu da girişim alanından uzaktaki nöral dokularda bile perfüzyonun 
bozulmasına neden olur. Bu nedenle kronik bel ağrılı hastaları epiduroskopi açışından algoloji bölümüne 
yönlendirirken nadir de olsa gelişebilecek komplikasyonları aklımızda bulundurmalıyız. 
  
Anahtar Kelimeler: Epiduroskopi, kronik bel ağrısı, nörojen mesane 
 
 



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

P-064  A Rare Cause Of Generalized Pain: Case Report Of Osteopoikilosis and Fibromyalgia 
Coexistence 

  
Berke Aras1, Volkan Yılmaz2 
 

1Kastamonu Rehabilitasyon Merkezi, Kastamonu 
2Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Ankara 
  
Objective: Osteopoikilosis (OPK) is known to be a sclerosing bony dysplasia of unknown etiology with 
multibl enostosis. Although pain is not an indispensible finding for the entity, patients could present the 
symptoms of a coexientant disorder.  
 
Case: In this case we report a patient who presented our outpatient clinic suffering from generalised 
body pain particularly in both hands which increases with household tasksand joint stifness at hand 
joints up to a hour in the morning, fatigue and sleep disturbance. Her clinical radiological and 
scintigraphic findings were consistent with fibromyalgia and OPK.  
 
Conclusion: Although OPK and fibromyalgia coexistance were defined rarely, clinicians should keep in 
mind that these two diseases can be observed together. 
  
Keywords: Osteopikilosis, fibromyalgia, pain 
 
 



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

P-065  Case Presentation of A Patient With Bilateral Cervical and Lumbar Perineural Cysts 
  
Benil Nesli Ata1, Ece Cinar2, Arzu On1 
 

1Ege University School of Medicine, Dept. of Physical Medicine and Rehabilitation, Izmir, Turkey 
2Private Balcova Physical Medicine and Rehabiltation Center, Izmir, Turkey 
  
Objective: Perineural cysts are relatively common causes of neck and lower back pain that are benign 
in nature, we present this case here to showcase an example of these cysts that posed a challenge for 
us to treat. 
 
Case: 50 year-old female patient presented to our clinic with neck and lower back pain. Her symptoms 
had worsened in the last six months. She complained of numbness and tingling sensations in arms and 
legs on both sides of the body. Physical examination revealed bilateral loss of strength in both upper 
extremities. C7-T2 dermatomes were hypoesthetic on the left side. MRI examinations of the cervical 
and lumbar spine revealed bilateral perineural cysts in C7-T1 and T1-T2 neural foramina. Their sizes 
varied between 0,8 and 1,7 centimeters. Similar perineural cysts were also present in L3-L4 and L5-S1 
neural foramina. 
Patient was consulted with the neurosurgery department. A surgical intervention at this point was 
decided against since surgery carried an additional risk of nerve damage. Patient was started on 
gabapentin and later amitriptyline was added to the treatment. Patient received physical therapy and 
electrotherapy sessions, 5 days a week for 3 weeks. Patient reported moderate alleviation of pain and 
paresthesia but still had to take daily pain medication in addition to her prescription. Algologists in our 
institution did not plan an intervention.  
 
Conclusion: Perineural cysts are fluid-filled sacs that form on the nerve root sheath.Cervical cysts are 
less common than in lumbar and sacral regions. In addition to pain, they may cause loss of muscle 
strength. 
Our paient had multiple cysts which prevented her from attending to her daily chores and caused 
disability. Physical therapy and rehabilitation helped in controling pain and preventing further loss of 
muscle strength since surgery and algological interventions were not recommended because of the 
localization of the cysts. 
  
Keywords: Cervical pain, neck pain, perineural cyst, tarlov cyst 
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P-066  Gözden Kaçan Bir Tanı, İdiopatik Kompleks Bölgesel Ağrı Sendromu Tip 1: Olgu Sunumu 
  
Merve Denizli, Pınar Borman 
 
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Ankara 
  
Amaç: Kompleks bölgesel ağrı sendromu tip 1 (KBAS-1) ya da diğer adıyla refleks sempatik distrofi 
sendromu, tutulan ekstremitede şiddetli ağrı, şişlik, otonomik disfonksiyon ve distrofik değişiklikler ile 
karakterize, kronik ağrılı bir sendromdur. Etiyolojisi net olarak bilinmemekle birlikte, sıklıkla travma, kırık, 
enfeksiyon veya cerrahi bir işlemin başlattığı düşünülmektedir. Ayırıcı tanıda artrit, yumuşak doku 
enfeksiyonları, stres fraktürleri, vasküler yetmezlik, lenfödem, periferik nöropati düşünülmelidir. Bu olgu 
sunumunun amacı geciken veya yanlış tanı alabilen KBAS-1 varlığına dikkat çekmek, erken tanı ve 
tedavinin önemini klinisyenlere bir kez daha hatırlatmaktır. 
 
Olgu: 17 yaşında kadın hasta 15 gün önce başlayan ön kol, el bileği ve el dorsumunda şişlik, ağrı, 
hareket kısıtlılığı nedeniyle kliniğimize başvurdu. Travma, geçirilmiş cerrahi, enfeksiyon öyküsü yoktu. 
Fizik muayenesinde vücut ağırlığı, boyu, vital bulguları normal sınırlardaydı. Sağ ön kolda, el dorsumuna 
uzanan ağrı, şişlik, ısı artışı, kızarıklık mevcuttu, el bileği hareketle ağrılıydı. Distal nabızları alınıyordu, 
ekstremiteler arası çap farkı yoktu. Hemogram, biyokimya, akut faz belirteçleri (ESR, CRP), ANA ve tam 
idrar tetkiki normal sınırlardaydı. Direk grafide pozitif bulgusu yoktu. Venöz yetmezlik açısından yapılan 
doppler USG’de venöz akım normal görüldü. Ultrasonografide eklemde efüzyon görülmedi, cilt altı 
dokuda ödem ve ekojenite artışı selülit lehine yorumlandı ve hastaya antibiyotik başlandı. Antibiyotik 
tedavisi altında bulgularında gerileme olmayan hastada klinik bulgular ışığında, Budapeşte Kriterleri’ne 
göre KBAS-1 düşünüldü. KBAS-1 genellikle altta yatan tetikleyici faktörler (travma, cerrahi, enfeksiyon, 
ilaç, vasküler-nörolojik hastalık hastalık vs.) ile başlarken olgumuzda idiopatik olarak ortaya çıkmıştı. Üç 
fazlı kemik sintigrafisinde sağ ön kolda, el bileğinde artmış radyoaktivite tutulumları KBAS-1 ile uyumlu 
bulundu. Hastanın ağrısına yönelik NSAİD, pregabalin başlandı, fizik tedavi programına alınarak 
kontrast banyo, TENS, masaj, ekleme hareket açıklığı egzersizleri uygulandı. İzlemlerinde hastanın 
ağrısı geriledi, şişlik kayboldu ve eklem hareket açıklığı tamdı. 
 
Sonuç: KBAS-1 tanısı klinik ile konur; radyoloji, sintigrafi, MRG, termografi, DEXA gibi yöntemler tanının 
doğrulanmasında yardımcıdır. Olgumuzda da benzer şekilde tanı kliniğe dayanarak konulmuş, sintigrafi 
ile desteklenmiştir. Kompleks bölgesel ağrı sendromunda erken tanıyla hastalığın seyri yüz 
güldürücüdür. Yapılan çalışmalarda bulguların başlangıcı ile tanı arasında geçen süre dört hafta ile bir 
yıl arasında değişmektedir. Ekstremitelerde ağrı, ödem, cilt rengi/ısısında değişiklik, kıl ve tırnaklarda 
trofik değişiklikler olan hastalar romatoloji ve fizik tedavi polikliniklerinde sıkça karşımıza çıkmaktadır, 
bu hasta grubunda KBAS-1 ayırıcı tanılar arasında mutlaka yer almalıdır. 
  
Anahtar Kelimeler: Fizik tedavi, kompleks bölgesel ağrı sendromu, ödem 
 
 



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

P-067  Nadir Bir Sendromun Ender Bir Prezantasyonu: Parsonage-Turner Sendromu  
 
Mustafa Hüseyin Temel, Elem Yorulmaz, Duygu Geler Külcü, Nilgün Mesci 
 
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve 
Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul 
  
Amaç: Parsonage-Turner sendromu omuz kuşağında ani başlangıçlı ağrı ile semptom veren, parezilere 
ve atrofilere neden olabilen bir hastalıktır. Pek çok klinik tabloyu taklit edebildiğinden tanısı sıklıkla 
gecikebilmekte, hatta bazen yanlış tanı konulabilmektedir. Burada sırt ağrısı, sol üst ekstremitede güç 
kaybı ve uyuşukluk şikayetleriyle kliniğimize başvuran ve Parsonage-Turner sendromu tanısı alan kadın 
hasta sunulmuştur. 
 
Olgu: Yirmi altı yaşında kadın hasta sol skapula çevresinde ağrı, sol elinde güç kaybı ve kolunun iç 
tarafından 4 ve 5. parmağa yayılan uyuşukluk şikayetleri ile polikliniğimize başvurdu. Hastanın 
şikayetleri yaklaşık 1 ay önce şiddetli ağrı şeklinde başlamış; zaman içerisinde ağrı şiddeti azalırken, 
uyuşma-karıncalanma ve kas güçsüzlüğü belirgin hale gelmişti. Hastanın özgeçmişinde özellik yoktu. 
Sistemik muayenesinde patoloji saptanmadı. Lokomotor sistem muayenesinde servikal hareket 
açıklıkları tam ve ağrısız, kompresyon ve distraksiyon testleri negatifti. Omuz eklem hareketleri açık, 
ağrısız; omuza spesifik provokasyon testleri ve Adson testi negatifti. Sol el intrinsik kaslarında kas gücü 
kaybı, sol hipotenar bölgede hipoestezi ve atrofi gözlendi. Derin tendon refleksleri normaldi. Patolojik 
refleks saptanmadı. 
Servikal radikülopati, torasik outlet sendromu, brakial pleksopati, kübital tünel sendromu, Parsonage-
Turner sendromu ön tanıları ile yapılan servikal manyetik rezonans görüntülemesinde (MR) C5-6 ve C6-
7 seviyelerinde minimal bulging saptandı. Laboratuar çalışmalarında ve serolojilerinde anormal bulguya 
rastlanmadı. Tuzaklanmaya yol açabilecek kitle açısından istenilen aksiller ultrasonografi ve akciğer 
grafisinde patolojik bulgu saptanmadı. Dış merkezde daha önce yapılmış olan elektromiyografisinde 
(EMG) ulnar sinir BKAP amplitüdü düşük bulunmuş, kesin tanı için 3 hafta sonra EMG tekrarı önerilmişti. 
3 hafta sonra yapılan kontrol EMG’sinde sol ulnar ve radial sinirlerin bileşik kas aksiyon potansiyelleri 
hafif düşük amplitüdlü bulundu, her iki üst ekstremitede incelenen diğer sinirlerin motor ve duyusal iletim 
çalışmaları normaldi. İğne EMG’sinde sol C8 innervasyonlu kaslarda nörojenik tutulum ile uyumlu 
bulgular saptandı; incelenen diğer kaslar normal olarak değerlendirildi. Bu bulgular solda akson 
hasarına yol açan C8 radikülopatiyle uyumlu olarak yorumlandı. Servikal MR’ında kök basısı izlenmeyen 
hastanın mevcut elektrofizyolojik bulguları, klinik korelasyon sonucu Parsonage-Turner tanısı ile uyumlu 
olarak değerlendirildi. 
Analjezik amaçlı yüzeyel ısıtıcılar ve elektroterapi, sol el hipotenar kaslara ve omuz kuşağı kaslarına 
elektrik stimulasyonu, sol el intrinsik kaslara güçlendirme ve ince beceri egzersizleri, boyun ve omuz 
kaslarına güçlendirme egzersizleri şeklinde rehabilitasyon programı düzenlenerek, nöropatik ağrısına 
yönelik 2x75mg pregabalin tedavisi başlandı. Ağrıları azalan hasta ev egzersiz programı planlanarak 
taburcu edildi. 
 
Sonuç: Literatürde kök tutulumu ile prezente olan Parsonage-Turner sendromu oldukça nadirdir. 
Genellikle dışlama tanısı olarak görülen Parsonage-Turner sendromunun özellikle servikal 
radikülopatiden ayırımı dikkatli bir şekilde yapılmalıdır. Ağrının özellikle ani bir şekilde başlaması ve 
zamanla azalması, kas gücü kaybı ve atrofilerin gözlenmesi; ağrının özellikle servikal hareketlerle ve 
valsalva manevrasıyla değişiklik göstermemesi tanı yönünden uyarıcı olmalıdır. Hastalığın tanısında 
anamnez ve fizik muayene en önemli etmenlerdir, bulguların EMG ile desteklenmesi oldukça değerlidir. 
Sonuçta ani başlangıçlı sırt, omuz ve üst ekstremite ağrısı olan vakalarda Parsonage-turner sendromu 
ayırıcı tanılar arasında mutlaka akılda tutulmalıdır. 
  
Anahtar Kelimeler: Parsonage-turner sendromu, ağrı, radikülopati, elektronöromiyografi 
 
 



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

P-068  Kardiyak Kateterizasyon Sonrası Gelişen Femoral Nöropati 
  
Mustafa Hüseyin Temel, Elem Yorulmaz, Büşra Üstün, Merve Özdemir, Duygu Geler Külcü 
 
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve 
Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul 
  
Amaç: Femoral arter yoluyla kardiyak kateterizasyon uygulanan hastalarda femoral nöropati gelişimi 
oldukça nadirdir. Kardiyak kateterizasyon sonrası sıklıkla geniş retroperitoneal hematomlar sonucu 
oluşan obturator ve lateral femoral kutanöz sinirlerin de etkilendiği lomber pleksopati tablosu görülür. 
Daha az sıklıkla da kasıkta oluşan hematom ya da psödoanevrizmalar sonucu femoral sinir hasarı 
gelişebilir. Burada koroner anjiografi sonrası femoral nöropati gelişen kadın hasta sunulmuştur. 
 
Olgu: 68 yaşında bayan hasta sağ kalçadan uyluğun ön yüzüne ve bacağına doğru yayılan ağrı, sağ 
alt ekstremitede güçsüzlük şikayetleri ile polikliniğimize başvurdu. Nöropatik karakterde ağrı tarifleyen 
hastanın özgeçmişinde 7 sene önce geçirilmiş lomber cerrahi öyküsü mevcuttu. Hastaya yaklaşık 3 ay 
önce sağ femoral arter yoluyla koroner anjiografi uygulanmıştı ve hasta işlem sonrası kasığında oluşan 
geçici bir şişlik tariflemekteydi. Anjiografi uygulamasından yaklaşık 40 gün sonra başlayan ağrısı için 
beyin cerrahisi uzmanına başvuran hastanın yapılan lomber manyetik rezonans görüntülemesinde L3-
4 düzeyinde her iki L4 sinir köküne bası oluşturan diffüz bulging zemininde santral ve foraminal 
herniasyon tespit edilmiş. Lomber radikülopati nedeni ile hastaya sağ L3-L4 foraminatomi, diskektomi 
ve hemilaminektomi uygulanmış, ancak operasyon sonrası da ağrılarında gerileme olmamış. Hastanın 
lokomotor sistem muayenesinde bilateral lomber paravertebral kas spazmı, lomber bölgede yaygın 
hassasiyet tespit edildi. Yürüme analizinde antaljik yürüyüş paterni izlendi, uzun mesafede destek 
ihtiyacı hissediyordu. Lomber omurga hareketleri her yöne ağrılıydı. Düz bacak kaldırma testi negatif, 
femoral sinir germe testi sağda pozitifti. Bilateral kalça eklem hareketleri açık, rotasyonları hafif ağrılıydı. 
Nörolojik muayenesinde sağ kalça fleksiyonu ve diz ekstansiyonu 4/5 kas gücünde değerlendirildi. Duyu 
muayenesinde sağ L4 dermatomunda belirgin hipoestezi tariflemekteydi. Sağda patella refleksi 
alınamadı, patolojik refleks saptanmadı. Femoral nöropati, lomber radikülopati ön tanıları ile yapılan 
sinir iletim çalışmalarında bilateral tibial ve peroneal sinir motor, sural sinir duyu iletim çalışmaları normal 
olarak değerlendirilmiş. Femoral sinir motor iletim çalışmasında elde edilen bileşik kas aksiyon 
potansiyeli amplitüdleri arasında %50’den fazla fark izlenmiş. Sol safen sinir duyu iletim çalışması 
normal olarak değerlendirilirken, sağda safen sinir DSAP elde edilememiş. İğne elektromiyografide sağ 
tibialis anterior, gastroknemius medialis, vastus medialis ve lateralis, rektus femoris, ilopsoas ve 
adduktor magnus kasları değerlendirilmiş ve femoral sinir innerve kaslarda tam kasıda belirgin 
seyrelme, vastus medialis kasında ayrıca istirahatte hafif denervasyon bulguları tespit edilmiş.İncelenen 
diğer kasların iğne EMG’si normal olarak değerlendirilmiş Elde edilen elektrofizyolojik bulgular sağ 
femoral sinirin kısmi aksonal hasarı ile uyumlu olarak yorumlanmıştır. Olası bir psödoanevrizma 
ekartasyonu için istenilen inguinal bölgeye yönelik yüzeyel ultrasonografide patoloji saptanmadı. Biz de 
hastamızın nöropatik ağrısına yönelik pregabalin 2x75 mg başladık, bir hafta sonra dozu 2x150 mg’a 
yükselttik. Yine analjezik amaçlı yüzeyel sıcak uygulamalar ve elektroterapi, sağ gastroknemius kasına 
elektrik stimülasyonu ve güçlendirme egzersizlerini içeren bir fizik tedavi ve rehabilitasyon programı 
planladık. Bu tedavi ile hastanın VAS skoru 10 değerinden 3 değerine geriledi. Antaljik yürüyüşünde 
iyileşme izlendi ve desteksiz yürüme mesafesi arttı. 
 
Sonuç: Femoral nöropati kardiyak kateterizasyon sonrası nadir görülen bir komplikasyon olsa da alt 
ekstremite ağrılarının ayırıcı tanısında akılda tutulması önemlidir. Ayrıntılı bir öykü ve fizik muayene 
sonrası yapılacak elektrofizyolojik çalışmalar ayırıcı tanıda ve yetersiz tedavilerin önlenmesinde faydalı 
olacaktır. 
  
Anahtar Kelimeler: Femoral nöropati, kateterizasyon, nöropatik ağrı 
 
 



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

P-069  Göğüs Ağrısı Nedeniyle 3 Kez Koroner Anjiyografi Yapılan Hastada Nöralterapi ile 
Dramatik İyileşme; Olgu Sunumu 

  
Mustafa Şengül1, Sebahat Tekeli Şengül2, Evren Yaşar1 
 

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, Ankara 
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Ankara 
  
Amaç: Günlük pratiğimizde kardiyoloji polikliniğine göğüs ağrısı şikayeti ile başvuran hastaların önemli 
bir kısmını miyofasiyal ağrı sendromu (MAS) kaynaklı non-kardiyak göğüs ağrısı şikayeti olan hastalar 
oluşturmaktadır. Bu tanı sıklıkla gözden kaçmakta ve hastalar koroner anjiyografi gibi hem maliyeti 
yüksek, hem de hastalar için büyük komplikasyon riski olan işlemlerin yapılmasına neden olmaktadır. 
Yazımızda göğüs ağrısı şikayetiyle kardiyoloji polikliniğinden kliniğimize yönlendirilen ve nöralterapi 
uygulanarak tedavi edilen bir olgu sunulmuştur. 
 
Olgu: 66 yaşında bayan hasta kliniğimize 4 yıldır devam eden ve son 2 aydır artan göğüs ağrısı 
şikayetiyle başvurdu. Ağrıları göğsünün özellikle sol kısmında yoğundu. Hasta bu şikayetlerle kardiyoloji 
polikliniğine defalarca başvurmuş ve hastaya 4 yıl içinde 3 kez koroner anjiyografi uygulanmıştı. Tüm 
koroner anjiografi sonuçları normal olarak gelen hasta göğüs ağrısı nedeniyle son 1 yıldır anti-anjinal 
(ranolazin 500mg 2x1, trimetazidin 35 mg 2x1) ilaçlar kullanıyordu. Hasta ara ara nonsteroid 
antienflamatuar ilaçlar kullandığını ve boyun bölgesine yönelik fizik tedavi aldığını fakat tüm bu 
tedavilerden fayda görmediğini söylüyordu. Hastanın hikayesinde 4 yıl önce sevdiği bir yakınını 
kaybettiği ve bu kayıp sonrası göğüs ağrısı şikayetlerinin arttığı öğrenildi. 40 yıl önce mide ülseri 
nedeniyle geçirilmiş bir operasyon hikayesi mevcuttu. Hastanın lokomotor sistem muayenesinde, üst 
ekstremite muayenesi normaldi. Boyun hareketleri her yöne rom sonu ağrılı kısıtlı idi. Bilateral 
trapezlerde gergin bantları mevcuttu. Sol ön göğüs duvarında pektoralis major ve interkostal kaslarda 
palpasyonla hassasiyeti mevcuttu. Kibler cilt kaydırma testi T1-T8 pozitif olarak değerlendirildi. Bel 
hareketleri açık her yöne rom sonu ağrılıydı. Nörolojik muayenesi normaldi. Hastanın yapılan 
laboratuvar testlerinde anormallik saptanmadı. Hastanın ilk değerlendirmesinde Vizuel Analog Skalaya 
(VAS) göre göğüs ağısı şiddeti 9 olarak kaydedildi. Hastaya bu şikayetlerle nöralterapi başlandı. 
Tedavide lokal segmental ve operasyon skarına bozucu alan uygulamaları yapıldı. Enjeksiyonlar 
sırasında ve sonrasında herhangi bir yan etkiyle karşılaşılmadı. Hastaya uygulanan toplam 5 seans 
nöralterapi sonrasında hastanın VAS değeri 9’dan 1’e geriledi. Hastanın anti-anjinal ilaçları kesildi. 
Hastanın 1. ve 3. aydaki kontrollerinde iyilik halinin devam ettiği ve VAS değerlerinde artma olmadığı 
görüldü. 
 
Sonuç: Olgumuzda elde ettiğimiz yüksek iyileşme düzeyleri non-kardiyak göğüs ağrısının tedavisinde 
nöralterapinin önemli bir yere sahip olabileceğini göstermektedir. Düşük maliyeti ve kolay uygulanması, 
yan etkisinin neredeyse hiç olmaması ve hızlı tedavi cevabı gibi nedenlerden ötürü non-kardiyak göğüs 
ağrısının tedavisinde nöralterapinin etkinliğinin araştırılması ve geniş çaplı özgün klinik araştırmalar 
yapılması gerekmektedir. 
  
Anahtar Kelimeler: Non-kardiyak göğüs ağrısı, koroner anjiyografi, nöralterapi 
 
 



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

P-071  Karın Ağrısının Nadir Görülen Sebebi: Presakral Tarlov Kisti Olgusu 
  
Ayşe Şahin Eşkara, Günay Er, Sevgi Atar, Ömer Kuru 
 
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon 
Kliniği, İstanbul 
  
Giriş: Perinöral kist olarak da bilinen tarlov kistleri, ilk olarak 1938 yılında Tarlov tarafından otopsi 
çalışmalarında saptanmıştır (1). Sinir kökü kılıflarının genişlemesinden kaynaklanan, içi beyin omurilik 
sıvısı (BOS) ile dolu keseciklerdir; tipik olarak dorsal kök gangliyonu ve arka spinal sinir köklerinin 
birleşme noktasından kaynaklanmaktadır (2). Etiyolojisi bilinmemektedir; ancak çalışmalarda kistlerin 
büyümesine sebep olan BOS akışının sağlandığı kist içinde bir valf mekanizmasının varlığından 
bahsedilmektedir (3). Çoğunluğu asemptomatik olup, manyetik rezonans görüntülemelerde (MRG) 
insidental olarak saptanmaktadır ve prevelansı % 1-2 ile % 9.8 arasında değişmektedir (4, 5). 
Semptomatik tarlov kistleri; bel ağrısı, sakrokoksigeal ağrı, siyatik ağrı, bacaklarda güçsüzlük, mesane, 
barsak ve seksüel disfonksiyonuna sebep olabilmektedir. Tarlov kistleri genellikle sakral kanalda yer 
alırlar; ancak literatürde nadiren servikal, torakal ve lomber yerleşimli vakalar rapor edilmiştir. Bu yazıda 
lomber, sakral ve presakral yerleşimli multiple tarlov kistleri olan vakamızı sunmayı amaçladık. 
 
Olgu: 36 yaşında kadın hasta, yaklaşık 7 yıldır mevcut olan bel ve sağ kalça ağrısı, son 2 yıldır ara ara 
olan karın ağrısı yakınmasıyla tarafımıza başvurdu. Karın ağrısı yakınmasına yönelik daha önce genel 
cerrahi doktoruna başvurduğu, batın ultrasonografi çekildiği ve sonucunun normal olduğu öğrenildi. Bel 
ve sağ kalça ağrısının ayakta durmakla ve yürümekle arttığını; oturmakla ve yatağa uzanmakla 
azaldığını belirtti. Ağrısı vizüel analog skoru üzerinden 7/10 olarak değerlendirildi. Ayrıca karın 
bölgesinde öksürmekle şiddetlenen rahatsızlık hissi, ağrılı cinsel ilişki, sık tuvalete çıkma ve zaman 
zaman idrar kaçırma yakınmaları mevcuttu. Özgeçmişinde özellik yoktu. Fizik muayenede lomber ve 
bilateral kalça eklem hareket açıklığı açık ağrısızdı. Düz bacak kaldırma testi bilateral negatifti. Nörolojik 
muayenesi doğaldı. Bel ve sağ kalça ağrısına yönelik istenilen direkt grafilerinde ağrıyı açıklayacak 
patoloji saptanmadı. Hastaya konservatif tedavi uygulandı. Hastanın yakınmalarının geçmemesi üzerine 
istenilen lomber MRI’da, BOS ile aynı sinyal özelliğine sahip S1 vertebra seviyesinde sağ parasantral, 
forameni genişleten ve spinal kanalda hafif genişlemeye yol açan multiple tarlov kistleri saptandı. Bu 
seviyedeki en büyük kistin çapı 31.91 mm olarak ölçüldü ve dev tarlov kisti olarak değerlendirildi. Sol 
S2-3 seviyesindeki tarlov kistinin presakral boşluğa doğru uzanımı olduğu görüldü. Ayrıca sağ L4-5 
seviyesinde nöral foramende çapı 6.84 mm olarak ölçülen bir tarlov kisti daha mevcuttu; ancak radikuler 
tarzda ağrısı olmaması sebebiyle bu seviyedeki tarlov kistinin asemptomatik olduğu düşünüldü. 
Hastanın mevcut yakınmalarının ise presakral ve sakral seviyedeki multiple tarlov kistleri ile ilişkili 
olabileceği düşünüldü.  
 
Tartışma: Tarlov kistleri, dorsal kök gangliyonu ve spinal posterior sinir kökü kılıfının epinöryum ve 
perinöryumu arasındaki boşlukta lokalize sinir kökü kistleridir. Tipik olarak asemptomatik olmalarına 
rağmen yaklaşık %1‘i büyüyebilir ve sinir kökü basısına yol açarak semptomatik olabilir (6). Tarlov 
kistinin saptanması ağrı kaynağı olduğunu düşünmeye yetmez. Eşlik eden disk ve faset dejenerasyonu, 
disk herniasyonu olabilir. Bu durumda zor olan tarlov kistinin semptomatik lezyon olup olmadığına karar 
verilmesidir. Nadiren sakral tarlov kistleri presakral boşluğa uzanım göstermektedir. Bu durumda diğer 
nörolojik semptomlara ek olarak karın ağrısı yakınması da eşlik edebilir. Bu nedenle presakral tarlov 
kistleri karın ağrısı yakınmasıyla başvuran hastalarda ayırıcı tanıda düşünülmelidir. Bizim olgumuzda 
lomber seviyedeki tarlov kisti asemptomatikti; ancak presakral ve sakral tarlov kistleri semptomatikti. 
Literatürde lomber, presakral ve dev sakral tarlov kisti birlikteliğine nadir rastlanmaktadır, biz de bu 
konuda literatüre katkı sağlamayı amaçladık. 
  
Anahtar Kelimeler: Karın ağrısı, perinöral kistler, tarlov kistleri 
 
 



Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

P-072  Bel Ağrısının Nadir Bir Nedeni: Böbrek Tümörü

Mahmut Kul 

Bartın Devlet Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Polikliniği, Bartın 

Amaç: Bel ağrısı toplumda insanların yaklaşık%80 inde hayatları boyunca en az bir defa 
görülmektedir.Detaylı anemnez ve fizik muayene ile bel ağrısının nedeni tespit edilip ona göre tedavisi 
düzenlenebilmektedir.Bel ağrısının %90 ı mekanik nedenlere bağlı iken, %2 lik bir kısmı da visseral 
organ kaynaklı olabilmektedir. 

Olgu: 62 yaşında erkek hasta bartın devlet hastanesi fizik tedavi polikliniğine bir haftadır olan bel ve 
sağ yan ağrısı şikayeti ile başvurdu.Anemnezinde ağrısı hareketle veya istirahatle değişmiyor, sürekli 
vardı.Radiküler ağrısı yoktu ve sadece bel ve yan ağrısı mevcuttu.Önce üroloji polikliniğine gitmiş ve 
üroloji ultrasonografi(USG) yapıp böbreklerde birşeyin yok dediği için fizik tedavi polikliniğine 
gelmişti.Muayenede lomber paraspinal adelelerde hafif hasasiyeti ve bel romlarında hafif ağrı 
vardı.Nörolojik defisiti yoktu.Hastanın x ray incelemesinde hafif spondilitik değişikler dışında özellik 
yoktu.Lomber manyetik rezonans(MR )da 5 seviye disk protrüzyonu mevcuttu(şekil1).Hastaya medikal 
tedavi verildi ve fizik tedaviye başlandı.8. seans kontrolünde hastanın ağrıları geçmemesi üzerine tekrar 
ürolojiye yönlendirilen hastadan üroloji bu sefer batın tomografisi istedi.Batın tomografisinde sağ 
böbrekte yaklaşık 10,5 *9 cm çaplı nekrotik kitle ve plevrada metastatik kalsifikasyonlar tespit 
edildi(şekil2).Hastanın fizik tedavisi durduruldu ve üroloji tarafından böbrek kanseri tanısı ile ileri 
merkeze sevki yapıldı 

Sonuç: Bel ağrısı ile gelen hastalarda visseral organ patolojilerine bağlı ağrı olabildiği akılda tutulmalı 
ve diğer kliniklerle gerekli konsulteler yapılmalıdır 

Anahtar Kelimeler: Bel ağrısı, böbrek tümörü, fizik tedavi 



Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

P-073  Osteomalaziye Bağlı Gelişen Kalkaneus Stres Kırığı: Olgu Sunumu

Gülcan Öztürk, Ayşe Duygu Şilte Karamanlıoğlu, Pınar Akpınar, Feyza Ünlü Özkan, İlknur Aktaş 

Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul 

Amaç: Topuk ağrısının sık görülen nedenleri plantar fasiit,yağ yastığı dejenerasyonu ve sinir 
sıkışmasıdır. Nadir görülen nedenler ise enfeksiyon, tümörler, romatolojik hastalıklar ve kalkaneus stres 
kırıklardır. Kalkaneus stres kırığının tanısı plantar fasiiti taklit etmesi nedeni ile zordur. Osteomalazi 
kemik matriksinin yetersiz mineralizasyonuna neden olan bir metabolik kemik hastalığıdır. Uzun süreli 
osteomalazi kalkaneus stres kırığına neden olabilir. Biz de bu olgu sunumunda osteomalaziye sekonder 
gelişen kalkaneus stres kırığı tanısı koyduğumuz genç bayan hastamızı sunmayı ve topuk ağrısı ayırıcı 
tanısında mutlaka akılda tutulması gerektiğini hatırlatmayı amaçladık 

Olgu: 25 yaşında bayan hasta sol ayakta ve topukta ağrı, şişlik şikayeti ile Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon 
(FTR) polikliniğimize başvurdu. Hasta öyküsünde şikayetlerinin 2 ay önce başladığını, hareketle ağrının 
artıp istirahat ile azaldığını, sosyal aktivitelerini yapmakta güçlük çektiğini ifade etti. Hastanın ayak ağrısı 
başlamadan önce artmış bir fiziksel aktivitesi mevcut değildi. 1 ay evvel aynı şikayetler ile Ortopedi ve 
Travmatoloji Kliniğine başvuran hasta, ayak grafilerinin çekildiğini, ancak herhangi bir patoloji 
saptanmadığını, sistemik non steroid antienflamatuar ilaç başlandığını belirtti. Ancak şikayetlerinin 
geçmemesi ve artması üzerine kliniğimize başvuran hastanın yakın zamanda geçirilmiş travma öyküsü 
yoktu.  
Hastanın yapılan fizik muayenesinde bilateral pes planusu mevcuttu. Sol ayak bilek eklem hareket 
açıklığı normal sınırlarda, her yöne ağrılı idi. Palpasyonla topuk plantar ve lateral yüzde hassasiyeti 
mevcuttu. Nörolojik ve vasküler sistem muayenesi normaldi. 
Sol ayak-ayak bilek grafileri normal olan hastanın, şikayetlerinin artması, non steroid antienflamatuar 
ilaca rağmen geçmemesi üzerine nadir topuk ağrısı nedenlerinin ayırıcı tanısını yapmak amacı ile sol 
ayak bilek Magnetik rezonans görüntüleme (MRG) istendi. Çekilen MRG sonucu sol kalkaneusta 
anterior üst yüzünde mikrotrabeküler fraktür ve belirgin kemik iliği ödemi, talus medialinde kemik iliği 
ödemi saptandı. Bu fraktürün osteoporoza bağlı olup olmadığını tespit etmek amacı ile kemik mineral 
yoğunluğu (KMY) istendi. Hastanın KMY sonucunda L1-4 ve femur boyun Z skorları normaldi. 
Laboratuvar testlerinde (sedimentasyon, CRP, RF, kan biyokimyası, tam kan tetkiki) anormal bulguya 
rastlanmadı. Eşlik eden metabolik kemik hastalığını değerlendirmek amacı ile istenen kalsiyum, fosfor, 
alkalen fosfataz, parathormon değerlerinde serum 25 OH D vitamini düşüklüğü hariç bir patoloji 
saptanmadı. Hastanın tüm klinik bulgu, radyolojik değerlendirme ve tetkikleri neticesinde osteomalaziye 
sekonder gelişen sol kalkaneus yetmezlik kırığı olduğu düşünüldü. Hastaya D vitamini replasmanı, non-
steroid antienflamatuar ilaçlardan oluşan medikal tedavi, pes planusa yönelik tabanlık, aktivite 
kısıtlaması ve ayak-ayak bilek aktif eklem hareket açıklığı, izometrik güçlendirme egzersizi önerildi. 
Hasta 2 hafta sonra kontrol randevusu önerilerek FTR Poliklinik takibine alındı 

Sonuç: Rutin tedaviye cevap vermeyen topuk ağrısı etiyolojisinde nadir görülen kalkaneus stres kırığı 
ayırıcı tanıda akla getirilmeli, ayrıntılı anamnez ve fizik muayene yapılmalı, doğru ileri görüntüleme 
yöntemi tercih edilmelidir. Erken dönemde kalkaneus stres kırığı tanısının konulması hastanın gereksiz 
tetkik ve tedavilere maruz kalmasını önlenmiş olmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Kalkaneus, stres kırığı, osteomalazi 



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

P-074  Bel Ağrısı Nedeni: Faset Eklem Sinoviyal Kisti  
 
Gürkan Akgöl, Muhammet Şahin Elbastı, Arif Gülkesen, Gökhan Alkan 
 
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Elazığ 
  
Amaç: Sinovyal kistler sıklıkla periartiküler yapılar ile tendon kılıfında yerleşim gösterirler. En sık 
ekstremitelere ait eklemleri etkiler.Spinal kanalda sinovyal kist nadiren izlenir ve bu sinovyal kılıfın kistik 
genişlemesidir.Tüm spinal kanalda görülebilirken en çok görüldükleri lokalizasyon lomber bölgedir.Bel 
ağrısı ve radikülopati semptomlarına neden olabilen ekstradural dejeneratif lezyonlardır. Radikülopati 
ile karşımıza gelen bir hastada ayırıcı tanıda akılda tutulmalıdır. 
 
Olgu: 65 yaşında erkek hasta bel ve sağ bacak ağrısı şikayeti ile polikliniğimize başvurdu. Hastanın 
yaklaşık 3 aydır şikayetleri mevcut olup son 1 ayda şikayetlerinde artma olmuş. Hastanın ağrısı mekanik 
karakterde idi. Ateş, gece terlemesi, gece ağrısı yokmuş. Özgeçmişinde özellik olmayan hastanın 
sistemik muayenesi normaldi. Lokomotor sistem değerlendirmesinde sağda laseque testi 50 derecede 
pozitif, mennel, gaenslen testleri negatifti. Lomber eklem hareket açıklığı değerlendirmesinde 
ekstansiyon ve lateral fleksiyon ağrılı saptandı. Alt ekstremite kas güçleri 5/5 idi. Derin tendon refleksleri 
bilateral normaldi. Hasta sağ bacaktaki ağrı nedeniyle yürümede zorlanmakta idi. Çekilen Lomber 
manyetik rezonans görüntülemede (MRG) L4-5 sağ nöral foramen düzeyinde sağ ligamentum flavum 
anteriorunda sagittalde 11x10 mm boyutta faset eklem ile ilişkili sağ sinir rootuna medialden bası 
oluşturan sinovyal kiste ait görünümü mevcuttu.İlerleyici nörolojik defisiti olmayan hastaya şiddetli 
nöropatik ağrıları nedeniyle fizik tedavi ve medikal tedavi başlandı. Fizik tedavi ve medikal tedavi sonrası 
klinik bulguları düzelen hasta takip edilmektedir.Sinoviyal kistler özellikle hareket ve yükün çok olduğu 
lomber, daha nadir olarak servikal ve torakal bölgede görülürler.Omurganın sinoviyal kistleri, fasetlerin 
dejenerasyonu sürecinde mikrotravma ve segmental instabilite sonucu sıklıkla lomber bölgede 
görülürler. Omurgada oluşan sinoviyal kistlerin çoğu asemptomatik seyrettiğinden gerçek insidans ve 
prevalansı bilinmemektedir. Lomber sinoviyal kistler sinir kökü basısı veya nörojenik kladikasyon 
kliniğiyle semptomatik hale gelebilirler. Lomber sinoviyal kistler, çoğunlukla faset eklem kapsülleri, çok 
nadir olarak da transvers ligaman ve posterior longütidünal ligamandan (PLL) köken alırlar. Spinal 
kolonun tüm seviyelerinde görülmekle birlikte en sık L4-L5 seviyesinde görülür. Bu sıklık L4-L5 
seviyesinin en mobil seviye olması ile ilişkilendirilir. Tipik bir apofizyal sinoviyal kist T1 ağırlıklı 
sekanslarda hipodens, T2 ağırlıklı sekanslarda hiperdens görülür. Ancak bu sinyal proteinöz 
konsantrasyon ve hemorajik komponent varlığı ile değişebilir.Lomber intraspinal sinovyal kistlerin doğal 
seyri hakkında net bir bilgi olmamakla birlikte, disk hernilerinin aksine spontan regresyon oldukça 
nadirdir.Tedavisi konservatif ve cerrahi olabilmektedir. Konservatif tedavide; istirahat, korseleme, 
analjezik- antienflamatuvar tedavi, fizik tedavi uygulamaları, kayropraktik uygulamalar, faset eklem 
enjeksiyonu, epidural enjeksiyon ile kist aspirasyonu sayılabilir 
 
Sonuç: Sonuç olarak, lomber radikülopati ayırıcı tanısında akla gelebilecek sebepler arasında nadir de 
olsa lomber faset eklem sinoviyal kisti de göz önünde bulundurulmalıdır. Tedavide; cerrahi risk, maliyet 
ve bulguların nüks etme olasılığı ele alındığında uygun vakalarda öncelikle konservatif yaklaşımların 
seçilmesi gerekir. İlerleyici nörolojik defisit varlığı, komorbid diğer patolojiler veya konservatif tedaviye 
yanıtsızlık durumunda cerrahi tedavi gereklidir. 
  
Anahtar Kelimeler: Radikülopati, faset eklem sinoviyal kist, ağrı 
 
 



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

P-075 Sırt Ağrısı ile Başvuran Bir Hastada Notalgia Parestetika: Olgu Sunumu 
  
Belgin Karaoğlan, Furkan Çetin 
 
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Ankara 
  
Amaç: Notalgia parestetika;skapular alanda ciltte yanıcı vasıfta ağrı; hiperestezi,hipoestezi veya 
parestezi gibi duyusal semptomların eşlik edebildiği hiperpigmente ve kaşıntılı deri lezyonu ile kendisini 
gösteren unilateral sensorial bir nöropatidir. Etiyolojisi bugün dahi tam olarak anlaşılamamış,geleneksel 
tedavilere çok az cevap veren,deri ve lökomotor sistem şikayetleriyle bulgu veren bir hastalık olduğu 
bilinmektedir(1).Literatürde prevelans ve altta yatan neden ile ilgili net bir bilgi mevcut 
değildir(2).Tedavisinde topikal ilaçlar,antikonvülsanlar(gabapentin,okskarbazepin), fizik tedavi 
modaliteleri ve botulinum toksin ejeksiyonu gibi yöntemler kullanılmaktadır(3). 
Otuz dokuz yaşında erkek olgu;periskapular bölgede kaşıntı,hiperestezi ve yanıcı vasıfta ağrı ile 
polikliniğimize başvurmuş olup ve Notalgia parestetika ön tanısı ile takip ve tedavi edilmektedir. 
 
Olgu: Otuz dokuz yaşında erkek olgu;üç senedir olan sırtta kaşıntı ve yanıcı vasıfta ağrı ile poikliniğmize 
başvurdu.Hastanın öyküsünden;sırt üzerine düşme sonrasında T8 omurgada kırık geliştiği ve 
şikayetlerinin bu düşme sonrasında başladığı öğrenildi.Hasta mevcut şikayetlerle daha önceden 
torakalomber korse ve adını hatırlamadığı bazı topikal ve oral ağrı kesiciler kullandığını ifade etti.Fakat 
hastamız şikayetlerinin bu tedavilerle gerilemediğini ve korse kullanımı sonrasında sırtta kamburluğunun 
arttığını belirtti.Soygeçmişinde özellik yoktu.Özgeçmişinde bilinen bir hastalığı yoktu.İnspeksiyonda 
torakal bölgede, sol skapula inferomedialinde 3x4 cm boyutunda hiperpigmente maküler cilt lezyonu 
mevcuttu. 
Lökomotor sistem muayenesinde;omurga ve dört ekstremitede tüm eklem hareket açıklıkları her yöne 
tam açık ve ağrısızdı.Torakal kifozda artış tespit edildi.Duyu muayenesinde deri lezyonu bölgesinde 
hiperestezi mevcuttu.Adele testinde ve refleks muayenesinde herhangi bir defisit yoktu.Diğer sistemik 
muayeneleri de doğaldı.Tam kan sayımı,serum C-reaktif protein düzeyi,eritrosit sedimentasyon hızı ve 
serum elektrolit düzeylerinde anormallik saptanmadı.Hastanın serum 25-OH vitamin D düzeyi düşük 
tespit edildi(18 ng/ml).Hastanın bize başvurusundan önce yaptırdığı kemik mineral dansitometri 
tetkikinde lomber total T skorunun -2.8, femur boyun T skorunun 0.5 olduğu görüldü.Diyetle kalsiyum 
alımının yetersiz olduğunu ifade ettiği için oral 1000 mg/gün kalsiyum karbonat,10 damla/gün(50.000 
IU) vitamin D replasmanı ve 100 mg/gün diklofenak potasyum başlandı.Hastaya postür düzeltilmesi 
amacıyla sırt ekstansör kaslarını güçlendirme ağırlıklı postür egzersiz programı reçete edildi.Hastanın 
tedavi ile kaşıntı dışındaki şikayetlerinin belirgin gerilediği gözlendi,altıncı ve on ikici ay kontrollerinde 
kemik mineral yoğunluğunda (lomber total T skoru -2.0) ve serum 25-OH vitamin D düzeyinde (24 ng/ml) 
artış tespit edildi. 
 
Sonuç: Kronik ve bölgesel sırt ağrısı şikayeti ile başvuran hastalarda mutlaka inspeksiyon ile cilt 
muayenesi titizlikle yapılmalı ve Notalgia parestetika aklımızın bir köşesinde ön tanı olarak yer 
almalıdır,ek olarak hastaların postürü de mutlaka değerlendirilmelidir.Bu olgu ışığında;Notalgia 
parestetikanın etiyopatogenezinin henüz tam bilinmiyor olması ve vitamin D eksikliğinin de ağrı ile ilgili 
çeşitli klinik durumların altında yatan bir sebep olarak görülüyor olması nedeni ile,kronik ağrılı hastaların 
değerlendirilmesinde serum vitamin D düzeyinin tespitinin tedavi planında ve hastanın tedaviye 
yanıtında önemli olabileceği görüşüne varılmıştır. 
 
Kaynaklar: 
1. Weınfeld, Pamela Kirschner. Successful treatment of notalgia paresthetica with botulinum toxin type 
A. Archives of dermatology, 2007, 143.8: 980-982. 
2. Wang, Charlie K., et al. Serratus muscle stimulation effectively treats notalgia paresthetica caused 
by long thoracic nerve dysfunction: a case series. Journal of brachial plexus and peripheral nerve injury, 
2009, 4.1: 17. 
3. Loosemore MP, Bordeaux JS, Bernhard JD. Gabapentin treatment for notalgia paresthetica, a 
common isolated peripheral sensory neuropathy. J Eur Acad Dermatol Venereol 2007; 21: 1440-1441. 
  
Anahtar Kelimeler: Kaşıntı, notalgia parestetika, parestezi, sırt ağrısı, vitamin d 



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

P-076  Omuz Ağrısında Akla Gelmesi Gereken Nadir Bir Tanı: Parsonage Turner Sendromu 
(Akut Brakiyal Nöropati)  

 
Emrullah Hayta, Selin Aydemir 
 
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, 
İstanbul 
  
Amaç: Bu olgu sunumunda amaç, omuz ağrısının nadir bir nedeni olan Parsonage Turner 
Sendromu'nun önemini vurgulamaktır. 
 
Yöntem: Ekim 2018 tarihinde fizik tedavi ve rehabilitasyon kliniğimize sol omuz ağrısı şikayetiyle 
başvuran 65 yaşındaki kadın hastada, Parsonage Turner Sendromu'nun fizik muayene, radyoloji ve 
laboratuvar tetkikleri ile saptanma süreci sunulmuştur. 
 
Olgu: 65 yaşındaki kadın hasta sol omuz ağrısı nedeniyle polikliniğimize başvurmuştur. 15 gün önce 
akşam, travma olmaksızın aniden başlayan sol omuz ağrısının sadece 1 saat sürdüğü, ağrıyı takiben 
sol kolda güçsüzlük meydana geldiği, uyuşma ve karıncalanmanın eşlik etmediği, öksürmekle ağrıda 
artış olmadığı öğrenilmiştir. Bilinen bir hastalığı ve yakın zamanda geçirdiği enfeksiyon öyküsü olmayan 
hastanın, düzenli kullandığı ilaç da yoktu. 
Fizik muayenede boyun hareketleri her yöne minimal limitli, Spurling testi bilateral negatifti. Sol omuzda 
eklem hareket açıklığı kısıtlıydı. Sol deltoid kasında atrofi gözlendi, kas kuvveti 3/5'ti, diğer kaslarda 
motor defisit saptanmadı. C4 dermatomunda hipoestezi tespit edildi. Derin tendon refleksleri normoaktif, 
Hoffman bulgusu negatifti. 
Üst ekstremite mononöropatisi ön tanısıyla elektromiyografi(EMG) ve manyetik rezonans(MR) nörografi 
istendi. EMG'de deltoid kasında nörojenik motor ünite potansiyeli tespit edildi. MR Nörografi'de solda 
T1-2 seviyesinde nöral foramen üst bölümünü dolduran 9x6 mm boyutlarında kist saptandı. Hastaya 
aksiller sinir tuzaklanması tanısıyla 15 seans hotpack, terapötik ultrason, yüksek yoğunluklu lazer ve 
egzersiz tedavisine başlandı. Fizik tedaviyle hareket kısıtlılığında kısmen azalma olduğunu ifade eden 
hasta, 2 ay sonra şikayetlerinin devam etmesi üzerine yeniden polikliniğimize başvurdu. Önceki fizik 
muayenesinden farklı olarak sol deltoid kas kuvveti 2/5'ti, diğer kaslarda motor defisit yoktu. EMG ve 
MR nörografi tekrarlandı. EMG'de sol aksiller sinirde total aksonal hasar tespit edildi. MR Nörografi'de 
supraspinatus, infraspinatus ve deltoid kaslarında diffüz T2 sinyal artışı ve atrofi, akromiyoklaviküler 
artrit ve infraspinatus tendiniti görüldü. Bu bulgular ışığında Parsonage Turner sendromu tanısı ile 
deflazakort 30mg/gün başlandı. Sol omuza 15 seans coldpack, yüksek yoğunluklu lazer, terapötik 
ultrason, sol deltoide elektrik stimülasyonu ve kuvvetlendirme egzersizleri uygulandı. 
 
Sonuç: Parsonage Turner sendromu, omuz çevresinde şiddetli ağrı ve güçsüzlük ile başlayan, zamanla 
paralizi ve kas atrofisine neden olan bir nöropatidir. Sıklıkla aksiller ve supraskapular sinir etkilenir. 
Prevalansı 1,64/100000'dir. Hastaların %25-50'sinde semptomların başlangıcından günler ya da 
haftalar önce viral hastalık veya aşılanma öyküsü vardır. Semptomlar sıklıkla tek taraflıdır. Brakiyal 
pleksustaki hasar ve inflamasyon erken dönemde MR nörografi ile, kastaki denervasyon ilerleyen 
dönemde elektromiyografi ile tespit edilebilir. Ayırıcı tanıda bursit, kalsifik tendinit, zona ve 
kardiyovasküler hastalıklar düşünülmelidir. Tedavi semptomatiktir. Ağrının azaltılması, eklem hareket 
açıklığının korunması ve kas gücünün iyileştirilmesi amaçlanır. Ağrı kontrolünde steroid olmayan 
antiinflamatuvar ilaçlar, gabapentin, pregabalin, opioidler ve transkutanöz elektriksel sinir 
stimülasyonu(TENS) kullanılabilir. Oral kortikosteroidler verilebilir fakat etkinliği henüz kanıtlanmamıştır. 
Prognozu genellikle iyidir. 1 ay sonra iyileşme başlar, çoğu olgu 2 yıl içinde iyileşir. Tam iyileşme 5 yıl 
kadar sürebilir. 2 yıl sonunda ciddi ekstremite disabilitesine yol açma riski %10-20'dir. 
Parsonage Turner sendromu, ani başlayan omuz ağrısı olan hastalarda yanlış tanı ve tedaviden 
kaçınmak için mutlaka akla gelmelidir. 
  
Anahtar Kelimeler: Parsonage turner sendromu, akut brakiyal nöropati, omuz ağrısı 
 
 



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

P-077  İliumda İntraosseöz Lipom: Olgu Sunumu 
  
Gülcan Öztürk, Feyza Akan Begoğlu, Ayşe Duygu Karamanlıoğlu, Pinar Akpınar, Feyza Ünlü 
Özkan, İlknur Aktaş 
 
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve 
Rehabilitasyon Bölümü, İstanbul 
 
Giriş: İntraosseöz lipom nadir görülen, matür lipositlerden kaynaklanan benign kemik tümörüdür. Tüm 
kemik tümörleri içinde görülme sıklığı % 0.1’dir. Sıklıkla alt ekstremitede femur, tibia, fibula ve kalkaneus 
gibi uzun kemiklerin metafiz ve epifizini tutar. Nadir olarak ise üst ekstremite, aksiyel omurga ve pelvisite 
görülür. Kadın ve erkeklerde görülme oranı 1/1.4 olup birbirine yakındır. Sıklıkla dördüncü dekatta 
görülür.Çoğunlukla asemptomatiktir ve insidental olarak saptanır. Semptomatik olgularda ağrı, lokalize 
şişlik ve hassasiyet saptanabilir. Tanıda intraosseöz lipomlar direk grafide çevresi sınırlı, düzgün kenarlı, 
radyolusen lezyonlar olarak görülür. İleri görüntüleme yöntemleri Magnetik rezonans görüntüleme 
(MRG) ve Bilgisayarlı tomografi (BT) tanı ve ayırıcı tanıda önemlidir. BT lezyonun yapısını ve kemik 
korteksle ilişkisini gösterir. MRG lezyondaki yağ dokusunu tespit eder. Yağ hücreleri T1 ve T2 ağırlıklı 
görüntülerde yüksek sinyal yoğunluğuna sahiptir. Yağ baskılı kesitlerde yüksek sinyal yoğunluğunun 
düşük sinyal yoğunluğuna dönüşmesi tanı koymaya yardımcı olur. Semptomatik olmayan ve kırık riski 
taşımayan olgularda cerrahi tedavi gerekmez. Biz de bu olgu sunumunda nadir olarak karşımıza 
çıkabilecek ileumda intraosseöz lipom tespit ettiğimiz hastayı sunmayı amaçladık. 
 
Olgu: 52 yaşında, bayan hasta sol kalça ağrısı şikayeti ile Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon polikliniğine 
başvurdu. Birkaç yıldır sol kalça ağrısı olan hastanın şikayetleri dört aydır artmıştı.Hastanın sol kalça 
ağrısı yürümekle artıyor, istirahat ile azalıyordu, gece ağrısı ve sabah tutukluğu ise tarif etmiyordu. 
Travma öyküsü yoktu. Özgeçmişinde 30 yıldır diabetus mellitus ve hipotiroidisi olduğu öğrenildi. Günde 
iki kez metformin 1000 mg ve günde bir kez 100 mg/gün levotiroksin sodyum kullanıyordu.Hastanın fizik 
muayenesinde bel ve her iki kalça eklem hareketleri açık idi. Sol FABER testi (fleksiyon, abduksiyon, 
eksternal rotasyon ve ekstansiyon) ve sol sakroiliak kompresyon testi pozitifti. Laseq ve düz bacak 
kaldırma testi bilateral negatifti. Nörolojik muayenesi normaldi. Pelvis AP grafisi normaldi. Sol kalça 
MRG'de koksofemoral eklem aralığı daralmış, subkondral kemikte minimal sklerotik değişiklikler 
mevcuttu. Sol iliak kemik inferiorunda ekleme komşu subkondral kemikte T1 ağırlıklı görüntülerde 
hiperintens, yağ baskılı T2 ağırlıklı kesitlerde hipointens 20x13 mm boyutunda intraosseoz lipom ile 
uyumlu lobule konturlu lezyon mevcuttu. Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği tarafından değerlendirilen 
hasta takip altına alındı. 
 
Sonuç: İleumda intraosseöz kemik tümörü nadir görülen bir benign kemik tümörüdür. Magnetik 
rezonans görüntüleme tanı koymada önemli rol oynar. 
  
Anahtar Kelimeler: İlium, intraosseöz lipom, magnetik rezonans görüntüleme 
 
 



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

P-078  Akut Boyun Ağrısının Nadir Bir Nedeni: Longus Colli Kasında Kalsifik Tendinit 
(Retrofaringeal tendinit) 

  
Selin Aydemir, Emrullah Hayta, Reyhan Çeliker 
 
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, 
İstanbul 
  
Amaç: Bu olgu sunumunda amaç, akut boyun ağrısının nadir bir nedeni olan retrofaringeal tendinitin 
önemini vurgulamaktır. 
 
Yöntem: Fizik tedavi ve rehabilitasyon kliniğimize ani başlayan boyun ağrısı şikayetiyle başvuran iki 
hastada,retrofaringeal tendinitin tanı ve tedavi süreci sunulmuştur. 
 
Olgu 1: 39 yaşında kadın hasta, boyun ağrısı nedeniyle başvurdu. 2 gün önce travma olmaksızın aniden 
başlayan ağrıya yutma güçlüğünün de eşlik ettiği, ağrının yayılmadığı, uyuşma-karıncalanma ile kollarda 
hafif güçsüzlük olduğu öğrenildi.  
Fizik muayenede boyun hareketleri her yöne limitli ve ağrılıydı, Spurling ağrı nedeniyle 
değerlendirilemedi. Motor ve duyu defisiti saptanmadı. Derin tendon refleksleri normoaktif, Hoffman 
bulgusu negatifti. Servikal disk hernisi ve enfeksiyon ön tanılarıyla hemogram, sedimentasyon ve C-
reaktif protein ile servikal manyetik rezonans görüntüleme(MRG) istendi. MRG'de longus colli kasında 
kalsifikasyon ve C2-6 arası prevertebral alanda minimal efüzyon tespit edildi. Laboratuvar tetkiklerinde 
hafif lökositoz dışında anormallik yoktu. Bu bulgular ışığında longus colli kasında akut kalsifik tendinit 
tanısıyla hastaya 150 mg/gün diklofenak sodyum ve 1500mg/gün parasetamol başlandı. 5 gün sonra 
ağrısı azalan hastanın, boyun hareketlerindeki kısıtlılık düzeldi.  
 
Olgu 2: 35 yaşında erkek hasta, boyun ağrısı nedeniyle polikliniğimize başvurdu. 3 gün önce travma 
olmaksızın aniden başlayan ağrıya, baş ağrısının ve yutma güçlüğünün de eşlik ettiği, ağrının kola 
yayılmadığı, uyuşma-karıncalanmanın olmadığı, sağ kolda hafif güçsüzlük olduğu öğrenilmiştir.  
Fizik muayenede boyun hareketleri özellikle sağa lateral rotasyon tama yakın olmak üzere her yöne 
limitliydi. Sağ el bileği dorsifleksörlerinde kas gücü 4/5'ti, diğer kaslarda motor defisit saptanmadı. Duyu 
defisiti yoktu. Derin tendon refleksleri normoaktif, Hoffman bulgusu negatifti. Servikal MRG'de sağ 
longus colli kasının C1 vertebra insersiyosunda, 2,5 cm uzunluğunda kalsifikasyon ve C1-5 arası 
prevertebral alanda minimal efüzyon tespit edildi. Retrofaringeal apseyi dışlamak amacıyla kulak-burun-
boğaz hastalıkları konsültasyonu istendi. Ek patoloji saptanmadı. Bu bulgular ışığında, longus colli 
kasında akut kalsifik tendinit tanısıyla hastaya 50 mg/gün deksketoprofen başlandı. İntramüsküler 1 ml 
betametazon enjeksiyonu uygulandı. İkinci gün ağrısı tamamen geçen hastanın, boyun hareketlerindeki 
kısıtlılık da düzeldi. 10 gün sonra çekilen kontrol MRG'de, kalsifikasyonun tamamen regrese olduğu 
görüldü. 
 
 



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

Sonuç: Kalsifik tendinit,tendon çevresinde kalsiyum hidroksiapatit kristallerinin birikimiyle karakterize 
inflamatuvar bir hastalıktır. Etiyolojisi tam olarak bilinmemekte; iskemi, travma ve dejenerasyonun sebep 
olduğu düşünülmektedir. Longus colli kasında akut kalsifik tendinit, retrofaringeal tendinit olarak da 
adlandırılır ve ani gelişen boyun ağrısının nadir bir nedenidir. 30-60 yaş arasında ve kadınlarda daha 
sıktır. Akut boyun ağrısı, boyun hareketlerinde kısıtlılık ile disfaji ve/veya odinofaji varlığında akla 
gelmelidir. Hafif ateş, lökositoz ve sedimentasyonda yükselmeye sebep olabilir. Görüntülemede 
bilgisayarlı tomografi(BT) daha duyarlıdır, tipik bulgular kasın superior liflerinin C1-2 vertebralara 
yapışma yerindeki kalsifikasyon ve eşlik eden retrofaringeal efüzyondur. MRG, prevertebral kaslardaki 
ödem ve efüzyonu gösterebilir fakat kalsifikasyonu göstermede duyarlılığı düşüktür. Retrofaringeal 
efüzyonda artış, lenfadenopati ve kemik destrüksiyonu varlığında alternatif tanılar düşünülmelidir. Ayırıcı 
tanıda akut boyun ağrısına sebep olan travma, epidural ve retrofaringeal apse, menenjit, servikal disk 
herniasyonu, neoplazm ve vasküler patolojiler akla gelmelidir. Tedavide ilk basamak steroid olmayan 
antiinflamatuvar ilaçlardır. Kortikosteroidler ya da opiatlar da tercih edilebilir. Servikal soft collar ile 
immobilizasyon sağlanarak semptomların tetiklenmesi önlenebilir. Şikayetler, çoğunlukla tedavi 
başladıktan sonraki ilk hafta içinde azalır. Akut boyun ağrısıyla gelen hastalarda nadir fakat benign bir 
neden olan retrofaringeal tendinitin akla gelmesi, yanlış tanı ve tedavilerden kaçınmayı sağlar. 
 
Anahtar Kelimeler: Kalsifik tendinit, musculus longus colli, akut boyun ağrısı, disfaji, retrofaringeal 
efüzyon 
 
 
 
 
 
 
 



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

P-079  Akut Bel Ağrısı ile Polikliniğe Başvuran Abdominal Aort Anevrizma Olgusu 
  
Hatice Sayan 
 
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve 
Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Şanlıurfa 
  
Amaç: Aort anevrizmaları ölümcül kardiyovasküler acillerin başında gelmektedir. Yerleşime göre torasik 
(%25) ve abdominal aort (%75) anevrizmaları olarak gruplanır. Abdominal aort anevrizmasının başlıca 
semptomları lokal basıya bağlı olarak erken doyma, bulantı, kusma, üriner semptomlar, venöz tromboz, 
atipik karın-bel ağrısı, karın yüzeyinde pulsatil kitle, vertebra erozyonuna bağlı sırt ağrısı, ayak 
parmaklarına embolik hadise gibi belirti ve bulguları olabilir. Bu olgumuzda, akut bel ağrısıyla 
polikliniğimize başvuran abdominal aort anevrizma hastası sunulmuştur. Akut bel ağrısının ayırıcı 
tanısında abdominal aort anevrizmasının akılda tutulması gerekliliği vurgulanmıştır. 
 
Olgu: Altmış yaşında erkek hasta, şiddetli bel ağrısı şikayetiyle polikliniğimize başvurdu. Hasta 
tarafımızca görüldüğünde; bilinç açık, koopere, oryante, Glaskow Koma Skoru 15’ti. Hastanın yapılan 
nörolojik muayenesinde herhangi bir nörodefisit saptanmadı. Hastadan alınan anamnezde; 24 saat önce 
aniden başlayan, onu hareketsiz bırakacak kadar şiddetli bel ağrısı olduğu öğrenildi. 4 yıl önce akut aort 
diseksiyonu nedeniyle opere olduğu öğrenildi. Anamnezinde aort diseksiyonu nedeniyle operasyon 
öyküsü olan hastadan lomber MR istendi. Çekilen lomber MR'da abdominal aort anevrizması 
saptanması üzerine kardiyovasküler cerrahiye konsülte edildi ve kardiyovasküler cerrahi ekibi tarafından 
acil şartlarda operasyona alındı. 
 
Sonuç: Polikliniğe akut bel ağrısı ile başvuran, anamnezinde ve özgeçmişinde uyarıcı durumların 
olduğu hastalarda yüksek mortalite ile seyreden akut abdominal aort anevrizması diseksiyonu tanısı 
unutulmamalıdır. Bu tip hastalarda hızlı ve doğru tanı koyarak, erken tedavi sağlanıp mortalite oranları 
azaltılabilir. 
  
Anahtar Kelimeler: Akut bel ağrısı, anevrizma, lomber disk hernisi 
 
 



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

P-080  Kasık Ağrısı Nedeni Olarak Penil Protez Kırığı 
  
Ender Erden, Tülay Tekdemir Tiftik, Nursel Doğanyiğit Kuzan, Ebru Erden 
 
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Sağlık Uygulama ve Araştırma 
Merkezi, Ankara 
  
Amaç: Fiziksel tıp ve rehabilitasyon polikliniklerine genellikle kas iskelet sistemi ile ilgili hastalıklardan 
bel, diz, kalça, omuz bölgelerinde ağrı yakınması olan hastalar başvurmaktadır. Bu ağrılar sadece kas 
iskelet sisteminden kaynaklanmayıp aynı zamanda diğer sistemlerden kaynaklanan yansıyan ağrı 
şeklinde de olabilir. Bu olgumuzda düşme sonrası sağ kalça ve sağ kasık ağrısı ile başvuran hastada, 
ağrının penil protezde meydana gelen kırıktan kaynaklanmasından bahsedilmesi amaçlanmıştır.  
 
Olgu: 79 yaşında erkek hasta, üç gün önce düşme sonrası başlayan sağ kalça ve sağ kasık ağrısı 
şikayeti ile başvurdu. Hastanın aynı zamanda miksiyon sırasında ağrı şikayeti vardı. Hastanın bu 
ağrıdan dolayı günlük yaşam aktiviteleri vizuel analog skala (VAS) 6 düzeyinde etkilenmekteydi. 
Özgeçmişinde lomber disk hernisi nedeniyle operasyon ve stabilizasyon öyküsü dışında herhangi bir 
özellik yoktu. Kas iskelet sistem muayenesinde sağ inguinal bölgede palpasyon ile hassasiyet mevcuttu. 
Sağ kalça hareketleri açık, dış rotasyon hareketi esnasında ağrısında artma oluyordu. Hastanın lomber 
2 yönlü ve pelvis direk grafisi istendi. Lomber 2 yönlü grafi değerlendirildiğinde L3-L5 vertebralarda 
stabilizasyon materyaline ait görüntü dışında normaldi, Pelvis ön arka direkt grafide hastada mevcut 
penil protezin sağ parçasının proksimal kesiminde kırık görüldü. Hastanın sağ kasık ağrısı ve miksiyon 
sırasında var olan ağrısının penil protez kırığına bağlı olduğu düşünülerek hasta üroloji polikliniğine 
yönlendirildi.  
 
Sonuç: Fizik tedavi ve rehabilitasyon polikliniğine düşme sonrası kasık ağrısı ile gelen hastada kas 
iskelet sistemi hastalıkları dışında ürogenital sistem patolojileri ayırıcı tanıda düşünülmelidir. Ayrıca 
hastaların vücudunda mevcut olan tüm metalik materyaller ve implantlar sorgulanmalı ve bunların 
kırılması olasılığı da dikkatlice incelenmelidir. 
  
Anahtar Kelimeler: Ayırıcı tanı, kasık ağrısı, penil protez kırığı 
 
 



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

P-081  Boyun Ağrısıyla Başvuran Hastada Tespit Edilen Servikal Kosta: Olgu Sunumu  
 
Merve Günerli, Banu Kuran, Jülide Öncü Alptekin, Figen Yılmaz, Selda Çiftçi 
 
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Fiziksel Tıp ve 
Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul 
  
Amaç: Servikal kosta yedinci servikal vertebradan kaynaklanan anormal, ekstra bir kosta olarak 
tanımlanır. Nadir de olsa diğer servikal vertebralarda da geliştiği bildirilmiştir. Servikal kostalar tipik 
olarak tek taraflı, en sık sağ tarafta görülür, iki taraflı olması durumunda sıklıkla asimetriktirler. Kadınların 
erkeklere göre servikal kostaya sahip olma ihtimalleri daha yüksek tespit edilmiştir. Servikal kosta 
insidansının Türkiye popülasyonunda% 6.2'ye kadar değiştiği bulunmuştur. Torasik outlet 
sendromlu(TOS) hastaların yaklaşık %5'inde tespit edilip, TOS'un önemli nedenleri arasında yer 
almaktadır. Bu olguda da boyun ağrılı hastada tespit edilen servikal kosta kliniğinin sunulması 
amaçlanmıştır. 
 
Olgu: Bilinen hastalığı olmayan 45 yaşında kadın hasta boyun ağrısı ve arada olan sağ kolda uyuşukluk 
şikayetiyle kliniğimize başvurmuştur. Hastanın fizik muaynesinde boyun ve bilateral omuz eklem hareket 
açıklığı(EHA) her yöne açık ve ağrısız, impingement testleri negatif, üst ekstremite kas güçleri bilateral 
eşit ve tam, trapez kasında yaygın tetik nokta ve gergin bantlar tespit edilmiştir. İnspeksiyonda sağ 
klavikula bölgesinde sola göre yükseklik olan hastanın Roos testi negatif, sağ kolda Adson testi pozitif 
tespit edilince servikal vertebra grafisi çekilmiş; C7 vertebra seviyesinde sağda servikal kosta, sol 
tarafında da transvers prosesin uzun olduğu görülmüştür. Belirgin semptom ve bulguları olmayan hasta 
ağrıları için omuz çevresini, sırt kaslarını güçlendirici ve izometrik egzersizler ile fizik tedavi başlanıp 
takibe alınmıştır. 
 
Sonuç: Servikal kosta tedavisi semptomlara bağlıdır. Akut vasküler veya nörolojik bulgular 
gözlenmediyse, ilk tedavi olarak konservatif tedavi önerilmiştir. Konservatif tedavi; analjezikler, kas 
gevşetici ilaçlar, fizik tedavi ve egzersiz kullanımı, yaşam tarzında değişiklikler yaparak ağrının 
hafifletilmesine dayanır. Fizik tedavinin amacı, omuz kuşağı kaslarını güçlendirmektir. Eğer konservatif 
tedavi semptomları hafifletmiyorsa cerrahi tedavi gerekliliği akılda bulundurulmalıdır. 
  
Anahtar Kelimeler: Boyun ağrısı, servikal kosta, torasik outlet sendromu 
 
 



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

P-082  Olgu Sunumu: Milwaukee Omzu 
  
Ece Çınar1, Aylin Kılıçkap2 
 

1Özel Balçova Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Dal Merkezi, İzmir 
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Fizik Tedavi Anabilim Dalı, İzmir 
  
Amaç: Milwaukee eklemi üst ve alt ekstremitenin nadir görülen bir destrüktif artropatisi olup, ayırıcı 
tanıda akılda tutulması açısından bu vakayı sunmaktayız.  
 
Olgu: 74 yaşında kadın hasta polikliniğimize sağ omuz ağrısı ve hareket kısıtlılığı yakınması ile 
başvurdu. Omuz ağrısı yakınması yaklaşık 1 yıl önce hareket ile artan ağrı şeklinde başlamış ve hasta 
travma öyküsü hatırlamıyordu, hareket kısıtlılığının son 6 aydır olduğunu ifade ediyordu. Muayene 
tarihinde ağrısının gece de devam ettiğini söyleyen hastanın hipertansiyon dışında bilinen ek hastalığı 
yoktu. Diğer üst ekstremite eklemlerinde ağrı veya enflamatuvar hastalığı düşündüren tutulum 
bulunmayan hastanın dizlerinde ve belinde mekanik ağrı mevcuttu. Muayenesinde üst ekstremite 
inspeksiyonu olağandı, ısı artışı saptanmadı, omuz hareketleri tüm yönlerde ağrılı olup eklem hareket 
açıklıkları, abduksiyonu 90/90 derece, fleksiyonu 90/90 derece, IR 40/40 derece, ER 20/20 derece idi. 
Sağ omuz kas güçleri tüm yönlerde 3+/5 olarak değerlendirildi. Akromioklaviküler eklem palpasyon ile 
hassas saptandı. Hastanın çekilen direk grafisinde sağ humerus başı eklem yüzeyinde destrüksiyon, 
eklem aralığında daralma ve skleroz saptandı.  
Ağrısına yönelik parasetamol ve naproksen sodyum reçete edilen hasta fizik tedavi ve rehabilitasyon 
programına alındı. Analjezik akım ve ısı tedavisine ek olarak eklem hareket açıklığı germe ve 
güçlendirme egzersizleri uygulanan hastanın 30 seans tedavi sonrası omuz eklem hareket açıklıklarında 
ılımlı iyileşme elde edildi, abduksiyon 100/100 derece, fleksiyon 100/100 derece, IR:50/50 derece, 
eksternal rotasyon 30/30 derece olarak ölçüldü. Ağrısında VAS skalasına göre 40 birim iyileşme elde 
edildi.  
 
Sonuç: Milwaukee omzu, eklemde kalsiyum hidroksiapatit birikimine sekonder destrüksiyon, ağrı ve 
hareket kısıtlılığı ile karakterize bir klinik tablo olup travma olmadan ortaya çıkan hızlı ilerleyen kemik 
destrüksiyonu ön plandadır. Tanıda altın standart alizarin kırmızısı boyamada tipik kalsiyum 
hidroskiapatit kristallerinin gösterilmesidir. Tedavisi semptomatik olup eklem hareket kısıtlılığının 
önlenmesi fonksiyonellik için önemlidir. 
  
Anahtar Kelimeler: Artropati, omuz, Milwaukee omzu 
 
 



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

P-084  Romatoid Artit'in Servikal Tutulumuna Bağlı Gelişen Fıçıdaki Adam Sendromu  
 
Neytullah Turan, Mazlum Serdar Akaltun, Orge Fatoş Demirtaş, Özlem Altındağ 
 
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Gaziantep 
  
Amaç: Romatoid Artrit(RA); etyolojisi belli olmayan, sistemik bulgular gösteren, özellikle periferik 
sinoviyal eklemleri tutan, kronik, otoimmün, inflamatuar bir hastalıktır. Eklem tutumu sinovyal 
proliferasyon ve eklem destruksiyonu ile seyir gösterir. Bununla birlikte ekstra artiküler tutulum sık olarak 
eşlik eder. 
RA'da nörolojik bulgular doğrudan hastalığa bağlı olabileceği gibi, eklem veya kemik hastalığının sonucu 
olarak da gelişebilir. En sık görülen nörolojik bulgu, periferik sinir tutulumu bulgularıdır. Enflame sinoviyal 
kesenin periferik sinirlere basısı ile ortaya çıkan tuzak nöropatilere, hastaların %45inde rastlanır. Ayrıca 
distal sensorimotor polinöropati(%30) gelişebilir. Periferik nöropati dışında serebral vaskülit, amiloidoz, 
inme, nöbet, ensefalopati ve menenjit görülebilir. RA’da servikal tutulum yaygın olarak görülmektedir. 
En sık görülen tutulum atlantoaksiyel tutulum olmakla birlikte odontoid migrasyonu ve subaksiyel tutum 
da görülebilmektedir. 
Fıçıdaki Adam Sendromu(FAS) alt ekstremite kas gücü korunmuş olduğu halde üst ekstremitlerde 
güçsüzlüğün bulunduğu klinik tablodur. Hastalar gövdeleri fıçıya saplanmış gibi kollarını hareket 
ettirememektedirler. Bu sendromun en sık nedeni serebral hipoperfüzyona bağlı orta ve anterior 
serebral arter sulama alanlarındaki infarktlardır. Etyolojik faktörler arasında kardiyak arrest, sedatif ve 
antihipertansif ilaçların kötüye kullanımı, kardiyojenik ve hipovolemik şok bulunmaktadır. Polinöropatiler, 
motor nöron hastalıkları, servikal spinal lezyonlar da etyolojide yer almaktadır. 
 
Olgu: 55 yaşında kadın hasta 2009 yılında simetrik poliartrit, Romatid Faktor(RF), siklik sitrülinize 
peptit(CCP) pozitifliği, Eritrosit Sedimantasyon Hızı(ESH) ve C Reaktif Protein(CRP) yüksekliği ile RA 
tanısı ile takip edilmekteymiş. Son 1 senedir takiplerine gelmeyen hasta üst ekstremitelerinde uyuşma, 
kas gücü kaybı ve elektriklenme olması üzerine polikliniğimize başvurdu. Simetrik el bilek artriti, 
inflamatuar ağrısı olan hastanın nörolojik muayenesinde pupiller normoizokorik, göz hareketleri ve diğer 
kraniyal sinir muayeneleri normaldi. Bilateral omuz fleksiyon, abduksiyon ve ekstansiyon kas gücü:2/5'ti. 
Bilateral dirsek fleksiyon ve ekstansiyon kas gücü:3/5 bilateral el bileği dorsifleksiyon, palmar fleksiyon 
kas gücü:4/5'ti. Alt ekstremite kas güçleri tamdı. Üst ekstremitelerinde c5-c6-c7 dermatomlarında 
uyuşma karıncalanma şikayeti mevcuttu. Çekilen Elektronöromiyografide(ENMG) bilateral C5-C6 
innervasyonlu kaslarda denervasyon, nörojenik MÜP değişiklikleri ve MÜP kaybı izlendi. C7 
innervasyonlu kaslarda Nörojenik MÜP değişiklikleri izlendi. Duyu iletileri normaldi. Kranyal Manyetik 
Rezonans Görüntüleme(MRG) normaldi. Ekokardiyografi ve elektrokardiyografi sonucu normaldi. 
Servikal MRG’de subaksiyel subluksasyonlar ve buna bağlı servikal spinal stenoz saptandı. RA'nın 
servikal omurga tutulumu olarak kabul edildi.  
 
Sonuç: Etyolojisinde serebral, spinal kord ve periferik sinir hastalıkları olabilen FAS bilateral üst 
ekstremite tutulumu ile karakterizedir. 
En sık rastlanan sistemik, otoimmün, inflamatuar hastalık olan RA’nın prevalansı etnik gruplarda farklılık 
göstermekle birlikte %0.5-2 olup, ileri yaş kadınlarda %5’e kadar yükselir. RA’da omurga tutulumu 
hastalığın erken dönemlerinden itibaren görülebilmektedir. En sık tutulum servikal omurga tutulumudır. 
LACOBSEN EA Ve Ark’larının araştırmasında RA hastalarındaki servikal tutulum sıklıkları; atlanto-
aksiyel subluksasyon(%65), odontoidin superiora migrasyonu(%20) ve subaksiyel subluksasyon(%15) 
olarak bulunmuştur. RA’da subaksiyel subluksasyonun düzeyi, şiddeti ve spinal stenoza neden olup 
olmamasına göre çeşitli nörolojik bulgular ortaya çıkabilmektedir. FAS'dan subaksiyel subluksasyon ve 
buna bağlı spinal kord basısı sorumlu tutulmaktadır. Literatürde RA'ya bağlı FAS olgusuna 
rastlamadığımız için bu olgu sunumu önem arzetmektedir. 
FAS hastada günlük yaşam aktivitelerinin sürdürülmesinde bağımlılığa yol açan bir nörolojik tutulum 
olması sebebiyle erken tanı ve müdahalenin önemli olduğu bir nörolojik tablodur. Bu vaka 
sunumumuzda RA'nin servikal vertebra tutulumunun FAS'a yol açabileceğini göstermek ve RA'nın 
servikal tutulumunda ciddi nörolojik tutulumlara dikkat edilmesi gerektiğini vurgulamak istedik. 
  
Anahtar Kelimeler: Fıçıdaki adam sendromu, romatoid artrit, subaksiyel subluksasyon 



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

P-085  Nadir Bir Olgu: Sinovyal Kondromatozis  
 
Hilmi Umut Tatlı1, Murat Ergün2, Ural Koç3 
 

1Gölbaşı Şehit Ahmet Özsoy Devlet Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, Ankara 
2Gölbaşı Şehit Ahmet Özsoy Devlet Hastanesi, Ortopedi Kliniği, Ankara 
3Gölbaşı Şehit Ahmet Özsoy Devlet Hastanesi, Radyoloji Kliniği, Ankara 
  
Amaç: Sinovyal kondromatozisi tanımak ve ayırıcı tanısını yapmak 
 
Olgu: 68 yaşında erkek hasta her iki dizinde ağrı, kilitlenme, merdiven inip çıkmakla ve bağdaş kurmakta 
zorlanma şikayetleriyle polikliniğimize başvurdu. Diz ağrısının birkaç yıl önce başladığını, son iki aydır 
ise ağrılarının şiddetlendiğini, dizlerini tam açıp kapayamadığını belirtti. Fizik muayenesinde, dizlerde 
şişlik, kızarıklık izlenmezken hafif bir ısı artışı görüldü. Diz eklem hareket açıklılığının 0-110 derece 
olduğu ve fleksiyonda, eklem hareket açıklığının sonunda ağrıda artış olduğu izlendi. Direkt 
radyografide, diz eklemi posteriorunda multiple, düzensiz şekilli, 2 mm ile 1 cm arası değişen farklı 
boyutlarda kemik dansitesinde nodüler cisimciklerin olduğu görüldü. Ayırıcı tanıda pigmente villonodüler 
sinovit, romatoid artrit, sinovyal hemanjiyom, sinovyal sarkom ve kondrosarkom düşünüldü. Ancak direk 
grafide kemik dansitesinde kalsifiye nodüllerin olması, diz eklem manyetik rezonans görüntülemede 
sinovitten ziyade sinovyal hipertrofi zemininde çok sayıda hiperintens kalsifiye nodüllerin görülmesi, 
kemik harabiyetinin ve invazyonun izlenmemesi ve dizleri dışında başka eklem tutulumunun olmaması, 
romatolojik tetkiklerin ise negatif olmasıyla, hastaya sinovyal kondromatozis tanısı konuldu. Sinovyal 
kondromatozis, oldukça nadir görülen, idiyopatik bir patoloji olup, sinovyal metaplazi sonucu eklemde 
tipik olarak kalsifiye lezyonların oluşmasıyla karakterizedir. Genel olarak ayırıcı tanısında pigmente 
villonodüler sinovit, romatoid artrit, sinovyal hemanjiyom, sinovyal sarkom ve kondrosarkom vardır. 
Uzun süreli takiplerde malign dönüşüm olabileceği bildirilmektedir. MRG’da kemik tutulumunun olması 
ve klinik tablonun hızlı ilerlemesiyle malign dönüşümden şüphenilmelidir. Sinovyal kondromatozisin 
kendiliğinden iyileşmesi çok nadir olduğundan kabul edilen tedavisi sinovyektomi ile birlikte serbest 
cisimlerin çıkarılmasıdır. 
 
Sonuç: Bu olgumuzda hastaya ortopedi tarafından operasyon önerilmiş ve hasta opere edileceği günü 
beklemektedir. 
  
Anahtar Kelimeler: Sinovyal kondromatozis, diz eklemi, kalsifiye nodül 
 
 



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

P-086  Ön Diz Ağrısının Önemli Bir Nedeni: Hoffa Hastalığı 
  
Senem Şaş, Mustafa Yemliha Ayhan 
 
Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, Kırşehir 
  
Amaç: Hoffa hastalığı nadir olarak görülmeyen, infrapatellar yağ yastıkçığının (İYY) klinik bir 
durumudur. Aynı semptomların başka klinik durumlarla birlikte olmasından dolayı tanısı olduğundan az 
konulmaktadır. Manyetik rezonans görüntülemenin (MRG) ulaşılabilirliğinin artması ile tanılanma oranı 
artmaktadır. 
Bu yazıda, 63 yaşındaki bir kadın hastada ön diz ağrısı ile prezente olan Hoffa hastalığının bir örneği 
sunulmaktadır. 
 
Olgu: Altmış üç yaşındaki bir kadın hasta hastanemize sol ön diz ağrısı ve şişlik ile polikliniğimize 
başvurdu. Ağrının yaklaşık üç yıldır olduğunu ve son bir aydır merdiven inip çıkmakla arttığını ifade etti. 
Boşluğa basma, takılma ve kilitlenme hissinin olduğunu belirtti. Gece ağrısı, ateş, terleme, kilo kaybı ve 
kızarıklık olmamış. Sigara ve alkol kullanmıyormuş. Hastanın özgeçmişinde ve soy geçmişinde özellik 
yoktu. 
Hastanın yapılan değerlendirilmesinde şişlik, kızarıklık ve ısı artışı yoktu. Her iki patella lateralize idi. 
Her iki dizde genu recurvatum deformitesi mevcuttu. Bilateral medial yağ yastıkçığı mevcuttu. Sol diz 
medialinde palpasyonla lokal hassasiyet saptandı. Sol diz fleksiyon aktifte 110 derece pasifte tam ve 
ağrılı idi. Mcmurray testi pozitifdi. Appley kompresyon testi ile öne çekmece testi negatifti. Antaljik 
yürüyüş gözlendi. VAS (vizüel analog skala) sekiz olarak belirtildi. Hastaya meniskopati ve 
patellofemoral osteoartrit ön tanıları ile diz MR tetkiki yaptırıldı. MR görüntülemede sol diz medial 
menisküste grade üç dejenerasyon, kondromalazi patella ve hoffa yağ yastıkçığında heterojenite 
raporlandı. Hastaya medikal olarak ibubrofen 1600 mg/gün başlandı. İstirahat ve günde dört kez yirmi 
dakika buz uygulaması hastaya önerildi. Ayrıca merdiven inip çıkma, aşırı egzersiz,dizi bükme ve 
reaksiyonel aktiviteler kısıtlandı. İki hafta sonraki kontrolünde diz ağrısı azalmayan hastanın dizine 
vakum interferansiyel akım, hotpack ve ultrason 15 seans olarak uygulandı. Quadriceps güçlendirme, 
hamstring germe, pelvik ve abdomen kasları güçlendirme egzersizleri yaptırıldı. Hastanın VAS’ı altıya 
geriledi. Bunun üzerine hastaya duloksetin 30 mg/gün başlandı. Ağrı, duloksetin başlanmasının üçüncü 
gününde kayboldu. Hasta onayı alındı. 
 
Sonuç: Hoffa hastalığı, ilk kez 1904’te İYY’nin travmatik ve inflamatuar bir olayı olarak tanımlanmıştır. 
Hoffa hastalığı %85 akut travma, %15 tekrarlayan mikrotravmalar sonucu İYY’nin inflamasyonunu 
takiben patellofemoral veya femorotibial eklemlerde sıkışması neticesinde kronik ön diz ağrısına neden 
olur. Yaşlılarda inatçı ön diz ağrılarında,fizik tedavi uygulamalarının yanında duloksetin tedavisi 
başlanabilir 
  
Anahtar Kelimeler: Hoffa hastalığı, yağ yastıkçığı, ağrı 
 
 



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

P-088  Mikst Tip Polinöropatisi Olan Bir Hasta Spontan Gelişen Bilateral Düşük Ayak: Olgu 
Sunumu  

 
Özlem Akan1, Aynur Yılmaz Avcı2 
 

1Başkent Üniversitesi Alanya Uygulama ve Araştırma Merkezi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim 
Dalı, Antalya 
2Başkent Üniversitesi Alanya Uygulama ve Araştırma Merkezi, Nöroloji Anabilim Dalı, Antalya 
  
Amaç: Düşük ayağın en sık sebebi l5 radikülopati olarak bilinse de derin peroneal sinir nöropatisi, fibula 
başı tuzak nöropatisi, siyatik sinir peroneal divizyon lezyonu, lomber pleksopati, başlangıç dönemindeki 
1. motor nöron hastalığı olan hastalar da karşımıza bu bulgularla gelebilmektedir. Bu olgu sunumunda 
amaç b12 eksikliği, sensorimotor mikst tip polinöropatisi ve beraberinde bilateral düşük ayağı olan bir 
hastada düşük ayağın nadir görülen sebeplerinin irdelenmesidir. 
 
Olgu: 61 yaşında erkek hasta polikliniğimize her iki ayakta güçsüzlük şikayeti ile başvurdu. Hastanın 
bacaklarında güçsüzlük şikayeti 6-7 önce başlamış, yavaş yavaş artmış ve düşük ayak gelişmiş. 4-5 
aydır eğimli zeminde yürürken dengesizlik şikayeti oluyormuş. hastanın bilinen lomber disk hernisi 
öyküsü, diyabet öyküsü, travma öyküsü, toksik ajan maruziyet öyküsü yokmuş. Fizik muayenesinde her 
iki ayak dorsifleksör kas güçleri 1/5 saptandı. Hipoestezisi yoktu. Derin tendon refleksleri hipoaktifti, 
babinski negatifti. Serebellar testler negatif olarak değerlendirildi. Labaratuvar parametrelerine 
bakıldığında b12 189 (>150 ng/L) saptandı. Diğer laboratuvar parametreleri normal olarak 
değerlendirildi. Lomber MRG’de l4-5, l5-s1 seviyelerinde minimal bulging tespit edildi. Servikal ve 
thorakal MRG’de patoloji saptanmadı. Elektromyografisi sensorimotor mikst tip polinöropati olarak 
raporlandı. Hasta nöroloji ana bilim dalı ile konsulte edildi. Olası paraneoplastik sendromu ekarte etmek 
için akciğer CT ve thorakoabdominal BT istendi ancak herhangi bir patoloji tespit edilmedi. Hastaya b12 
replasmanı, alt ekstremite güçlendirme programı ve ayak dorsifleksörlerine elektriksel stimulasyon 
verildi. Kontrol muayenesinde b12 684 (>150 ng/L), ayak dorsifleksör kas gücü 3/5 saptandı. Hastaya 
nöroloji ana bilim dalı ile birlikte olası paraneoplastik sendrom açısından takip önerildi. 
 
Sonuç: Nadiren b12 eksikliği ve/veya polinöropatisi olan hastalarda düşük ayak görülebilmektedir. Bu 
hastalarda polinöropati etiyolojisinin araştırılması ve paraneoplastik sendromun ekarte edilmesi gerekir. 
  
Anahtar Kelimeler: Düşük ayak, polinöropati, vitamin b12 eksikliği 
 
 



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

P-089  İmpingement Sendromu Bulgularını Taklit Eden Meme Kanseri Metastazı: Olgu Sunumu 
  
Özlem Akan 
 
Başkent Üniversitesi Alanya Uygulama ve Araştırma Merkezi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ana Bilim 
Dalı, Antalya 
  
Amaç: Subakromiyal sıkışma sendromu omuz ağrısının en sık nedenlerinden biridir ancak enflamatuvar 
ve metabolik hastalıklar, yansıyan ağrı, malignite gibi nedenlerle omuz ağrısı ortaya çıkarak sıklıkla 
impingement sendromu bulgularını taklit edebilir. Bu olgu sunumunda amaç omuz ağrısının nadir 
görülen nedenlerinden malignitenin irdelenmesidir. 
 
Olgu: 65 yaşında kadın hasta polikliniğimize sağ omuz ağrısı şikayeti ile başvurdu. Hastanın iki aydır 
baş üstü hareketlerle artan dinlenme halinde ise tamamen gerilemeyen ağrısı varmış. Gece ağrısı ve 
uykudan uyanma şikayeti oluyormuş. Hasta 1999 yılında meme ca nedeniyle sağ memeden opere 
olmuş. Fizik muayenesinde sağ omuz eklem hareket açıklığı tamdı ancak ağrılıydı. Omuz palpasyonla 
hassastı, impingement testleri pozitifti. Pektoralis majör kasında hassasiyeti mevcuttu. Labaratuvar 
parametrelerinde CRP: 0.1 (0-5 mg/L), sedimentasyon: 98 (0-20 mm saat) saptandı. Diğer laboratuar 
parametreleri normal olarak değerlendirildi. Omuz MRG’de supraspinatus tendonunda tendinozis, 
subartiküler yüzde parsiyel yırtıklar, subakromiyal bursada efüzyon, humerus proksimal metafiz –diyafiz 
kesiminde aktif kemik iliği replasman alanlatrı tespit edildi. Hasta radyoloji ana bilim dalı ile konsulte 
edildi. Bu alanlar metastaz lehine yorumlandı. Hastaya non-steroid entienflamatuvar, soğuk uygulama, 
Codman egzersizleri önerilerek onkoloji poliklinik kontrolüne yönlendirildi.  
 
Sonuç: Omuz ağrısının nadir nedenlerinin de impingement sendromu benzeri bulgular verebileceği 
akılda tutulmalıdır. Omuz ağrısı şikayeti ile başvuran ve gece ağrısı tarifleyen ya da özgeçmişinde 
malignite öyküsü olan hastalarda metastaz ayırıcı tanıda mutlaka düşünülmeli, hastadan ileri tetkik 
istenmelidir. 
  
Anahtar Kelimeler: İmpingement, omuz, meme kanseri, metastaz, subakromiyal sıkışma 
 
 



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

P-090  Medikal Tedaviye Yanıt Vermeyen Bel ve Kalça Ağrısı Yakınması ile Başvuran Multiple 
Myeloma Olgusu 

  
Özlem Akan 
 
Başkent Üniversitesi Alanya Uygulama ve Araştırma Merkezi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim 
Dalı, Antalya 
  
Amaç: Bel ağrılarının büyük çoğunluğu mekanik kaynaklıdır. Ancak ayırıcı tanıda enflamatuvar 
hastalıklar, enfeksiyöz hastalıklar, neoplastik ve metabolik nedenler, fraktür ve iç organlardan yansıyan 
ağrılar mutlaka düşünülerek bu nedenler dışlandıktan sonra mekanik nedenlere bağlanmalıdır.  
 
Olgu: 76 yaşında kadın hasta bel, sağ kalça ağrısı şikayeti ile polikliniğimize başvurdu. Hastanın 
yıllardır ara ara tekrarlayan egzersizle artan dinlenmekle azalan ağrısı mevcutmuş. Hastanın ağrısı 15-
20 gündür şiddetlenmiş, gece ağrısı başlamış ve medikal tedaviye yanıt vermemiş. Fizik muayenesinde 
lomber eklem harekekt açıklığı (EHA) ağrılı, paravertebral kas spazmı + lasek- olarak değerlendirildi. 
Kas güçleri 5/5, duyu tam, derin tendon refleksleri normoaktif, babinski negatifti. Sağ kalça EHA ağrılı 
FABER/FADIR + olarak değerlendirildi. Şiddetli ağrı tarifleyen hastadan lomber ve kalça MRG istendi. 
Laboratuvar parametrelerinde CRP 1 (0-5 mg/L), sedimantasyon 120 (0-20 mm saat) olduğu görüldü. 
Diğer laboratuvar parametreleri normal olarak değerlendirildi. Kalça MRG sağ femur proksimal 
metafizinde, her iki femur diyafiz distalinde, sağ iliak kanatta ve sakrum her iki yarısında tanımlanan 
düzgün kontürlü litik kemik lezyonları tespit edildi. Lomber MRG’de lumbal vertebra korpuslarında 
tanımlanan düzgün konturlu noduler lezyonlar multipl myeloma? metastaz? lehine değerlendirilerek 
hasta iç hastalıkları anabilim dalı ile konsulte edildi. Tetkiklerinde total protein 8,65 (6-8,10 g/dl), Ig A 
1616 (69-517 mg/dl), Ig G 502 (700-1600 mg/dl), Ig M 25 (33-293 mg/dl) saptanan hasta ön planda 
Multiple myeloma düşünüldü. Hastaya ağrısı için tramadol+parasetamol 2*1 başlanarak hematoloji 
poliklinik kontrolüne yönlendirildi. 
 
Sonuç: Medikal tedaviye yanıt vermeyen bel-kalça ağrısı, gece ağrısı yakınmalarıyla başvuran ileri 
yaştaki hastalarda malignite, metastaz mutlaka ayırıcı tanıda düşünülerek ileri tetkik istenmelidir. 
  
Anahtar Kelimeler: Bel ağrısı, kalça ağrısı, multiple myeloma 
 
 



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

P-091  Pregabalin Sonrası Gelişen Dişeti Büyümesi  
 
Tuğba Özsoy Ünübol1, Ebru Sağlam2, Figen Yılmaz1 
 

1SBÜ Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, 
İstanbul 
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji Anabilim Dalı, İstanbul 
  
Amaç: Antiepileptik ilaçların en sık görülen kozmetik yan etkilerinden olan gingivial hiperplazi dişetinin 
hacimsel olarak büyümesidir. Ancak hiperplazi histolojik bir terim olduğu için son zamanlarda bunun 
yerine dişeti büyümesi kullanılmaktadır. İlaçlarla ilişkili dişeti büyümesi en sık fenitoin ve kalsiyum kanal 
blokörleri ile görülmektedir.  
 
Olgu: 77 yaşında kadın hasta kronik bel ağrısı ile polikliğimize başvurdu. Radiküler bacak ağrısı, 
uyuşma, karıncalanma ve iğnelenme şikayetleri mevcuttu. Douleur Neuropathique 4 (DN4) skoru 
6/10'du. Lomber MRG'de djeneratif bulgulara ilave olarak L3-4 foraminal stenoz blguları mevcuttu. 
Hastaya pregabalin ilk hafta 75 mg 2x1, 2. hafta 150 mg 2x1 başlandı. 1. ayda hastanın DN4 skoru 
2/10'a geriledi. Hasta 3. ay kontrolünde dişetinde şişlik şikayetini iletti. Fizik muayenede sol üst kanin 
dişinde dişeti büyümesi saptandı. Hastanın komorbiditeleri ve kullanıdığı ilaçlar tekrar gözden 
geçirildiğinde 10 yıldır hipertansiyon tanısı ile lisinopril dihidrat ve hidroklorototiazid kombinasyonu 
kullandığı görüldü. Ek hastalık ve başka ilaç kullanımı yoktu. Hasta periodontoloji bölümüne konsülte 
edildi, pregabalin kesildi. Periodontoloji tarafından ağız hijyeni önerilerinde bulunuldu, dental plakların 
mekanik temizliği planlandı.  
Pregabalin antinosiseptif aktivitesi yanında antikonvülsan etkiye de sahiptir. Voltaj bağımlı kalsiyum 
kanallarının alfa-2-delta subunitine bağlanarak etkisini gösterir. Literatürde bildirilmiş pregabalin ilişkili 
gingival hiperplazi vakasına rastlamadık. Ancak benzer mekanizmaya sahip gabapentin için FDA yan 
etki bildirim sisteminde 11, Japon yan etki bildirim sisteminde 2 vaka mevcuttur. Her ne kadar bizim 
vakamızda pregabalinin buna sebep olduğunu kanıtlayamasak da ilaç başlandıktan sonraki 3ayda 
gelişmesi ve başka yeni ilaç başlanmamış olması bu ilişkiyi bize düşündürdü. Bizim vakamız Naranjo 
yan etki ilaç reaksiyonu olasılık ölçeğine göre 5 puan almakta ve muhtemel yan etki olarak 
sınıflanmaktadır. 
  
Sonuç: Pregabalini günlük pratiğimizde sıklıkla kullandığımız için bu muhtemel yan etkiyi de aklımızda 
tutmalı, hastaları periodontolojik şikayetler açısından da sorgulamalı ve ağız hijyeni önerilerinde 
bulunmalıyız. 
  
Anahtar Kelimeler: Dişeti büyümesi, pregabalin, yan etki 
 
 



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

P-092  Endovasküler Aort Anevrizması Tamiri Sonrası Bilateral Alt Ekstremitede Kuvvetsizlik: 
Olgu Sunumu 

  
Ebru Hanifi, Şebnem Koldaş Doğan, Meral Bilgilisoy Filiz, Aslı Karadağ Özdemir, Naciye Füsun 
Toraman 
 
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Antalya 
  
Amaç: Aort anevrizma rüptürü sonrası parapleji veya nörolojik defisitler geçici veya kalıcı olarak 
gözlenebilmektedir. Spinal kordun iskemisi, spinal hematomlar, lumbosakral pleksus lezyonları olası 
etiyolojik nedenler arasında gösterilmektedir. Bu olgu sunumunda abdominal aort anevrizması sonrası 
lumbosakral pleksus lezyonu nedeniyle parapleji gelişen bir hasta ele alınacaktır. 
 
Olgu: 69 yaş erkek hasta ani başlayan şiddetli karın ağrısı nedeniyle acil servise başvurmuş ve 
abdominal aort anevrizma rüptürü ve retroperitoneal kanama teşhisi konulmuş. Hasta 3 gün yoğun 
bakım takibi sonrasında endovasküler anevrizma tamiri (EVAR) operasyonu uygulanmış. Postop 
parapleji gelişen hastanın fizik muayenesinde yatak içi seviyede oturma dengesinin olmadığı saptandı. 
İdrar daimi sondalı,gaita inkontinandı. Anal duyusunun olmadığı saptandı. Üst ekstremite kas gücü 
tamdı. Üst ekstremitede DTR normoaktif ve patolojik refleksi yoktu. Alt ekstremitede kalça fleksiyonu 
sağ 0/5 sol 1/5, diz ekstansiyonu sağ 0/5 sol 2/5 ayakbileği dorsal fleksorleri, başparmak ekstansorleri 
ve ayakbileği plantar fleksoreleri bilateral 0/5, alt ekstremite DTR hipoaktif, taban cildi refleksi bilateral 
lakayt olarak saptandı. Spastisite saptanmadı. Torakolomber MR görüntülemelerinde etiyolojiyi 
açıklayacak iskemi, hematom v.b. patoloji izlenmedi. Dejeneratif değişikliklere ek olarak L4-5 ve L5-S1 
düzeylerinde her iki tarafta foraminal darlığa yol açan dural keseyi basılandıran geniş tabanlı disk 
bulgingi ile spinal kanalda hipertrofik değişiklikler gözlendi. Postop 15.günde yapılan EMG 
incelemesinde bilateral tibial ve peroneal BKAP yanıtı, bilateral sural DSAP yanıtı alınmadı. Bilateral 
TA, GC MH, quadriceps kaslarında istemli MÜP analizi yapılamadı. Bilateral TA ve GC MH kaslarında 
akut denervasyon potansiyelleri gözlendi. Takiplerinde kas gücü ve duyu seviyesinde değişiklik 
gözlenmedi. Alt ekstremite DTR hipoaktif, taban cildi refleksi bilateral lakayt olarak devam etti. Postop 
1. ayda yapılan EMGde ilk yapılan ile benzer sonuçlar elde edildi.  
 
Sonuç: Hastamızın klinik muayenesine göre ön planda spinal kord iskemisine bağlı spinal kord 
yaralanması düşünüldü. Ancak spinal görüntülemelerle elde edilen bulgular ile kanıtlanamadı. Mevcut 
bulgularla alt ekstremitelerdeki güçsüzlüğünün bilateral lumbosakral pleksus lezyonuna bağlı olduğu 
düşünülen hastamız eşlik eden olası spinal şok dönemindeki spinal kord lezyonu açısından klinimizde 
takip edilmektedir. 
  
Anahtar Kelimeler: Anevrizma, aort, lumbosakral, parapleji, pleksus 
 
 



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

P-093  Gebelikte Avasküler Nekroz 
  
Halime Kibar 
 
İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul 
  
Amaç: Femur başı osteonekrozu veya avasküler nekrozu, femur başında iskemi sonucu kemik 
dokusunda hücrelerin ölümüne ve eklemde çökmeye sebep olan bir patolojidir. Avasküler nekroz, eklem 
fonksiyonunda ciddi kayıplara yol açar. Gebelik sırasında veya perinatal dönemde femur başının 
avasküler nekrozu nadir görülen bir klinik durumdur. Burada gebelik döneminin sonunda başlamış femur 
başı avasküler nekrozu vakası sunulmuştur. 
 
Olgu: 37 yaşında kadın hasta sol kalçada ağrı ve kısıtlılık şikayeti ile polikliniğimize başvurdu. Hastanın 
öyküsünde 40 gün önce sexio ile doğum yaptığı öğrenildi. Hastanın şikayetleri doğumdan 3-4 gün önce 
başlamıştı. Hasta 39+5 de 3360 gram bir bebek dünyaya getirmiş, doğumdan sonra kalçadaki şikayetleri 
artması üzerine tekrar polikliniğe başvurmuştu. X-ray grafide belirgin patoloji izlenmeyen hastadan MRI 
istenmişti. Doğumun 2. haftasında yapılan MRI değerlendirmede T2 de hiperintens, T1 de hipointens 
alan (avasküler nekroz?), sol koksofemoral eklem kapsülünde sıvı artışı raporlanmıştı. Hastaya 
hiperbarik oksijen tedavisi başlanmştı.Hastanın muayenesinde yürüyüşü antaljik, sol kalça hareketleri 
her yöne kısıtlı ve ağrılıydı. Hastaya emzirdiği için parasetamol, sol kalça için fiziksel tıp tedavisi ve 
egzersiz programı planlandı. Hasta kontrole çağrıldı. 
 
Sonuç: Avasküler nekrozun tedavisi hastalığın evrelerine göre değişir. İleri evrede eklem hasarı olan 
hastada cerrahi seçenekler uygulanır. Amaç hastayı artroplastiye gerek olmadan erken evrede 
tanımaktır. Ülkemizde ileri tetkik ve görüntüleme yöntemlerine ulaşabilmenin kolaylığı ile bu hastada 
olduğu gibi erken evrede tanı konabilmiştir. Fiziksel tıp tedavisi ile hastanın fonksiyonel kayıplarının 
oluşması, ödemin gerilemesi ve ağrı kontrolü hedeflenir. Gebelikte kalça ağrısı olan hastalarda akılda 
tutulması gereken bir patolojidir. 
  
Anahtar Kelimeler: Avasküler, femur başı, nekroz 
 
 



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

P-094  Romatoid Artrit Hastasında Herpes Zoster İlişkili Brakial Pleksopati  
 
Zeynep Yurttutmuş, Ayşe Nur Bardak 
 
Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Fizik Tedavi Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel 
Tıp ve Rehabilitasyon, İstanbul 
  
Amaç: Varisella zoster virüsü, Herpesviridae ailesinin bir üyesidir. Birincil enfeksiyondan sonra virüs 
serebral veya dorsal kök gangliyonlarında latent kalır.Bazı bireylerde hücresel bağışıklık yanıtının 
azalmasıyla virüs reaktive olarak yıllar sonra zona gelişebilir.Yaşlı,kronik hastalığı olan,immun sistemi 
etkilenmiş hastalarda Herpes Zoster (HZ) reaktivasyonu ve buna bağlı nörolojik komplikasyonlar 
gelişebilir. HZ’e bağlı oldukça nadir görülen nörolojik bir komplikasyon da brakial pleksopatidir. Brakial 
pleksopati; genellikle ağrı ve dermatomal veziküler cilt lezyonları ile bunu takiben akut gelişen parezi ile 
kliniğe yansır.Bu olguda 23 yıllık Romatoid Artrit (RA) hastalığı sebebi ile 5 yıldır anti IL-6 (Tocilizumab) 
ilaç tedavisi alan hastada HZ’e bağlı gelişen brakial pleksopati ele alınmıştır. 
 
Olgu: Romatoid artrit tanısı ile 23 yıldır takip edilen 66 yaşındaki kadın hasta; sol üst ekstremitede 
güçsüzlük şikayeti ile polikliniğimize başvurdu.Özgeçmişinde hipertansiyon, hiperlipidemi ve osteoporoz 
olan hastanın anamnezinden 2 ay önce zona tanısı aldığı öğrenildi. RA sebebi ile 5 yıldır 400 mg/20ml 
aylık Tocilizumab İV infüzyon tedavisi almakta olan hastanın fizik muayenesinde sol omuz kasları atrofik 
görünümdeydi.Sol üst ekstremite C5-C6 dermatomu boyunca ciltte lezyon skarları mevcuttu.Sağ üst 
ekstremite inspeksiyonda normaldi. Sol üst ekstremitedeki kas kuvvetleri; omuz abduktorleri: 1/5, omuz 
fleksörleri 1/5, dirsek fleksörleri 4/5 olarak saptandı. Sol üst ekstremite distalinde ve sağ üst 
ekstremitede kas kuvvetleri tamdı. Her iki üst ekstremitede derin ve yüzeyel duyu muayenesi normaldi. 
Derin tendon refleksleri normoaktifti. Hastanın poliklinik başvurusu öncesinde dış merkezde yaptırdığı 
elektromiyografi (EMG)’de: Sol brakial pleksus üst trunkusu gösteren lateral antebrakial kutanöz sinir 
duysal yanıtı ile median sinir 1. parmak duysal yanıtı düşük amplitüdlü olarak elde edildi. İğne EMG’de 
sol brakial pleksus üst trunkus innervasyonlu kaslarda denervasyon potansiyelleri ile birlikte nörojen 
tutulum bulguları olduğu belirtildi. Bu bulgular sol brakial pleksus üst trunkusta parsiyel aksonal hasar 
lehine yorumlandı. Hasta fizik tedavi ve rehabilitasyon programına alındı.Hastanın sol omuz kaslarına 
15 seans nöromusküler elektriksel stimülasyon 20dk/gün verildi.Her iki üst ekstremiteye eklem hareket 
açıklığı (EHA) egzersizleri, güçlendirme egzersizleri verildi. Omuz kuşağı kaslarını güçlendirmeye 
yönelik aktif-asistif egzersizler, sopa egzersizleri, çember ve parmak merdiveni egzersizleri ilgili 
fizyoterapist eşliğinde 30 seans verildi. Egzersiz sonrası ve evde buz uygulaması yaptırıldı. Tedavi 
bitiminde hastanın fizik muayenesinde kas güçlerinde anlamlı bir iyileşme olmadı. 
 
Sonuç: HZ’e bağlı parezi gelişen hastalarda olumlu sonuçlar elde edilmesine rağmen, literatüre göre 
hastaların yaklaşık üçte birinin elde edilen sonuçlardan memnun kalmadığı, yeterli iyileşmeyi 
sağlayamadıkları düşüncesinde oldukları görülmüştür. Bizim olgumuzda da literatür ile uyumlu olarak; 
hastanın kas güçlerinde anlamlı bir gelişme elde edilememiştir.Özellikle orta-ileri yaş, kronik hastalıkları 
olan, immunsupresif tedavi alan hastalarda, üst ekstremitedeki akut gelişen parezi ayırıcı tanısında HZ’e 
bağlı brakial pleksopati akılda bulundurulmalıdır. Başarılı sonuçlar için erken tanı, tedavi ve iyi 
uygulanan bir rehabilitasyon süreci ile hastanın komorbid hastalıklarının kontrolü önemlidir. 
  
Anahtar Kelimeler: Brakial pleksopati, herpes zoster, romatoid artrit 
 
 



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

P-095  Humerus Kırığı Sonrası Gelişen ve Ayırıcı Tanıda Zorluk Oluşturan Agresif Refleks 
Sempatik Distrofi Vakası  

 
Sezer Miğal, Hatice Reşorlu, Coşkun Zateri 
 
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, 
Çanakkale 
  
Amaç: Algonörodistrofi veya kompleks bölgesel ağrı sendromu olarak da adlandırılan refleks sempatik 
distrofi sendromu (RSDS), patogenezi tam olarak bilinemeyen ve genellikle travmaya sekonder olarak 
gelişen bir patolojidir. Sıklıkla şişlik, trofik değişiklikler ve vazomotor bozuklukla birlikte seyreder. 
Lokalize ve difüz ağrı görülebilir. Tanı klinik olarak konur. Tanıda şüphe duyulan vakalarda ayırıcı tanı 
açısından kemik sintigrafisi yapılabilir. Bu vakada travma sonrası önkol ve elde ileri derecede şişlik ve 
ağrı ile ortaya çıkan RSDS hastası sunulmuştur. 
 
Olgu: 69 yaşında kadın hasta polikliniğimize sağ üst ekstremitede şiddetli ağrı ve yaygın şişlik nedeniyle 
başvurdu. Anamnezinde 2 ay önce düşme sonrası, sağ humerus proksimalinde kırık meydana geldiği 
ve velpau bandajı ile sabitlenerek takip edildiği öğrenildi. Fizik muayenesinde ön kolda ve elinde belirgin 
ödem görüldü. İki ekstremite arasında; MTF'de 4 cm, olecranondan 10 cm aşağısında 6 cm, olecranon 
10cm yukarısında 3 cm çap farkı vardı. Omuz, dirsek ve el el bileği eklem hareketi açıklıkları ağrı 
nedeniyle kısıtlıydı. Etkilenmiş ekstremite sıcak ve diğerine gore daha kırmızı renkteydi. Laboratuvar 
bulguları normaldi. Ayırıcı tanı açısından x-ray ve 3 fazlı kemik sintigrafisi istendi. X-ray grafisinde 
benekli osteoporoz saptandı. Sintigrafi refleks sempatik distrofi ile uyumlu bulundu. Mevcut klinik ve 
radyolojik bulgular eşliğinde hastaya, refleks sempatik distrofi tanısı konuldu. 30mg/gün kortikostreoid 
tedavisi başlandı. Bunun yanısıra egzersiz ve fizik tedavi modaliteleri uygulandı. Hastanın takiplerinde 
ağrı ve şişliğin azaldığı, eklem hareket açıklığının dramatik bir şekilde iyileştiği gözlemlendi. 
 
Sonuç: Ekstremite kırıklarından sonra refleks sempatik distrofi gelişebilir. Bazen ağrı ve şişlik gibi 
semptomlar ileri derecede agresif olabilir. Ayırıcı tanıda ikilem yaşanan hastalarda, 3 fazlı kemik 
sintigrafisi değerli bir tetkiktir. Bu hastalarda, ekstremite fonksiyonlarını korumak amacıyla erken 
dönemde tanı konup tedaviye başlanması çok önemlidir. Bununla birlikte şiddetli ağrı,allodini ve 
hiperaljezi harekete engel teşkil eder. Akut dönemde kullanılan kortikosteroidler ağrının ve ödemin 
azaltılmasında etkilidir. Beraberinde fizik tedavi modalitelerinin ve egzersizin uygulanması ile tedavide 
dramatik sonuçlar elde edilebilir. 
  
Anahtar Kelimeler: Algonörodistrofi, humerus kırığı, kompleks bölgesel ağrı sendromu, refleks 
sempatik distrofi 
 
 



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

P-096  Nadir Görülen Bir Olgu: Otit Sonrası Gelişen Uzamış Serebellar Ataksi  
 
Çiğdem Çınar, Kadriye Öneş, Nazire Bağatır, Yunus Emre Doğan, Ayşe Nur Bardak 
 
Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Sağlık Uygulama ve Araştırma 
Merkezi, İstanbul 
  
Amaç: Akut serebellar ataksi, daha önce sağlıklı olan çocuklarda ve sıklıkla bir enfeksiyon sonrası 
ortaya çıkan bir sendromdur. Akut serebellar ataksi tüm pediatrik ataksi vakalarının %30- 50'sini 
oluşturur. Genellikle altı yaşın altındaki çocuklarda görülür daha büyük çocuklar ve ergenler de 
etkilenebilmektedir. Pediatrik yaş grubunda bu hastalığın görülme sıklığı en az 100.000 ila 500.000’de 
1 ve çocuklarda en sık görülen ataksi nedenidir. Akut serebellar ataksi tipik olarak, ataksi gelişiminden 
2-3 hafta sonra sekelsiz olarak düzelir. Ancak % 10'unda uzun süreli nörolojik sekeller olabilir. Tanıda 
daha ileri yaşlar ve ilişkili Epstein-Barr virüsü enfeksiyonu daha kötü prognoz gösterdiği görülmektedir. 
Biz de nadir olarak görülen bir vakada; otit sonrası gelişen serebellar ataksinin uzamış nörolojik 
sekellerinden bahsedeceğiz. 
 
Olgu: Yürüme, denge bozukluğu, konuşmada zorlanma ile sol el ve başında titreme şikayetleriyle 
kliniğimize başvuran 24 yaşında kadın hasta haziran 2017'de sol kulak ağrısı, yutkunmada zorlanma ve 
ses kısıklığı şikayetleriyle KBB polikliniğine başvurmuş. Otitis media tanısıyla oral fenoksimetilpenisilin 
potasyum tablet tedavisi verilmiş. Kulak ağrısından 1 ay sonra hastada sol elde titreme, yürüme 
dengesinde bozulma ve konuşma zorluğu gelişmiş. Şikayetleri giderek artmış ve buna titubasyon da 
eklenmiş. İdrar gayta inkontinansı tariflemeyen hastada görme ya da işitme bozukluğu olmamış. Hasta 
o dönem nöroloji kliniğinde post enfeksiyöz serebellit, viral menenjit, doğumsal metabolik hastalıklar, 
paraneoplastik sendrom, E vitamin eksikliği ön tanılarıyla tetkik edilmiş. Hastanın laboratuarında 
hemoglobin, hemotokrit düşüklüğü dışında patoloji saptanmamış. Kranyal MR, toraks- batın BT ile PET-
CT görüntülemelerinde ve BOS incelemesinde özellik saptanmayan hastanın EMG incelemesi de 
normal sınırlardaymış. Bütün bu tetkiler sonucunda hastaya post-infeksiyöz serebellar sendrom 
tanısıyla 5 gün 1 gr pulse steroid tedavisi sonrası 80 mg/gün Prednol tablet başlanıp dozu 20 gün içinde 
tedricen azaltılmış. Ocak 2018'de 25 g/ay IVIG tedavisi almaya başlamış. 
Yapılan muayenesinde bilinç açık, oryante-koopere, konuşması dizartrik, her yöne bakışta hızlı fazı 
bakış yönüne vuran nistagmusu mevcuttu. Başında titübasyonu olan hastanın dismetri ve disdiadokinezi 
(+), Romberg (-), meningeal irritasyon bulguları (-) ve fasial asimetrisi (-) idi. Tandem yürüyüş 
yapamayan hastada ataksik yürüyüş paterni mevcuttu. Duyu normal, kas gücü tamdı. Derin tendon 
refleksleri hiperaktif, patolojik refleksi yoktu. Hastanın laboratuarında herhangi bir patoloji saptanmamış 
olup postür egzersizleri, Tetrax ile denge-koordinasyon egzersizleri, Lokomat ile yürüme egzersizleri, iş 
uğraşı terapisi, Rejoyce ile ince motor becerileri egzersizleri ve konuşma terapisi verildi. 
 
Sonuç: Serebellar ataksinin toksik, metabolik, kalıtsal, nörodejeneratif, vasküler, neoplastik, otoimmun 
ve inflamatuar olmak üzere birçok nedeni vardır. Serebellar ataksinin enfeksiyöz nedenleri arasında 
ensefalit, menenjit, apse ve parainfeksiyöz akut serebellar ataksi yer alır. En sık rastlanan enfeksiyon, 
küçük çocuklarda suçiçeği; daha büyük çocuklarda ve genç erişkinlerde Epstein-Barr virüsü 
enfeksiyonudur. EBV ile ilişkili serebellit genellikle prodromal hastalığın başlangıcından 12 - 22 gün 
sonra gelişir, bu da suçiçeği enfeksiyonu gibi diğer nedenlere bağlı serebellitten biraz daha uzundur. Bu 
vakada da prodromal dönem uzundu. Postinfeksiyöz serebellit durumunda beynin MRG taramaları bu 
vakada da olduğu gibi genellikle normaldir. Motor serebellar hasar, serebellar motor defisitlerle 
sonuçlanır; vestibulocerebellumda hasar, vestibüler bozukluklara neden olur ve kognitif serebellum 
hasarı ise serebellar bilişsel affektif sendromu ile sonuçlanır. Serebellar bilişsel affektif sendromu, 
yönetici işlevdeki açıklar, görsel uzamsal bozukluklar, dilbilimsel zorluklar ve duygusal modülasyondaki 
bozukluklar ile karakterizedir. 
  
Anahtar Kelimeler: Epstein-Barr virüsü, serebellar ataksi, otitis media 
 
 



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

P-097  Diffüz İdiopatik Skletal Hiperostoz: Olgu Sunumu  
 
Esra Şahingöz Bakırcı1, Melek Aykut Selçuk2, Alparslan Ali İzki3 
 

1Göksun Devlet Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, Kahramanmaraş 
2Akyurt Devlet Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, Ankara 
3Elbistan Devlet Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, Kahramanmaraş 
  
Amaç: Diffüz idiopatik skletal hiperostoz (DISH), yumuşak doku ve ligamanların kalsifikasyon ve 
ossifikasyonu ile seyreden sıklıkla erkeklerde ve 5. dekad sonrası görülen etiyolojisi tam olarak 
bilinmeyen bir klinik tablodur. Sıklıkla omurga tutulumu olmakla birlikte; pelvis, patella, kalkaneus ve 
olekranonda da tutulum olabilmektedir. En sık torasik omurganın orta ve alt segmentlerinde tutulum 
görülür ve ossifikasyon genellikle anterior longitudinal ligamentte izlenmektedir.DISH’te en sık 
karşılaşılan semptomlar tutulan omurga segmentine göre; omurgada ağrı ve sertlik, hareket kısıtlılığı ve 
özefagus kompresyonuna bağlı disfajidir. Bu olguda lomber omurga tutulumu ön planda olan DISH vaka 
sunumu amaçlanmıştır 
 
Olgu: 49 yaşında erkek hasta 2-3 yıldır olan bel ağrısı ve tutukluk şikayetinin son bir ay içinde artması 
nedeniyle polikliniğimize başvurdu. Öyküsünde gece ağrısı, gece terlemesi, ateş ya da alt ekstremitelere 
yayılan radiküler şikayetleri yoktu. Yaklaşık 20 dakika süren sabah tutukluğu oluyordu. Öz geçmişinde 
hipertansiyon ve benign prostat hiperplazisi haricinde bir özellik yoktu. Fizik muayenesinde lomber 
omurga hareketleri her yöne kısıtlanmış ve ağrılıydı, FABER, FADIR ve sakroiliak kompresyon testleri 
bilateral negatifti. Nörolojik muayenesinde herhangi bir duyu ya da motor defisit saptanmadı. Yapılan 
laboratuvar tetkiklerinde ESR:9 mm/saat, CRP:0,2 mg/dl, açlık kan şekeri:97 mg/dl, WBC:8900/mm3 
Hb:14 g/dl Plt: 350000/mm3 olup patolojik bir değer saptanmadı. Lomber omurganın iki yönlü direkt 
grafisinde L1-L5 vertebra korpus anteriorları arasında uzanım gösteren ligamantöz kalsifikasyon ve 
köprüleşen hipertrofik osseöz değişiklikler saptandı. Hastanın lomber manyetik rezonans (MR) 
görüntülemesi grafi ile uyumlu olup çeşitli seviyelerde köprüleşen hipertrofik osseöz değişiklikler, disk 
dejenerasyonu ve diskal taşmalar izlendi. Sakroiliak MR görüntülenmesinde sakroileit saptanmadı. 
Hastanın torakal ve servikal omurga grafilerinde de tutulum görülmekle beraber lomber omurgaya göre 
daha hafif bulgular mevcuttu. Lateral servikal grafisinde C4-C6 vertebra korpus anteriorları arasında 
uzanım gösteren ligamentöz kalsifikasyon izlendi. Torakal ön-arka grafisinde vertebra lateral 
bölgelerinde sağda daha belirgin olmakla beraber bilateral akıcı tarzda kalsifikasyon izlendi. Ayak lateral 
grafilerinde kalkaneusta bilateral entezopati saptandı. DISH olarak değerlendirilen hastaya klinik 
durumu hakkında bilgi verildikten sonra oral nonsteroid antiinflamatuar tedavi başlandı ve lomber 
bölgeye yönelik fizik tedavi uygulandı. Tedavi sonrası hastanın şikayetlerinde büyük ölçüde gerileme 
saptandı. 
 
Sonuç: DISH, lomber bölgede ağrı ve tutukluk şikayeti ile başvuran özellikle ileri yaş erkek hastalarda 
akılda tutulması gereken ve tutulan omurga kısımlarına göre çeşitli klinik tablolar oluşturabilen bir tanıdır. 
  
Anahtar Kelimeler: DISH, bel ağrısı, lomber omurga 
 
 



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

P-098  Sanat ve Rehabilitasyon  
 
Nursel Doğanyiğit Kuzan, Ayşenur Baş, Murat Ersöz 
 
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Sağlık Uygulama ve Araştırma 
Merkezi, Ankara 
  
Amaç: Sanat terapisi, inme dahil birçok hastalıkta standart tıbbi tedavilerin etkinliğini arttırmak için 
kullanılan, yaygın bir sağlık hizmeti olarak tanımlanmaktadır. Bu yöntem bireylerde motor fonksiyondaki 
iyileşmeyi hızlandırır, gözlemlenmesini kolaylaştırır ve hastanın günlük yaşam aktivitelerini, görsel 
algısını ve bilişsel fonksiyonlarını geliştirmesi için güçlü motivasyon sağlar. Hemiplejik bir bireyde yoğun 
sanatsal aktivitenin sağladığı olumlu terapötik etkiyi paylaşarak bu konuya dikkat çekmek istedik.  
 
Olgu: Sekiz yaşında geçirdiği ateşli hastalık sonrasında sağ hemipleji kliniği gelişen 39 yaşındaki kadın 
hasta,rehabilitasyon için servisimize kabul edildi. Brunnstrom evreleri sağ üst ekstremitede 3-4, elde 2-
3, alt ekstremitede 3’tü. Sağ üst ekstremite fleksör kas gruplarında ASW 2-3 spastisitesi mevcuttu. Hasta 
bir çift ortopedik bot ve sağ kısa yürüme ortezi ile bağımsız ambuleydi. Sekiz yaşında geçirdiği ateşli 
hastalık sonrasında sağ hemipleji gelişen hasta, o dönemde aynı zamanda konuşma ve okuma yazma 
gibi birçok bilişsel yetisini de kaybetmişti. Okumayı ve sağlam kalan non-dominant ekstremitesiyle 
yazmayı yeniden öğrenmişti. İlkokulu tamamlayıp okuldan ayrılan uzun yıllar vaktinin çoğunu evde 
geçirerek toplumdan izole olarak yaşayan hasta 26 yaşında resime ilgi duymaya başlamıştı. Kurslara 
başlayarak bu ilgisini hayata geçiren hasta resim yapmaya başladıktan sonra özgüveninin arttığını ve 
kendini resimle gerçekten ifade edebildiğini hissettiğini belirtti. Sokak sanatçılığına başlayan ve bu 
sayede insanlarla yoğun bir etkileşim içine girebilen hasta yaşını soranlara “14 yaşındayım 14 yıldır 
resim yapıyorum” diyecek kadar resime tutkuyla bağlıydı ve yaşam kalitesindeki dramatik yükselişi 
vurguluyordu. Kendine ait atölyede verdiği resim derslerinden ve tablolarından sınırlı da olsa gelir 
edebiliyordu. Çocukluk döneminde dominant vücut yarısında hemipleji gelişen olguda gözlenen non-
dominant ekstremitedeki dramatik fonksiyonel gelişme ve hastanın kendi olanaklarıyla uyguladığı sanat 
tedavisi (self-rehabilitasyon) sonucu ulaştığı yüksek yaşam kalitesi ve sosyal entegrasyon seviyesi bu 
olguyu paylaşmamıza neden olan önemli noktalardı.  
 
Sonuç: Sanat terapisi hastanın hem fonksiyonel durumunun iyileşmesine katkı sağlayan hem de 
özgüvenini, yaşam kalitesini artıran önemli bir yöntemdir. Rehabilitasyon sürecine katkı sağlamasının 
yanı sıra, hastaların topluma entegrasyonunu da kolaylaştırır. 
  
Anahtar Kelimeler: Hemipleji, rehabilitasyon, sanat 
 
 



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

P-099  Güreş Sporu ile İlgilenen Adolesanlarda Osgood-Schlatter Hastalığı: 4 Olgu Sunumu  
 
Esra Şahingöz Bakırcı1, Melek Aykut Selçuk2, Alparslan Ali İzki3 
 

1Göksun Devlet Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, Kahramanmaraş 
2Akyurt Devlet Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, Ankara 
3Elbistan Devlet Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, Kahramanmaraş 
  
Amaç: Osgood-Schlatter hastalığı, genellikle 11-15 yaşları arasında görülen, tibial tüberkül üzerinde 
ağrı ve şişlik ile karakterize olan proksimal tibianın bir traksiyon apofizitidir. Erkek çocuklarda iki kat daha 
sık görülmektedir. Özellikle spor yapan erkek çocuklarda görülme oranı 5 kat daha fazladır. %50 
civarında her iki dizde de görülmekle beraber, semptomlar bir tarafta daha yoğundur. 
Osgood-Schlatter hastalığı olan çocuklarda, şiş ve ağrılı tibial tüberküle ek olarak dirence karşı diz 
ekstansiyonunda ağrı ve sıklıkla ekstansiyonda yetmezlik bulguları da görülebilir. Radiyografilerde tipik 
olarak yumuşak doku ödemi ve tibial tüberkülde kabarıklık tespit edilir. Başlangıçta istirahat ve buz 
uygulanması, hareket kısıtlılığı ve ağrıyı belirgin oranda azaltır. Nonsteroid antiinflamatuar ilaçlara ek 
olarak başlanabilir. Ağrı ve hareket kısıtlılığı azaldıkça kuadriseps kasını germe ve güçlendirme 
egzersizlerine başlanabilir. Vakaların çoğu konservatif tedaviye yanıt vermektedir. 
Burada güreş sporu ile ilgilenen özellikle antreman ve müsabakalarda diz ağrısı ortaya çıkan 4 erkek 
adolesanda görülen Osgood-Schlatter hastalığı sunulmuştur. 
 
Olgu: Olgu-1: 13 yaşında erkek hasta, 6 aydır olan bilateral diz ağrısı şikâyeti ile polikliniğimize 
başvurdu. Şikayetleri sportif faaliyetler ile artış gösteriyordu. Fizik muayenesinde eklem hareket açıklığı 
tam olup efüzyon saptanmadı. Bilateral tibial tüberkül üzerinde hafif düzeyli hassasiyeti vardı. Lateral 
diz grafi solda daha belirgin olmak üzere yumuşak dokuda şişlik tibia 1/3 proksimal kısımda korteksi 
çevreleyen lineer radyolusen alan görülüp Osgood-Schlatter hastalığı ile uyumlu olarak değerlendirildi. 
 
Olgu-2: 13 yaşında erkek hasta, 4 aydır olan sol diz ağrısı şikâyeti ile polikliniğimize başvurdu. Fizik 
muayenesinde eklem hareket açıklığı tam olup efüzyon saptanmadı. Solda tibial tüberkül üzerinde şişlik 
ve hassasiyeti mevcuttu. Lateral diz grafisinde sol taraf Osgood-Schlatter hastalığı ile uyumlu idi. 
 
Olgu-3: 15 yaşında erkek hasta, 6 aydır olan aktivite ile artıp istirahat ile azalan diz ağrısı ile 
polikliniğimize başvurdu. Fizik muayenesinde eklem hareket açıklığı tam olup efüzyon, şişlik ya da 
hassasiyet saptanmadı. Lateral diz grafi bilateral Osgood-Schlatter hastalığı ile uyumlu idi. 
 
Olgu-4: 15 yaşında erkek 1 yıldır olan sağ diz ağrısı ile polikliniğimize başvurdu. Ağrıları aktivite ile artış 
gösteriyordu. Fizik muayenesinde eklem hareketlerinde kısıtlılık, efizyon, şişlik olmamakla beraber sağ 
diz tibial tüberkül üzerinde hassasiyet mevcuttu. Lateral diz grafinde sağ taraf Osgood-Schlatter 
hastalığı ile uyumlu idi. 
Olgulara istirahat, soğuk uygulama ve topikal nonsteroid antiinflamatuar tedavi başlanmış, olgu 1 ve 
2’de şikayetler gerilemiş olup; şikayetleri gerilemeyen olgu 3 ve 4'e oral nonsteroid antiinflamatuar tedavi 
başlanmış ve dizlik kullanımı önerilmiştir. Güncellenen tedavileri sonrası olgu 3 ve 4’ün şikayetlerinde 
de gerileme sağlanmıştır. 
 
Sonuç: Osgood-Schlatter hastalığı, özellikle spor yapan erkek adolesanlarda diz ağrısının sık görülen 
nedenlerinden biri olup özellikle bu hasta grubunda akılda tutulması gereken bir tanıdır. 
  
Anahtar Kelimeler: Osgood-Schlatter hastalığı, diz ağrısı, adolesan, spor 
 
 



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

P-100  Spor Yaralanması Sonrası Tibial Eminensiyada Avülsiyon Kırığına Bağlı Ön Çapraz Bağ 
Yetmezliği  

 
Büşra Sezer Kıral1, Doğan Kıral2, Deniz Palamar Kadıoğlu1 
 

1İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim  
Dalı, İstanbul 
2İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, İstanbul 
  
Amaç: Tibial eminensiyanın avülsiyon kırıkları, sıklıkla ön çapraz bağın anterior interkondiler bölgeye 
yapışma yerinden, osteokondral fragmanla beraber ayrılmasıdır. Çoğunlukla çocukluk ve adölesan 
dönemde görülen tipte kırıklardır. 8 ile 14 yaş arası çocuklarda sık rastlanır, bu yaş grubunda genellikle 
bisiklet ve kayak gibi spor aktiviteleri sırasında ortaya çıkan yaralanmalardır. Literatürde 7 yaş ile 60 yaş 
arası görülebildiğini gösteren çalışmalar vardır ancak yetişkin hastalarda tibial eminensiya avülsiyon 
kırığı oldukça nadirdir ve genellikle yüksek enerjili motorlu taşıt travmasına ikincildirler 
 
Olgu: 32 yaş erkek hasta polikliniğimize 3 gün önce halı saha maçında sağ diz üzerine düşme sonrası 
başlayan dizde ağrı ve hareket kısıtlılığı şikayetiyle başvurdu. 8 sene önce trafik kazası geçirdiğini ve o 
dönem dizde lif kopması var denilerek tedavi edildiğini, şikayetlerinin geçtiğini belirtti. Fizik muayenede 
sağ dizde efüzyon mevcuttu. Sağ diz fleksiyonu 120 derece, ekstansiyon ise -5 derece ve ağrılıydı. 
Özellikle patella alt yüzünde tibia proksimalinde presyonla şiddetli ağrı mevcuttu. Öne çekmece testi ve 
lachman testi pozitifti.Hastanın istenen AP-lateral diz grafisinde tibia eminensiyada kırık gözlendi.Ön 
çapraz bağ (ÖÇB) ve meniskal yapıların değerlendirilmesi için sağ diz Manyetik Rezonanas 
Görüntüleme (MRG) istendi.Hastanın MR’ında intraartiküler efüzyon mevcut olup ÖÇB’nin yapışma yeri 
olan tibial eminensiyada minimal osseöz kompenent de içeren kondral ayrışma (eminensiya avülsiyon 
kırığı) gözlenmiştir. ÖÇB’de intensite değişiklikleri saptanmış olmakla beraber bütünlüğü tam olarak 
değerlendirilememiştir. Arka çapraz bağ, medial kollateral ligament, lateral kollateral ligament, lateral 
menisküs intakt ve medial menisküs posterior hornda grade 2 dejenerasyon görülmüştür.Hastaya 
coldpack, ligament destekli dizlik ve nonsteroid antienflamatuar ilaç tedavisi önerildi, operasyon 
açısından değerlendirilmesi için ortopedi polikliniğine yönlendirildi. MRG sonuçlarıyla ortopedinin de 
görüşü alınarak bu kırığın eski bir kırık olduğu, 8 sene önce geçirdiği trafik kazasına bağlı olabileceği 
ortak kanısına varıldı.Ortopedi tarafından hastaya elektif şartlarda operasyon önerildi.Operasyonu kabul 
etmeyen hastanın tarafımızca fizik tedavi ve rehabilitasyon programı planlandı.  
 
Sonuç: Çocuklarda ÖÇB yaralanmalarında; bağ, yapıştığı kemik ve bununla birlikteki epifiz plağı 
kuvvetli olduğundan patolojinin kırıkla seyretmesine neden olabilir. Aynı yüklenme yetişkinlerde ÖÇB’nin 
gövdesinden yırtıklara yol açtığından, tibial eminensiya avülsiyon kırıkları oldukça nadir görülür.Meyers 
ve McKeevers bu kırıkları sınıflandırmıştır. 4 tip vardır. Tip I kırıklarda, kemik, tibiadaki yatağından çok 
hafif ayrılmıştır veya sadece ön kenar hafifçe yükselmiştir. Tip II de kırık parçasının ön üçte bir ile yarısı 
tibiadaki yatağından kalkmıştır ve gaga şeklinde bir görünüm oluşturur. Tip III kırıklarda kemik, 
yatağından tamamen kalkmıştır. Ayrılmış ve hafifçe kalkmış kırıklar tip IIIA, dönmüş veya parçalanmış 
kırıklar ise tip IIIB olarak nitelendirilmiştir.Pediatrik hastalarda, Tip I kırıklar konservatif olarak, Tip II ve 
III hastalar cerrahi olarak tedavi edilir. Yetişkinlerde ise ilişkili yaralanmaların prevalansı ve yumuşak 
dokuların sıkışması nedeniyle cerrahi tedavi neredeyse her zaman gereklidir. Tibial eminensiyanın 
tümünün yer değiştirmesini içeren herhangi bir avülsiyon kırığına cerrahi fiksasyon ve anatomik 
redüksiyona uygulanmalıdır. Bizim hastamızda avülsiyon kırığı operasyon gerektiren Tip IIIB’dir. Ancak 
kırığın eski olması ve hastanın operasyonu tercih etmemesi nedeniyle konservatif tedaviyle takip 
edilmiştir.Sonuç olarak; eminensiya kırıkları her ne kadar nadir görülseler de, özellikle erişkinlerdeki 
spor yaralanmaları ve trafik kazası gibi travmalar sonrası tanının atlanmaması için akılda tutulmalıdır. 
Fizik muayene ve direkt grafilerde şüpheli durumlarda ileri görüntüleme yapılarak hastalar ortopedi 
hekimleriyle beraber değerlendirilmeli ve uygun tedaviye yönlendirilmelidir. 
  
Anahtar Kelimeler: Spor yaralanması, eminensiya avülsiyon kırıkları, ön çapraz bağ 
 
 



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

P-101  Tramadol Kullanımı Sonrası Gelişen Reversibl Periferik Ödem: Olgu Sunumu  
 
Alparslan Ali İzki1, Esra Şahingöz Bakırcı2 
 

1Elbistan Devlet Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, Kahramanmaraş 
2Göksun Devlet Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, Kahramanmaraş 
  
Amaç: Sentetik bir kodein analoğu olan tramadol, mü opiat reseptörlerine bağlanan aynı zamanda 
norepinefrin ve serotonin geri alımını inhibe eden zayıf bir opioiddir. Oral alımından sonra hızlı ve yoğun 
bir şekilde emilip karaciğerde metabolize olmaktadır. Analjezik etkinliği bir saat içinde başlayıp, iki saat 
içinde doruk noktaya ulaşmaktadır. 
Tramadol genelde iyi tolere edilen bir kodein analoğudur. Opioid komponentine bağlı yan etkiler bulantı, 
kusma, konstipasyon, yorguluk, uyku hali; monoaminerjik komponentine bağlı yan etkiler baş ağrısı, 
sersemlik, ağız kuruluğu ve terlemedir. Nadiren solunum depresyonu ve özellikle iv uygulama sonrası 
periferik vazodilatasyona bağlı hipotansiyon görülebilir. 
Bu olguda tramadol kullanımıyla ortaya çıkan ve ilaç kesilmesiyle gerileyen periferik ödem gelişen bir 
vakadan bahsedilecektir. 
 
Olgu: 67 yaşında erkek hasta, 10 gündür devam eden sağ omuz ağrısı sebebi ile polikliniğimize 
başvurdu. Özgeçmişinde hipertansiyon ve astım hastalığı mevcuttu. Öyküsünde hastaya dış merkezde 
3 gün önce deksketoprofen + tiyokolşikosid kombinasyonu reçete edildiği ancak hastanın ağrısını 
rahatlatmadığı öğrenildi. Hastanın sağ omuz hareketleri minimal kısıtlı ve hareket arkı boyunca belirgin 
ağrılıydı, sağda Hawkins testi pozitifti, sağ omuz ultrasonu supraspinatus tendiniti ile uyumluydu. 
Hastanın sağ omzuna yönelik fizik tedavi ve egzersiz programı düzenlendi. Nonsteroid antiinflamatuar 
kullanımı ile gerilemeyen şiddetli omuz ağrısı nedeniyle oral tramadol HCL+parasetamol 2x37,5/325 mg 
başlandı. İlk dozun alınması ile birlikte bilateral pretibial bölge ve ayak bileğinde ödem gelişmeye başladı 
ve progresif olarak artış göstererek 4. günde bilateral +++ pretibial ödem seviyesine ulaştı. Hastanın bu 
süreçte ekstra başka bir ilaç almadığı, son bir ayda herhangi bir enfeksiyon geçirmediği, ilaç kullanımı 
altında tansiyon değerlerinin normal sınırlarda seyrettiği öğrenildi. Böbrek fonksiyonları, plazma protein 
ve elektrolit değerleri normal sınırlardaydı. Abdomen ultrason, bilateral alt ekstremite arteriyel ve venöz 
doppler ultrason ve ekokardiyografi tetkikleri yapıldı. Periferik ödemi açıklayabilecek herhangi bir bulgu 
saptanmadı. Tramadol HCL+parasetamol kullanımı kesilmesi sonrasında hastada gelişen periferik 
ödem tamamen geriledi. Hastanın daha önce parasetamol kullanımı esnasında benzer bir yan etki 
gelişmediği öğrenildi. İlaç kesilmesi ile tamamen gerileyen periferik ödemin tramadol kullanımına bağlı 
olduğu düşünüldü, literatürde nadir bir yan etki olarak reversibl periferik ödem gelişimi gösteren benzer 
bir olgu görülmüştür. 
 
Sonuç: Tramadol genel olarak iyi tolere edilen ve nonsteroid antiinflamatuara yanıtsız olgularda günlük 
pratikte sıklıkla tercih edilen bir zayıf opioiddir. İlaç kullanımı esnasında nadir de olsa gelişebilecek 
periferik ödem gibi reversibl yan etkiler akılda tutulmalıdır. 
  
Anahtar Kelimeler: Tramadol, ödem, yan etki 
 
 



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

P-102  Parapleji ile Başvuran Okronozis Olgusu  
 
Erkan Kozanoğlu, Sidar Burcu Akkaya, Bayram Kelle 
 
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Adana 
  
Amaç: Alkaptonüri, homogentisik asit oksidaz enziminin eksikliğiyle giden, otozomal resesif geçişli ve 
bağ dokularda okronotik pigmentasyon görülen nadir metabolik bir hastalıktır. Alkaptonuri kas iskelet 
sisteminde en sık olarak dorsolomber vertebraları daha nadir olarak kalça eklemlerini tutarken servikal 
vertebralar ve sakroiliak eklemler sıklıkla korunmaktadır. Bu olgu sunumunda, alkoptanüriye bağlı 
okronotik spondilit sonucunda gelişen parapleji tablosu olan bir hasta sunulmaktadır. 
 
Olgu: 66 yaşında kadın hasta, yaklaşık 1 yıldır mevcut olan ve progresyon gösteren bilateral alt 
ekstremitede güçsüzlük yakınması ile başvurdu. Öyküde herhangi bir travma tariflemiyordu. Yapılan 
fizik muayenesinde fonksiyonel ambulasyon skalasına göre evre 0 (non-fonksiyonel ambulasyon) olarak 
değerlendirildi. Bilateral üst ekstremite kas güçleri normaldi. Bilateral alt ekstremite anahtar kas 
gruplarında belirgin kuvvetsizlik ve L1 dermatomu altında hipoestezi saptandı. Bilateral alt ekstremitede 
derin tendon refleksleri alınamadı. Hastada vibrasyon ve pozisyon duyusu bozulmuştu. Torakal ve 
lomber bölgede künt perküsyonla hassasiyet bulunmayıp; lomber eklem hareket açıklığı ileri derecede 
limitliydi. Hastada idrar ve gaita inkontinansı bulunmuyordu. Hasta ASIA skalası evre C olarak kabul 
edildi. Son 5 yıldır progresif görme kaybı da bulunan hastanın sağda kornea limbus bileşkesinde ve 
solda konjonktiva nazalinde hiperpigmentasyon saptandı. İnspeksiyonda; kulak heliksinden başlayan 
dış kulak yolunu kapsayan mavi-siyah pigmentasyon izlendi. Konvansiyonel grafilerde ve manyetik 
rezonans görüntülemede intervertebral disk mesafelerinde daralma ve kalsifikasyon, vertebra 
korpuslarında füzyon izlendi. Yapılan idrar tetkikinde homojensitik asit pozitif olarak belirlendi. Hasta 
okronotik spondilit ve myelopatiye bağlı inkomplet parapleji tablosu ile rehabilitasyon programına 
alınmış olup halen tedavisi sürmektedir.  
 
Sonuç: Parapleji tablosu ile gelen hastalarda nadiren de olsa okronotik spondilit ve benzeri metabolik 
hastalıklar akılda tutulmalı, özellikle nontravmatik parapleji tablosu bulunan hastalarda ayrıntılı sistemik 
muayene yapılmalıdır. 
  
Anahtar Kelimeler: Alkaptonüri, parapleji, okronotik spondilit 
 
 



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

P-103  Travma Sonrası Gelişen Pediatrik Tetik Parmak Olgusu  
 
Aysun Akansel, Eser Kalaoğlu, Çiğdem Çınar, Evrim Coşkun Çelik 
 
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Sağlık Uygulama ve Araştırma 
Merkezi, İstanbul 
  
Amaç: Tetik parmak (TP); fleksör tendonların retinaküler A1 pulley altında tuzaklanması nedeniyle 
oluşur. Yetişkinlerde %2.6 prevalans gösteren TP, çocukların %0.05 den azını etkilediği bildirilmektedir. 
TP oluşumu etiyolojisi tam olarak bilinmese de,travma, anatomik varyasyonlar, romatoid artrit gibi 
inflamatuar sinovitler, posttravmatik kalsifik tendinit, mukopolisakkarit birikimi gibi nedenlerin de 
etiyolojide rol aldığını söylenmektedir. Bu yazıda, konservatif tedaviye uyum göstermeyen ve sabit 
fleksiyon deformitesi gelişip cerrahi sonrası eklem hareket açıklığı kazanılan bir pediatrik TP olgusunun 
sunulması amaçlanmıştır. 
 
Olgu: 2 yaşında çocuk, sağ el başparmakta takılma şikayeti ile hastanemiz fiziksel tıp ve rehabilitasyon 
(FTR) polikliniğine başvurdu. Olaydan bir hafta önce sağ el başparmağı salıncağa çarptığı öğrenildi. 
Daha öncesinde herhangi bir şikayetin olmadığı yakınları tarafından ifade edildi. Olgunun prenatal ve 
perinatal döneminde özellik yoktu. Febril konvulziyon dışında özgeçmişinde özellik yoktu. Soy 
geçmişinde halada tetik parmak öyküsü vardı. Fizik muayenede sağ el başparmak fleksiyon hareketi 
sırasında takılma ve el palmar yüzde metakarpofalangeal (MKF) ekleme yakın bölgede ağrısız nodül 
saptandı. Kızarıklık, şişlik, ısı artışı belirlenmedi. Üst ve alt ekstremitenin diğer eklemlerinin hareket 
açıklıklarında (EHA) normaldi. Laboratuar tetkiklerinde özellik yoktu. Hastaya Quinnell evreleme 
sistemine göre Evre 3 tetik parmak tanısı konuldu. Hastaya konservatif ve cerrahi yaklaşımlar hakkında 
bilgi verildi. El cerrahisi konsültasyonu sonucu konservatif tedavi ile takibe karar verildi. Nodül olan 
bölgeye masaj, sağ el parmak EHA egzersizleri ve germe egzersizleri ile takip önerildi. Hastanın 
takiplerinde egzersizi yaptırmak istemediği ve efektif şekilde konservatif tedavinin uygulanamadığı 
öğrenildi. Hastanın uyum gösterememesinden dolayı splint de yapılamadı. Hastanın takiplerinde bir yıl 
içinde sabit fleksiyon deformitesi ile evre 5 tetik parmak gelişti ve el cerrahisi tarafından MKF eklemin 
volar tarafında transvers insizyon ile A1 pulley longitudinal olarak gevşetildi. Post-op ekstansiyon 
kısıtlılığı giderilen hastaya FTR programı düzenlendi. Hastanın üç ay sonraki kontrolünde cerrahi skar 
ve reziduel fleksiyon deformitesi gözlenmedi. 
 
Sonuç: TP fleksör tendonların retinaküler A1 pulley altında tuzaklanması nedeniyle oluşur ve 
çocuklarda nadir görülmektedir. Çocukta TP etyolojisi net değildir. Tendonda inflamasyon, kollajenöz 
dejenerasyon ve sinovyal proliferasyon sonucu parmakta fleksiyona gidiş deformitesi oluşmaktadır. 
Yenidoğanda emme ve güçlü kavrama refleksinin travma oluşturarak TP için yatkınlık meydana getirdiği 
düşünülmektedir. Biz de olgumuzda emme refleksi ve travmanın TP için tetikleyici olabileceğini 
düşündük. TP çocuklarda fleksiyon deformitesi ve MKF eklemde nodülle karşımıza çıkmaktadır. 
Terminolojide konjenital tetik parmak olarak adlandırılsa da doğumda tetik parmak tanısı konulduğuna 
dair literatür bulunamamıştır. En erken konjenital tetik parmak tanısı doğumdan 1 ay sonra 
konulabilmiştir. Pediyatrik TP’da konservatif ve cerrahi yaklaşımlar ile iyi sonuçlar bildirilmiş olsa da, en 
iyi tedavi yöntemi hakkında fikir birliği yoktur. Konservatif tedavi planlanırken hastanın yaşı, bilateralite 
ve sabit fleksiyon deformitesinin olup olmaması göz önünde bulundurulmalıdır. Konservatif tedavi; EHA 
egzersizleri, parmakların pasif fleksiyon ve ekstansiyon germe egzersizleri ile splint uygulanmasını 
içermektedir. Literatürde %50 yi geçen oranda spontan iyileşmeden de bahsedilmektedir. A1 pulleyi 
gevşetme cerrahisi; konservatif tedavi ile başarı sağlanamadığında, spontan iyileşme olmadığında veya 
üç yaşından sonra semptomatik olarak devam eden durumlarda uygulanmalıdır. Pediatrik 
populasyonda, konservatif tedaviye uyum mutlaka değerlendirilmelidir. Bu süreçte konservatif TP 
tedavisinin başarısızlığı durumunda geçen süre, ileriki dönemde sekel kalıp kalması açısından kritik 
olacaktır. Bu nedenle hastaların yakın takibi önem arz etmektedir. 
  
Anahtar Kelimeler: Cerrahi, konservatif tedavi, travma, tetik başparmak 
 
 



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

P-104  Septik Artrit Benzeri Bulgu Veren Bilateral Kalça Avasküler Nekrozu  
 
Aliekber Tayfun, Mehmet Serhat Topaloğlu 
 
Rize Devlet Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, Rize 
  
Giriş: Avasküler nekroz; kemik dokuyu besleyen damarların tıkanması veya farklı nedenlerle dokuya 
yeterli kan ulaşamaması sonucunda kemik dokuda gelişen hücresel ölüme verilen isimdir. En sık femur 
başında görülmekle birlikte distal femur, humerus başı, el bileği ve ayağın küçük eklemlerinde de 
görülebilmektedir.Burada her iki femur başında avasküler nekroz gelişen orta yaş erkek bir hasta 
sunulacaktır. 
 
Olgu: 43 yaşında erkek hasta her iki kalçada ve belde ağrı şikayeti ile tekerlekli sandalyede 
polikliniğimize başvurdu. Yaklaşık 3 aydır bu şikayetleri olan hastanın son 1 haftada şikayetlerinde artma 
olmuş. Özellikle yürümekle ve oturup kalkmakla ağrısı (VAS:9) artıyormuş. Hastanın fizik muayenesinde 
ateş: 36.7 ta:120/80 nabız:72 idi. Bel muayenesinde bel eklem hareket açıklığı (EHA) tam ve ağrılıydı. 
düz bacak kaldırma testi negatifdi. Bilateral kalça EHA kısıtlı ve ağrılı idi. Faber-Fadır testleri pozitif idi. 
alt ekstremite kas güçleri 5/5 di. Hastanın özgeçmişinde ek bir hastalık veya travma öyküsü yoktu. sigara 
ve alkol kullanımı mevcuttu. Soygeçmişinde özellik yoktu. Romatolojik sorgulamada özellik yoktu. Hasta 
ileri tetkik için servise yatırıldı. Laboratuvarda lökosit: 11.4/µL crp:15.3 mg/L sedimantasyon: 34 
mm/saat,hepatitler negatif, brucella negatif, VDRL negatif, biyokimya ve tit normal olarak saptandı. 
Kalça ve lomber mr çekildi. Lomber mr da özellik yoktu. Kalça mr da bilateral femur başında kemik iliği 
ödemi ve sinovit bulguları mevcuttu. Hastada yatışının ikinci gününde titreme ve subfebril ateş (37.9) 
şikayetleri oldu. Bunun üzerine laboratuvar tetkikleri tekrar edildi. Wbc:15.1/µL crp:79 mg/L 
sedimantasyon:60 mm/saat Biyokimya ve tit normal olarak saptandı. Kan ve idrar kültürleri alındı. 
Kontrastlı bilateral kalça mr ı çekildi. Septik artrit ön tanısı ile enfeksiyon hastalıkları ve ortopedi ile 
konsülte edildi. Enfeksiyon hastalıklarının önerisi ile ampirik olarak seftriakson 1 gr 2x1 intravenöz olarak 
başlandı. Genel durumu iyi olan,ateşi olmayan ve kültürleri negatif çıkan hastanın antibiyoterapisi 
enfeksiyon hastalıkları önerisi ile 7. günde kesildi. Kontrastlı MR sonucu radyoloji ile konsülte edilen 
hastaya mevcut klinik bulgularla bilateral kalça avasküler nekrozu tanısı kondu. Takiplerde 
sedimantasyon ve crp değerleri normale geldi. Ortopedi kliniğinin önerisi ile hasta hiperbarik oksijen 
tedavisi için dış merkeze yönlendirildi. 30 seans hiperbarik oksijen tedavisi alan hastanın ağrıları azaldı 
(VAS:5).Tek koltuk değneği ile mobilize olmaya başladı. Kontrol kalça mr ı çekilen hastanın mr 
bulgularında belirgin değişiklik saptanmadı. Hastanın klinik takipleri devam etmektedir. 
 
Sonuç: Femur başı avasküler nekrozunun tedavisinde asıl amaç, hastanın ağrısını gidermek ve kalça 
stabilitesini sağlamaktır. Tedavi yöntemleri, konservatif ve cerrahi olarak iki gruba ayrılır. Travma, alkol, 
glukokortikoid kullanımı gibi etkenler hastalığa neden olabileceği gibi herhangi bir tetikleyici faktör 
olmaksızında gelişebilir. Bizim vakamızda ise hasta yoğun şekilde alkol kullanıyordu. Bu tetikleyici faktör 
hastalığın ortaya çıkmasında bir etken olabilir. Bu açıdan hastalardan ayrıntılı anamnez alınmalı ve 
hastalar detaylı muayene edilmelidir. 
  
Anahtar Kelimeler: Ağrı, avasküler nekroz, bilateral, kalça 
 
 



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

P-105  Total Diz Protezi Sonrası Gelişem Alt Ekstremite Lenfödem Olgusu  
 
Seçil Pervane Vural1, F. Figen Ayhan2 
 

1Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi, Ankara 
2Uşak Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Uşak 
  
Amaç: Lenfödem, lenfatik dolaşım sistemindeki sıvının konjenital veya edinsel bozukluklar nedeniyle 
proteinden zengin sıvının dokuda birikmesiyle oluşan klinik tablodur. Etkilenen bölgede şişlik, ağırlık, 
sıkılık hissi, ağrı ve enfeksiyonlara yatkınlık belirtileri ortaya çıkar. Biz bu olgumuzda nadir görülen bir 
sebep olarak total diz protezi operasyonu ardından alt ekstremitesinde lenfödem gelişen bir hastadan 
bahsedeceğiz. 
 
Olgu: 64 yaşında kadın hasta, son 4 aydır olan sağ alt ekstremitede ayak dorsumundan başlayarak 
artan ve diz altına kadar yayılan elavasyon ile minimal azalan ödem şikayeti ile onkolojik rehabilitasyon 
ve lenfödem ünitemize başvurdu. Amamnezinde 7 ay önce sağ total diz replasmanı yapıldığı öğrenildi. 
Yapılan ayrıntılı fizik muayene de her iki alt ekstremite arasında volumetrik ölçüm ile %8 volüm farkı 
tespit edildi. Stemmer bulgusu pozitif idi. hemogram, karaciğer ve böbrek fonksiyon testleri, TSH, T3,T4 
normal sınırlar içindeydi. Ayırıcı tanı için hastaya bilateral arteriovenöz doppler ultrasonografi yapıldı ve 
normal olarak raporlandı. Hastaya bu bu bulgularla Evre 1 sekonder lenfödem tanısı konuldu. Hastaya 
lenfödem egzersizleri, cilt bakım önerileri ve lenfödem bası giysisi verildi. Kendi kendine masaj ve bandaj 
önerildi. 1.ay ve 3. Ay kontrollerinde ödemde azalma ve şikayetlerde gerileme tespit edildi. 
 
Sonuç: Lenfödem etyopatogenizde lenfatik sistemin yapısal yetmezliğine bağlı primer lenfödem 
olabileceği gibi, daha sıklıkla yapılan onkolojik cerrahilere bağlı olarak lenf yolları ve lenf nodlarının 
alınması veya travmatize edilmesi vardır. Nadir olarak onkolojik cerrahi ameliyatları dışındaki 
ameliyatlardan sonra da geliştiği bildirilmektedir. Anatomik olarak popliteal bölgede ve yine diz 
medialinde oldukça fazla sayıda lenf nodu bulunmaktadır. Bu lenf nodları alt ekstremitenin lenfatik 
yükünü proksimale taşıyan önemli ara duraklardır. Total diz protezi cerrahisi sırasında istemeden de 
olsa bu lenf nodlarına ve lenf nodları civarındaki kollektör lenf damarlarına zarar verilebilir. Bu zararın 
sonucu olarak da hastalarda post operatif dönemde aynı taraf alt ekstremite de lenfödem gelişebilir. 
  
Anahtar Kelimeler: Alt ekstremite, lenfödem, total diz protezi ameliyatı 
 
 



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

P-106  Sjögren Sendromu Tanılı Hastada Bilateral Femur Başı Avasküler Nekrozu: Olgu 
Sunumu  

 
Tuğba Gökkaya, Cansu Akleylek, Derya Demirbağ Kabayel 
 
Trakya Üniversitesi Tıp fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Edirne 
  
Amaç: Avasküler nekroz kemiğin kanlanmasının kesintiye uğraması ile gelişmektedir. Femur başı 
avasküler nekrozu; kalçanın kırık ve çıkıkları gibi travmatik olaylar veya sistemik, lokal ve hematolojik 
faktörler gibi çeşitli olaylar sonucu kemik dokunun canlı hücrelerinin ölümü ile seyreden ve femur 
başında çökme ve erken eklem dejenerasyonu ile sonuçlanan patolojik bir süreçtir. Tedavisi hastalığın 
tanı aldığı dönemdeki evresine göre farklılıklar göstermektedir. Burada steroid kullanım öyküsü olmayan 
Sjögren Sendromu tanılı genç erkek bir hastada bilateral femur başı avasküler nekrozu olgusundan 
bahsedilecektir.  
 
Olgu: 38 yaşında erkek hasta tarafımıza her iki kalçada uzun süredir olan ağrı ve yürümede güçlük 
şikayetleri ile başvurdu. Her iki kalçadan kasığa ve bacak ön yüzüne yayılan ağrı şikayeti olduğu 
öğrenildi. Özgeçmişinde Sjögren Sendromu tanısı olduğu fakat tedavi almadığı öğrenildi.  
Hastanın yapılan fizik muayenesinde yürüme fonksiyonel ambulasyon evresi 4 idi, iki ayak üstü dengesi 
2 dakikanın üzerinde, tek ayak üzeri dengesi yoktu. Alt ekstremite kas gücü intakttı. Eklem hareket 
açıklığı muayenesinde sağ kalça fleksiyonu 100 derecede kısıtlı-ağrılı, internal ve eksternal rotasyonu 
kısıtlı-ağrılı, sol kalça fleksiyonu 110 derecede kısıtlı-ağrılı, internal ve eksternal rotasyonu kısıtlı-ağrılı 
idi. FABERE ve FADIR testleri bilateral pozitif saptandı. Hastanın ağrı şikayetlerine yönelik yapılan kalça 
direk grafi ve manyetik rezonans görüntülemelerinde her iki femur başında avasküler nekroz sahası 
izlendi. Ortopedi ile konsülte edilen hastanın sol kalçasına yönelik protez cerrahisi, sağ kalçasına ise 
konservatif yöntemlerin uygulanmasına karar verildi. 
Cerrahi sonrası hastaya tarafımızca her iki kalçaya yönelik rehabilitasyon programı uygulandı. Ağrı 
şikayetleri gerileyen hasta medikal tedavisi de düzenlenerek taburcu edildi. 
 
Sonuç: Femur başı avasküler nekrozu etyolojisi, travmatik ve travmatik olmayan olarak iki grupta 
sınıflandırılabilir. Avasküler nekroz oluşumunda rol oynayan çok sayıda faktör olduğu ortaya konulmuş 
olmakla birlikte; alkolizm, aşırı steroid kullanımı, travma, dolaşım sorunları, kollajen doku hastalıkları 
(sistemik lupus eritematozus, sjögren sendromu gibi), orak hücreli anemi, dekompresyon hastalığı ve 
Gaucher hastalığı en sık karşılaşılan etyolojik nedenlerdir. Bazı olguların ise etyolojisi belli değildir. 
Travmatik olmayan avasküler nekroz en sık femur başında görülmektedir1. Femur başı avasküler 
nekrozu ile ilgili olarak akılda tutulması gereken temel bilgilerden biri, hastalığın çoğunlukla iki taraflı 
olduğudur. İki taraflı tutulum oranının %50’nin üzerinde olduğu bilinmektedir2. 
Hastalığın erken evreleri sıklıkla asemptomatik olmaktadır. İlerleyen dönemlerde belirli hareketlerle ağrı 
ortaya çıkmakta ve özellikle iç rotasyonda kısıtlılık meydana gelmektedir. Hastalığın son dönemlerinde 
ise ağrının şiddeti artmakta ve eklem hareketleri ileri derecede kısıtlanmaktadır. 
Femur başı avasküler nekrozu tedavisi hastalığın evresine göre değişmektedir. Erken evrelerde 
konservatif tedavi yöntemleri uygulanabilirken ilerleyen evrelerde kalça artroplastisi gerekmektedir.  
Başarılı tedavinin anahtarının erken tanı olduğu ve hastalığın erken evrede iken tanınmasının femur 
başında meydana gelebilecek çökmeyi önlemek açısından son derece önemli olduğu akıldan 
çıkarılmamalıdır3. Kalça veya kasık ağrısı, yük verme ile şiddetlenen ağrı gibi şikayetler ile başvuran 
hastalarda femur başı avasküler nekrozunun akla getirilmesi, etyolojiye yönelik detaylı bir anamnez ve 
kalça eklem hareket açıklığını içeren bir fizik muayene yapılması femur başı avasküler nekrozu erken 
tanısında önemli yer tutmaktadır.  
Olgumuzda femur başı avasküler nekrozu etyolojisine yönelik sorguladığımızda sjögren sendromu 
tanısı dışında altta yatan bir sebep bulunamamıştır. Hastanın travma öyküsü, steroid kullanımı gibi risk 
faktörlerinin olmaması nedeniyle avasküler nekroz geç evrede yakalanmış ve sol kalçaya artroplasti 
uygulanmak durumunda kalınmıştır. 
  
Anahtar Kelimeler: Bilateral femur başı avasküler nekrozu, sjögren sendromu, tanı/tedavi 
 
 



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

P-107  Lenfödem Tedavisi  
 
Ferda Firdin, Tevfik Acar 
 
Uzm. Dr. Ferda Firdin Bursa Muayenehane, Bursa 
  
Kompleks Boşaltıcı Fizyoterapi’nin Komorbiditeleri Olan Meme Kanseri İlişkili Lenfödem Hastasına 
Etkileri: Vaka Sunumu  
 
Giriş: Meme kanseri ilişkili lenfödem, meme kanseri tedavisinde uygulanan cerrahi prosedür ve/veya 
radyoterapi sonrasında etkilenen taraf dokularında anormal lenfatik akış sebebiyle oluşmaktadır. 
Kompleks Boşaltıcı Fizyoterapi (KBF) lenfödemin tedavisinde altın standart olarak belirlenmiştir. 
 
Vaka: 78 yaşındaki kadın hastamıza (A.İ), 1997 senesinde meme kanseri teşhisi ile radikal mastektomi 
yapılmıştır. Ameliyattan sonra 6 ay boyunca kemoterapi ve 35 seans radyoterapi almıştır. Ameliyat 
sonrasındaki 7 yıl boyunca koluyla ilgili herhangi bir şikayeti olmamış ve komplikasyon gelişmemiştir. 
2004 yılında, hasta elinde ve kolundaki şişlik ve ağırlık hissi şikayeti ile doktora başvurmuş, meme 
kanseri ilişkili lenfödem tanısını almıştır. 2007 yılında radyoterapinin geç dönem komplikasyonu olarak 
lenfödemin geliştiği kolu paralize olmuştur. Paralize olmuş lenfödemin bulunduğu koldan kas 
kontraksiyonu alınamadığı için lenfatik akışa pumping etkisi bulunmamaktadır. Paralize olan etkilenmiş 
kol major komorbiditedir. Hastadaki diğer komorbiditeler ise kardiyak pacemaker, 4.evre kronik böbrek 
yetmezliği, obsesif kompülsif temizlik, hipertansiyon, üriner inkontinans ve denge problemleri. Su 
yerdeğiştirme yöntemi ile hacimsel değişiklikler, 30 sn otur-kalk testi ile fonksiyonel kapasitesi 
değerlendirilmiştir. Değerlendirmeler tedaviden önce ve sonra yapılmıştır. Hastaya 1 ay boyunca 
haftada 6 gün, bu konuda eğitim almış sertifikalı fizyoterapist tarafından KBF uygulanmıştır. KBF 
programı; manuel lenf drenejı, cilt bakımı, çok katlı bandajlama, egzersiz ve kompresyon giysisini 
içermektedir. Egzersiz olarak pasif eklem açıklık hareketleri uygulanmıştır. 
 
Bulgular: 30 sn otur-kalk sonucu 0’dan 6’ya çıkmış, lenfödem volümünün azalmasıyla fonksiyonel statü 
bir noktaya kadar iyileşmiştir. KBF sonrasında lenfödem volümünde 2569 ml azalmayla %91.42 
oranında iyileşme sağlanmıştır.  
 
Sonuç: Kompleks Boşaltıcı Fizyoterapi’nin, komorbiditeleri olan ve ileri evrede bulunan meme kanseri 
ilişkili lenfödem hastasında, lenfödem volümü ve fonksiyonel kapasite üzerinde olumlu etkileri olmuştur. 
  
Anahtar Kelimeler: Lenfödem, lenfödem masajı, kompleks boşaltıcı fizyoterapi 
 
 



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

P-108  Akut Boyun Ağrısında Servikal Kitle 
  
Mazlum Çetin1, Murat Toprak1, Levent Ediz1, Nurşen Toprak2, Burak Yılmaz1, Yılmaz Şahin1 
 

1Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Van 
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Van 
  
Amaç: Boyun ağrısı, toplumda yaygın olarak görülen ve farklı nedenlerle ortaya çıkabilen bir 
yakınmadır. Çoğunluğu omurga ve çevresi yumuşak dokulardan kaynaklanmakla birlikte, omurga dışı 
dokulardan yansıyan ağrılar da olabilir. Hastanın öyküsü ve fizik bakı özellikleri, ayırıcı tanı açısından 
çok değerlidir. Boyun ağrılı hastanın ayırıcı tanısında ilk adım, altta yatan olası ciddi bir patolojinin 
varlığının ekarte edilmesidir. 
 
Olgu: 52 yaşında kadın hasta yaklaşık 1 aydır devam eden, her iki omuza yayılan boyun ağrısı şikayeti 
ile polikliniğimize başvurdu. Başlangıçta hafif olan ağrılarının son 1 haftadır şiddetlendiğini, boynunu 
hareket ettirmediğini, ağrının istirhatte bile azalmadığını söylüyordu. Hastanın anemnezinde travma 
öyküsü yoktu. Son 1 ayda 6-7 kilo kaybettiğini, gece terlemesi olduğunu ve ateşinin yükseldiğini ifade 
ediyordu. Aile öyküsünde özellik yoktu. Özgeçmişinde karaciğer kist hidatik nedeniyle ameliyat olduğunu 
ifade ediyordu. Hasta köyde yaşadığını, çiftçilik ve hayvancılıkla uğraştığını söylüyordu. Hastanın 
yapılan fizik muayenesinde ateş 37.1 °C, kan basıncı 110/70 mm hg, servikal eklem hareket açıklıkları 
her yöne ağrılı kısıtlı olup, bilateral trapezius kasında spazm mevcuttu, servikal vertebralarda 
palpasyonla hassasiyet mevcuttu, üst ve alt ekstremitelerde motor ve duyu defisiti yoktu. Derin tendon 
refleksleri global hiperaktifti. Babinski bilateral lakayt alındı, hofmann bilateral negatifti, klonus 
saptanmadı. Hastanın laboratuvar değerlerinde C reaktif protein: 15.1 mg/l (normal aralık 0-5 mg/l ), 
sedimentasyon hızı 114 mm/saat, brucella aglütinasyonu negatif, RF ve anti CCP negatif saptandı. 
Diğer laboratuvar değerlerinde anormallik saptanmadı. Hastanın çekilen iki yönlü servikal grafisinde 
servikal vertebralarda düzensizlik, odontoid bölgede fraktür şüphesi uyandıran görünüm mevcuttu. 
Bunun üzerine hastaya servikal BT çekildi. C2 vertebrada litik lezyonlar ve parçalı fraktürler saptanması 
üzerine kontrastlı tüm spinal ve beyin MRG ile birlikte nöroloji ve nöroşiruriji konsültasyonu istendi. 
Hastanın çekilen MRG sinde odontoid bölgede kontrast tutan sınırları düzensiz kitle saptanması üzerine 
hasta nörosiruriji bölümüne sevk edildi. 
 
Sonuç: Sonuç olarak boyun ağrısı toplumda sık görülen klinik bir bulgudur ve genelde kas iskelet 
sistemi patolojileri ile birlikte görülür. Biz bu vakamızda; polikliniğine boyun ağrısı nedeniyle başvuran 
hastalarda dikkatli ve ayrıntılı bir anamnez alınması, fizik muayenenin eksiksiz yapılması ve 
konstitusyonel semptomların varlığında ileri tetkik ve görüntüleme yöntemlerine başvurulması 
gerektiğini vurgulamak istedik. 
  
Anahtar Kelimeler: Akut, servikal, ağrı, kitle 
 
 



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

P-109  Brakial Pleksus Tutulumu Olan İki Olgunun EMG ile Ayırıcı Tanısı 
  
Benil Nesli Ata1, Cihat Öztürk1, Arzu On1, Ece Çınar2, Emre Latifoğlu1 
 

1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İzmir 
2Özel Balçova Fizik Tedavi Dal Merkezi, İzmir 
  
Amaç: Ağrıya yaklaşımda fizik muayene bulguları ışığında istenen görüntüleme ve laboratuvar 
incelemeleri her zaman etiyolojiyi belirlemede yeterli olmamaktadır. Bu olgu serisini sunmadaki 
amacımız nadir rastlanan hastalıkların ayırcı tanıda EMG incelemesinin öneminin vurgulanmasıdır. 
 
Olgu 1: 37 yaşında kadın hasta son bir yıldır sırt ve göğüste ağrı, sol kolun medialinde yanma, 4-5. 
parmaklarda uyuşma yakınması ile başvurdu. Yakınmaları özellikle geceleri artan hastanın son 3 ayda 
7 kilo kaybı olmuştu. Fizik muayenede inspeksiyonda sol göz kapağında pitozisi mevcuttu. Üst 
ekstremite muayenesinde eklem hareket açıklığı tam, sol el intrinsik kas kuvveti 4/5'ti. Sol ön kol iç kısmı 
ve 4.5 parmaklar hipostezik olarak değerlendirildi. Derin tendon refleksleri normoaktif olan hastada 
patolojik refleks alınmadı. Kranial, servikal ve torakal MRG normal raporlandı. Bunun üzerine yapılan 
EMG'de solda brakiyal pleksus alt trunkus tutuluşu bulguları elde edildi. Bunun üzerine istenen toraks 
BT incelemesinde sol akciğer apeksini invaze eden ve brakial pleksus tutulumu gösteren malign natürde 
yumuşak doku kitlesi pancoast tümörü ile uyumlu olarak değerlendirildi. 
 
Olgu 2: 35 yaş kadın hasta sezaryen ile doğum sonrası 3. hafta başlayan sağ periskapular ağrıyla 
başvurdu. Son bir aydır sağ kola yayılan ağrı ve kuvvetsizlik de tarifliyordu. Daha önce omuza 
kortikosteroid enjeksiyonu yapılmış, fakat yarar görmediğini belirtiyordu. Fizik muayenede sağ omuz ve 
sırtta hareketle değişmeyen ağrı saptandı. Sağ dirsek ekstansiyonu kas kuvveti 3+/5 olup diğer kas 
güçleri olağan bulundu. Derin tendon refleksleri normoaktifti, patolojik refleks saptanmadı. Kranial, 
servikal, torakal, brakial pleksus ve servikal pleksus MRG normal bulundu. İğne EMG'de triceps, 
ekstensör digitorum communis, fleksör karpi radialis, fleksör karpi ulnaris, kaslarında iğne EMG’de 
parsiyel aksonal dejenerasyon bulguları saptandı. Hastada mevcut bulgularla Nöraljik Amyotrofi 
(Personage-Turner Sendromu) düşünüldü.  
 
Sonuç: Kas iskelet sistemi hastalıklarının ayrıcı tanısında kimi zaman fizik muayene ve görüntüleme 
yöntemleri yeterli olmayıp, ön tanıya uygun yapılan EMG incelemesi tanıda ve ilk vakada olduğu gibi 
tetkik isteminde yol gösterici olabilir. 
  
Anahtar Kelimeler: Brakial pleksus, emg, nöraljik amyotrofi, pancoast tümörü 
 
 



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

P-110  Karotis Endarterektomi Sonrası Oluşan Marjinal Mandibuler Sinir Hasarı: Olgu Sunumu  
 
Seçilay Güneş, Birkan Sonel Tur 
 
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Ankara. 
  
Amaç: Karotis endarterektomi (KE), inmenin önlenmesi amacıyla ciddi ve semptomatik karotis arter 
darlığının tedavisinde uygulanmakta olan başlıca cerrahi yöntemdir. Ancak cerrahi esnasında miyokard 
infarktüsü, inme, kraniyal sinir hasarı gibi bazı istenmeyen komplikasyonlar ortaya çıkabilmektedir. 
Kraniyal sinir hasarları nadir olmakla birlikte; en sık N. Vagus, N. Hypoglossus, N. Facialis, N. Laryngeus 
Superior ve N. Glassopharingeus etkilenimi görülmektedir. N. Facialis hasarı, KE sonrası revaskülarize 
olan karotis arterden kaynaklı mikroembolilere sekonder santral fasiyal paralizi şeklinde görülebileceği 
gibi; operasyon esnasında traksiyona bağlı künt travma sonucu periferik fasiyal paralizi şeklinde de 
görülebilir. Ancak N. Facialis’in Marginal Mandibular dalının izole etkilendiği durumlarda, post operatif 
sadece alt dudak kaslarında fonksiyon kaybı oluşmakta, santral fasiyal paraliziyle karışarak tanı ve 
tedavide gecikmeye neden olabilmektedir.Bu olgu sunumunun amacı: Karotis endarterektomi girişimi 
ile ortaya çıkan N. facialisin marginal mandibuler dalında gelişen sinir hasarına dikkat çekmek ve 
hastanın geç rehabilitasyon sonucunu paylaşmaktır. 
 
Olgu: N.Ü, 67 yaşında erkek hastadır. Mart 2018’ de konuşma zorluğu, baş dönmesi ve anlama sıkıntısı 
şikayetleriyle özel bir hastanenin Nöroloji Kliniğine başvurmuş. Yapılan Karotis Doppler 
Ultrasonografisinde Karotis İnterna’da %95 darlık saptanması üzerine özel bir merkezin kardiyovasküler 
cerrahi kliniğinde ana karotis arterden, internal Karotis artere arteriotomiyi takiben endarterektomi 
yapılmış ve sentetik yama (patchplasti) yerleştirilerek operasyon tamamlanmış. Operasyon sırasında 
komplikasyon gelişmemiş. Taburculuk sonrası 1. ayda hasta ağzını açmakta zorlanma, konuşma 
güçlüğü ve içtiği sıvıların dudak kenarından akması şikayetiyle kardiyovasküler cerrahi kliniğine yeniden 
başvurmuş. Geçici iskemik atak ön tanısıyla yapılan doppler ultrasonografisinin normal gelmesi üzerine 
operasyona ilişkin bir problem olmadığı belirtilerek tetkik ve tedavi amacıyla kliniğimize sevk edilmiş. 
Hastanın fizik muayenesinde; sağ sternokleoidomastoid kası üzerinde insizyonel skar hattı mevcuttu. 
Kaşlarını kaldırması ve gülümsediğinde nazolabial sulkusları simetrikti. Ancak hastadan ağzını açıp, 
dişlerini göstermesi istendiğinde sağ alt çene kaslarının harekete katılmadığı ve simetriğine kıyasla 
yukarda kaldığı görüldü. Yüzde belirgin hipoestezi yoktu. Diğer nörolojik muayeneleri normaldi. Yapılan 
Elektronöromiyografi (EMG) incelemesinde her iki fasiyal sinirin zigomatik dalının uyarımıyla Orbikülaris 
oküli kaslarından elde edilen birleşik kas aksiyon potansiyelleri (BKAP) normal sınırlarda olup aralarında 
anlamlı amplitüd farkı saptanmadı. Ancak sağ mentalis kası yüzeyel kayıtlı marjinal mandibular sinir 
motor iletim çalışmasında BKAP elde edilemedi. Mental kasa yapılan iğne EMG incelemesinde hafif ve 
tam kasıda tek osilasyon paterni izlendi. Bulgular N. Marjinalis Mandibularisin aksonal harabiyetiyle 
uyumlu bulundu. Hasta, ilgili sinir trasesi üzerine 15 seans elektriksel stimülasyon, propriyoseptif 
nöromüsküler fasilitasyon egzersizleri ve masajdan oluşan rehabilitasyon programına alındı. Tedavi 
sonrasında alt dudak asimetrisi devam etmekle birlikte, sıvı gıdaların ağızdan akması ve konuşmakta 
zorluk çekme şikayeti tamamen düzeldi. 
 
Sonuç: Marjinal mandibular sinir hasarı karotis endarterektomisi sonrası nadiren ortaya çıkabilecek 
komplikasyonlardan biri olup, bukkal ve zigomatik dalların korunması nedeniyle santral fasiyal paralizi 
ile karışabilmektedir. Ayırıcı tanıda EMG yol göstericidir. Fizik tedavi uygulamaları ve egzersizler kronik 
dönemdeki hastalarda bile yüz güldürücü sonuçlar sağlayabilir. 
  
Anahtar Kelimeler: Elektrofizyoloji, fasiyal sinir, karotis endarterektomi, mandibuler sinir, periferik sinir 
hasarı 
 
 



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

P-111  Minör Travma ile Gelişen Kanat Skapula Olgusu  
 
Nursel Doğanyiğit Kuzan, Tülay Tekdemir Tiftik, Ender Erden, Dilek Karakuş 
 
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Sağlık Uygulama ve Araştırma 
Merkezi, Ankara 
  
Amaç: Kanat skapula, skapulanın medial kenarının veya inferior açısının torakstan uzaklaşması ile 
karakterize klinik bir durumdur. Travmatik, iyatrojenik veya idiyopatik olabilir. Tanı fizik muayene, 
görüntüleme ve elektrodiyagnostik çalışmalar ile konulur.  
Burada minör travma sonrası uzun torasic sinirde tuzak nöropati gelişmesiyle ortaya çıkan kanat 
skapula olgusu sunulmuştur. 
 
Olgu: Yirmi altı yaşındaki kadın hasta sağ omuzda ağrı ve harekette kısıtlılık şikayetleri ile polikliniğimize 
başvurdu. Altı ay önce sert zeminde 1-2 saat uyuduktan sonra sağ omuz ağrısı başlamış ve şiddeti 
giderek artmış. Banyo esnasında sağ omuz hareketlerinin kısıtlı olduğunu farketmiş. Fizik 
muayenesinde sağda düşük omuz, serratus anterior kasında atrofi ve kanat skapula saptandı. Aktif 
omuz iç ve dış rotasyonu range sonunda limitli ve omuz abduksiyonu 0-100 derece olup ağrılıydı. Omuz 
ekleminin diğer hareketleri, servikal omurga hareketleri açıktı. Omuz fleksiyona getirildiğinde skapulanın 
inferior köşesinde kanatlanma olduğu görüldü. Omuz abdüktor kaslarında 4/5 değerinde kas güçsüzlüğü 
saptandı. Hastanın aynı zamanda hipermobil olduğu görüldü. Elektronöromiyografi incelemesinde, sağ 
üst ekstremitede median, ulnar ve radial sinirlerin motor ve duyusal ileti çalışmaları normal sınırlardaydı. 
İğne elektromiyografi (EMG) incelemesinde sağ biceps, deltoid, trapez, supraspinatus, infraspinatus ve 
rhomboid kasları iğne EMG bulguları normal sınırlardayken, serratus anterior kasında bol spontan 
aktivite (fibrilasyon, pozitif keskin dalga), istemli kasıda polifazik ve rejeneratif motor ünit potansiyeller 
(MÜP), tam kasıda ileri seyrelme izlendi.  
Hastaya serratus anterior, trapez, romboid ve diğer skapular kasları güçlendirmeye yönelik egzersiz 
programı başlandı. Medikal tedavi olarak sinir rejenerasyonunu hızlandırmak için B vitamin kompleksi 
ve yoğun nöropatik ağrı tarifleyen hastaya gabapentin 600 mg 2x1 /gün dozunda reçete edildi. Altı 
haftalık ev programı ve 10 seans ftr programı sonrasında omuz abduktor kasları 5/5 kas gücüne ulaştı 
ve kanat skapula görünümünde belirgin düzelme gözlendi. Yapılan kontrol EMG’de serratus anterior 
kasının iğne EMG incelemesinde spontan aktivite izlenmemiş olup, istemli kasıda polifazik ve bol 
rejeneratif MÜP’ler, tam kasıda ise hafif seyrelme izlendi. Hastaya yeniden ev egzersiz programı 
verilerek takibe alındı. 
Sonuç: Minör travma ile kanat scapula gelişmesi nadir bir durumdur. Kişiye özel rehabilitasyon 
programları medikal tedavi ile desteklenerek, bireylerin egzersize katılımı arttırılarak klinikte düzelme 
sağlanabilir. 
  
Anahtar Kelimeler: Elektromiyografi, kanat scapula, uzun torasic sinir 
 
 



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

P-112  Adolesan Kronik Koksigodini Olgusu: Tanı ve Tedavi 
  
Jülide Öncü Alptekin1, Banu Kuran1, Beril Doğu1, Figen Yılmaz1, Ali Sahillioğlu1, Kerem Alptekin2 
 

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Fiziksel Tıp ve 
Rehabilitasyon Tedavi Kliniği, İstanbul 
2Bahçeşehir Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul 
  
Amaç: Koksigodini, nadir olarak adolesan hastalarda görülmekte olup, kronikleşme eğilimi 
gösterebildiğinden tedavisi de oldukça zordur. Bu olgu ile amacımız, bu nadir ve debilite edici durumun 
tanı ve tedavisinde önemli noktaları vurgulamaktır.  
 
Olgu: 16 yaşında bayan olgu, yaklaşık 5 yıldır voleybol oynamakta olup, son maçta kuyruk sokumu 
üzerine düştükten sonra ağrısı başlamıştır. Hasta ağrıya rağmen antrenmanlara devam etmiş, 
başlangıçta sadece oturmakla şiddetlenen ağrısı zamanla giderek koşarken ve yürürken de olmaya 
başlamıştı. Son bir aydır geceleri uyurken sırt üstü yatmakta zorlandığını ve uykudan uyandıran ağrıları 
olmaya başladığını belirtmiş ve bu şikayetle polikliniğimize başvurmuştur. Yapılan muayenede koksiks 
ve parakoksigeal alanlarda palpasyonla şiddetli ağrı tespit edilmiş, ağrı şiddeti VAS'a göre 100 cm olarak 
bildirilmiştir. Düz bacak germe delilleri negatif, lomber hareketleri açık-ağrısız, sakroiliak testleri negatif 
olarak değerlendirilmiştir. Nörolojik defisit saptanmamıştır. Sakrum-koksiks grafisinde, koksikste 
anteriora açılanma?, sakroiliak MRG'da bilateral sakroiliak eklemler açık olarak bildirilmiştir. Sakrum-
koksiks MRG'da koksiks distal kesimde ödem (koksigeal bursitis) ve sol anterior medial açılanma 
izlenmiştir. Perikoksigeal yağ planlarında belirgin ödem bulgusu saptanmıştır. Hastaya bu bulgularla 
öncelikle oturma yastığı, koruma prensipleri anlatılmış, analjezik medikal tedavisi düzenlenmiştir. Klinik 
bulgularında hiçbir düzelme olmayınca USG altında sakrokoksigeal ekleme, koksiks alt ucuna ve 
perikoksigeal alana 1,5 ml betametazon, 4 cc lidokain simplex SF ile sulandırarak %1 konsantrasyonda 
uygulanmıştır. Enjeksiyon sırasında ultrason görüntüsünde sakrum posterioru ve parakoksigeal belirgin 
ödem gözlenmlenmiştir. Enjeksiyondan 2 gün sonra ağrı şiddeti VAS 5 olarak saptanan hastanın 1. 
hafta kontrolünde VAS:0 cm, 1.ayda VAS:0-1 cm olarak tespit edilmiştir. Kontrol MRG da Koksiks distal 
kesimde sol anterior medial açılanma izlenmiştir. Perikoksigeal yağ planlarında ve koksiks ucunda ödem 
bulgusu saptanmamıştır. 5. ayda antrenmanlara tam olarak geri dönüş sağlayabilmiş ve bu süre 
içerisinde ağrı düzeyi VAS:0 cm olarak saptanmıştır.  
 
Sonuç: Literatüre bakıldığında adolesan olgularda çok az bilgi mevcut olup, erişkinlerden farklıdır. 
%37'sinin travmaya bağlı olduğu ve tanıda MRG en önemli tanı aracı olduğu bildirilmektedir. %50'sinde 
parakoksigeal ödem, %25'inde koksigeal bursitis tespit edilmiştir. Tedavide %85 olguda steroid 
enjeksiyonuna yanıt mevcuttur. %15'inde koksigektomi uygulanmıştır. Nadir karşılaşılan ve tedaviye 
dirençli olgularda tanı ve tedavide bu noktalar akılda tutulmalıdır.  
 
Referanslar:  
Chronic coccydynia in adolescents. A series of 53 patients. 
JY Maigne, I Pigeau, N Aguer… - European journal of …, 2011 - europepmc.org 
A treatment and outcomes analysis of patients with coccydynia 
SD Hodges, JC Eck, SC Humphreys - The Spine Journal, 2004 - Elsevier 
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P-113  Abdominal Nöropatik Ağrının Sık Görülen Bir Nedeni: Abdominal Kutanöz Sinir Sıkışma 
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Amaç: Abdominal kutanöz sinir sıkışma sendromu kronik karın ağrısının sık görülen bir nedeni olmasına 
rağmen klinik pratikte genellikle gözden kaçmaktadır. Bulgular akut veya kronik olarak görülebilir, sıklıkla 
tek taraflıdır, alt karın bölgesine yayılır ve nöropatik tarzda ağrı oluşturur. Biz bu vakamızda uzun süredir 
karın ağrısıyla araştırılan ancak dahili bir etyoloji saptanmayan hastamızda abdominal sinir sıkışma 
sendromu ile uyumlu bulgular saptanması üzerine lokal anestetik enjeksiyon tedavisini ve sonuçlarını 
incelemeyi amaçladık. 
 
Olgu: 48 yaş bayan hasta, Mart 2018’de hemorojik inme sonrası sol hemipleji gelişmiş. Hastanın batın 
bölgesi sol orta kadranda 1 yıldır mevcut olan yanma, karıncalanma ve batma tarzında ağrıları 
mevcutmuş. Ağrının yemek yeme ile ilişkisi yokmuş, gece uykudan uyandıran ağrı mevcut değilmiş. 
Hasta ayağa kalktığında ya da eğildiğinde karın ağrılarında artış olduğunu, ağrı nedeniyle aktivitelerinin 
kısıtlandığını ifade etti. Genel cerrahi ve dahiliye bölümüne başvuran hastada herhangi bir karın içi 
patolojiye rastlanmamış. Hastanın muayenesinde yatak içi aktivitelerinde modifiye bağımlı, desteksiz 
oturma dengesi mevcut, bir kişinin gözetiminde, sağ kolunda kanediyen yardımı ile mobilize. Modifiye 
Ashworth Skalasına göre spastisite sol üst ekstremitede 2, sol alt ekstremitede 2 olarak saptandı. 
Refleksler solda hiperaktifti, duyu muayenesi hipoestezik olarak saptandı. Hastanın sistemik 
muayenesinde kalp ve akciğer sesleri doğal, batın muayenesinde sol orta kadranda presyonla yanıcı 
tarzda ağrı saptandı, perküsyon ve oskültasyon normal olarak saptandı, organomegali mevcut değildi, 
kostovertebral hassasiyet saptanmadı. Hastanın ağrı sorgulamasında VAS 8 olarak belirlendi. Hastanın 
biyokimyasal incelemerinde hemogram ve diğer biyokimyasal parametreler normal olarak saptandı, tam 
idrar tetkikinde patoloji saptanmadı. Hasta kliniğimize yattığında tekrar dahiliye ile konsülte edildi, 
dahiliye tarafından karın içi bir patoloji düşünülmediği ifade edildi. Hastanın tüm batın ve pelvik ultrason 
sonucu normaldi. Karın içi patolojilerinin ve karın duvarı patolojilerinin ayırt edilebilmesi açısından 
Carnett testi uygulandı. Hastamızda bu test sonucu pozitif gelmesi üzerine karın ağrısı probleminin karın 
duvarı kaynaklı olduğu düşünüldü. Tedavide % 0.4’lük lidokain solüsyonu palpasyonla hassas bölgelere 
uygulandı. 3. seans sonunda hastanın ağrılarında %90 azalma oldu, VAS değeri 0-1 idi. Hastanın 
haftalık lokal anestetik enjeksiyonu 5 seansa tamamlanacak şekilde planlandı.  
 
Sonuç: Karın ağrısının sıkça görülen bir nedeni, rektus kasının lateralindeki sinir sıkışmasıdır. Etyolojisi 
bulunamayan, özellikle tek taraflı karın duvarında nöropatik ağrı ile seyreden hastalarda abdominal 
kutanöz sinir sıkışma sendromu göz önünde bulundurulmalıdır. 
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Amaç: Distal üst ekstremitenin juvenil muskuler atrofisi olarak bilinen Hirayama Hastalığı özellikle 15-
25 yaş arası genç erkekleri etkileyen, genellikle tek taraflı üst ekstremiteyi tutan, segmental alt motor 
nöron hastalığıdır. Distal ekstremiteyi tutan ilerleyici güçsüzlük ve sinsi başlangıç ile karakterizedir. Son 
derece ender olan bu hastalığı, ilk kez 1959 yılında Hirayama ve arkadaşları tanımlamıştır. Genellikle 
benign ve nonprogresif bir hastalık olarak kabul edilir. Fizyopatolojide, alt servikal bölgede dura materin 
posterior duvarının yeterli elastikiyette olmaması, gergin duranın fleksiyon hareketi sırasında anteriora 
yer değiştirmesi ve bu sırada spinal kord üzerinde dinamik kompresyon ve iskemik değişiklikler 
oluşturması sorumlu tutulmuştur. Manyetik rezonans görüntüleme (MRG) Hirayama hastalığı tanısında 
yardımcıdır (1,2). Bu olgu sunumunda duysal yakınmanın eşlik etmediği, sağ üst ekstremite distal 
amyotrofi bulguları olan 15 yaşında bir erkek olgu elektronöromyografik ve MRG bulguları ile birlikte 
sunulmuştur. 
 
Olgu: Sağ el bileği ve elde progresif güçsüzlük ve küçülme yakınması ile polikliniğimize başvuran 15 
yaşında erkek hasta, elindeki güçsüzlüğü yaklaşık 3 ay önce fark etmiş. Ayrıca avuç içlerinde terleme 
ve ellerinde titreme olduğunu fark etmiş. Öz ve soygeçmişinde de özellik olmayan hastanın ailesinde 
nöromüsküler hastalık da yokmuş. Fizik muayenede sağ el interosseöz kasların gücü 3/5, başparmak 
abduksiyonu, el bileği ve II-V. parmak ekstansiyon kas gücü 4/5 olarak değerlendirildi. İnspeksiyonda, 
sağ elde birinci dorsal interosseöz kasta belirgin atrofi ve diğer intrinsik el kaslarında, el bileği fleksör ve 
ekstansör kaslarında hafif atrofi tespit edildi. Fasikülasyon, duyu defisiti ve ağrı yoktu. Derin tendon 
refleksleri normoaktif idi. Sol üst ekstremite ve her iki alt ekstremitenin nörolojik muayenesi normal idi. 
Babinski ve Hoffman refleksleri negatif idi. Elektromyografi (EMG) yapılan hastamızın motor ileti 
çalışmasında sağ ulnar sinir birleşik kas aksiyon potansiyeli amplitüdünde düşüklük kaydedildi. Fokal 
yavaşlama ya da ileti bloğu yoktu. Duysal ileti çalışmasında tüm sinirler normaldi. İğne EMG’de sağ C8-
T1 and C7 inerve kaslarda (abduktor pollicis brevis, birinci dorsal interosseöz, abduktor digiti minimi, 
ekstensor digitorum kommunis, flexor karpi radialis ve triceps kasları) aktif denervasyon bulundu ve 
sonuçta C7 ‘den T1’e kadar sinir köklerini etkileyen saf motor tutulum olarak değerlendirildi. Hemogram 
ve biyokimya tetkiklerinde tüm değerlerin normal sınırlar içinde olduğu görüldü. Tiroid fonksiyon testleri 
ve kreatin kinaz düzeyi normal sınırlar içindeydi. Nötral pozisyonda MRG normal idi. Bu bulgular ile 
nöroloji kliniğine konsülte edilen hastada Hirayama hastalığı düşünüldü. Fleksiyon pozisyonunda MRG’ 
de posterior internal vertebral pleksusun dilatasyonu ve posterior dura materin öne doğru yer değiştirdiği 
görüldü. Posterior epidural mesafedeki genişleme nötral pozisyonda kayboluyordu. Klinik, 
elektronöromyografik ve radyolojik bulgular ışığında Hirayama hastalığı tanısı konuldu. Hastaya boyun 
fleksiyonunu azaltmak için soft boyunluk verildi ve takibe alındı. 6 aydır takipte olan hastanın klinik 
bulgularında değişiklik olmamıştır.  
 
Sonuç: Asimetrik el ve ön kol kas atrofisi ile başvuran genç bir hastada Hirayama Hastalığı da ayırıcı 
tanıda düşünülmelidir. Bu hastalığın erken tanınması önemlidir. Çünkü boyun fleksiyonunun önlenmesi 
hastalığın progresyonunu durdurabilir. Servikal dinamik fleksiyon MRG çalışmaları ve 
elektronöromyografik çalışmalar hastalığın tanısında yardımcıdır. 
 
Kaynaklar 
1. Hirayama K. Juvenile muscular atrophy of distal upper extremity (Hirayama disease). Intern Med 
2000;39:283–90. 
2. María Catalina Vargasa, Mauricio Castillo. Magnetic resonance imaging in Hirayama Disease. J 
Radiol Case Rep. 2011; 5(3): 17–23. 
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Giriş: Tarlov kisti (TK), dorsal kök ganglionu yakınında spinal sinir kökü etrafındaki perinöriumdan köken 
alan ekstradural yerleşimli perinöral kistlerdir. Genellikle tesadüfi olarak Manyetik Rezonans 
Görüntülemede (MRG) tespit edilirler. Çoğu asemptomatiktir. Tedavisi konservatiftir. 1.5 cm’den büyük 
kistler semptom verebilir. Bel ağrısı, pelvik ağrı, siyatalji, radiküler bulgular, üriner ve fekal inkontinans 
gelişebilir. Biz bu yazıda polikliniğimize bel-bacak ağrısı şikayeti ile başvuran ve tarlov kisti tespit edilen 
4 olguyu sunmak istedik. 
 
Olgu 1: 69 yaşında erkek hasta bel ağrısı şikayeti ile başvurdu. Özgeçmişinde herhangi bir özellik yoktu. 
5-6 senedir diz altına inmeyen bel ağrısı şikayeti mevcuttu. Yapılan fizik muayenesinde sinir germe 
testleri negatifti. Siyatik valleks noktalarında hassasiyet yoktu. Hastanın beyin cerrahisi tarafından 
istenen lomber MRG’de sakral 2 vertebra düzeyinde TK ve lomber vertebralarda dejeneratif değişiklikler 
olduğu görüldü.  
 
Olgu 2: 52 yaşında bayan hasta 4 yıldır olan bel, sol bacak ağrısı şikayeti ile polikliniğimize başvurdu. 
Guatr dışında herhangi bir hastalığı yoktu. Yapılan fizik muayenesinde solda femoral germe testi 
pozitifti. Sol S1 dermatomunda hipoestezisi vardı. Kuvvet muayenesi doğaldı. 2014 yılında çekilen 
lomber MRG de sakral 2-3 intervertebral seviyesinde 12 x 10 mm çapında T1 ağırlıklı kesitlerde 
hipointens, T2 ağırlıklı kesitlerde hiperintens kistik lezyon mevcuttu.  
 
Olgu 3: 39 yaşında bayan hasta bel ve sağ gluteal bölgeye yayılan ağrı şikayeti ile polikliniğimize 
başvurdu. Fizik muayenesinde düz bacak kaldırma testi sağda pozitifti. Sağda S1 hipoestezikti. Lomber 
MRG'de sağda S2 düzeyinde 16 mm çapında TK izlendi. Hastaya McKenzie egzersizleri ve pelvik 
stabilizasyon egzersizleri ile medikal tedavi verildi. 
 
Olgu 4: 39 yaşında bayan hasta 3 yıldır olan bel ağrısı şikayeti ile bize başvurdu. Fizik muayenede 
lomber hareketleri açık, ekstansiyonu ağrılı idi. Nörolojik muayenesi doğaldı. İdrar-gayta inkontinansı ve 
radiküler bulgusu yoktu. Lomber MRG'de mevcut perinöral kistin S2 vertebra korpusuna hafif 
indentasyon oluşturduğu görüldü. Medikal tedavi ve egzersiz ile 2 ay sonraki kontrolde hastanın bel 
ağrısı oldukça azalmıştı. 
 
Sonuç: TK nadir görülmesine rağmen bel ve/veya bacak ağrısı, siyatalji, pelvik ağrı, idrar inkontinansı 
şikayetleri ile polikliniğimize başvuran hastalarda mutlaka akılda bulundurulmalıdır. Genellikle sakral 
düzeyde görülürler. Semptomatik ve büyük kistlerin tedavisi cerrahidir. TK, bel ağrısı yanında radiküler 
ağrı ve siyataljiye sebep olabilmekte bu nedenle radiküler semptomu olup tedaviye dirençli olgularda 
MRG ile TK olup olmadığı araştırılmalıdır. 
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Objective: The aim of this case report is to contribute to the literature on the early diagnosis and 
prognosis of Miller Fisher Syndrome by peripheral nerve ultrasonography. There is only one paper in 
the literature whereby US imaging of Miller-Fisher Syndrome has been described in two cases. While in 
the first patient, there were enlargements in both the cervical spinal and peripheral nerves, the second 
patient did not have any ultrasonografic pathologies at the peripheral nerves. Although the 
pathophysiology of nerve swelling in polyneuropathy has not been explained clearly, ultrasonographic 
changes have been correlated with histopathological findings i.e. focal edematous demyelination and 
swelling of the nerve sheath. 
 
Case: A 46-year-old woman presented with headache, bilateral numbness and tingling in her hands 
and feet for the last 5 days. She also developed ataxia, right-sided facial nerve paralysis and motor 
weaknesses in the aforementioned limbs. Her physical examination revealed generalized motor 
weakness in the upper (4/5 proximally, 3/5 distally) and lower extremities (3/5), and right peripheral 
facial nerve paralysis. Distal hypoesthesia and diminished deep tendon reflexes were present in all 
extremities along with gait ataxia. While substantial blood tests were unremarkable, cerebrospinal fluid 
analysis revealed elevated protein level (169 mg/dL) with normal cell count. She was eventually 
diagnosed with Miller Fisher syndrome. In ultrasound imaging (Fig. 1 and 2), ulnar, median and sciatic 
nerves were found to be swollen bilaterally. These findings were technically considered to be consistent 
with focal involvement of the nerve fascicles.  
 
Conclusion: Ultrasonography is a convenient, prompt and non-invasive imaging method whereby 
morphological changes and the extent of disease involvement can readily be evaluated. Likewise, 
ultrasound assessment of the cervical spinal and peripheral nerves have been studied in Guillain-Barre 
syndrome and it was emphasized that cervical spinal nerves and vagus enlargement were valuable for 
the prognosis. Therefore, further studies are similarly required as regards the role of ultrasound imaging 
for the early diagnosis and better assessment of disease prognosis in Miller Fisher Syndrome. 
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Amaç: Lipomlar sık görülen mezenşimal kökenli, matür yağ dokusu içeren yumuşak doku tümörleridir. 
Genellikle subkutan dokuda ve fasya altında yerleşirler, kas içerisinde yerleşimleri nadir görülür. Deltoid 
kası içerisinde intramusküler lipomlar çok nadir tümörler olarak kabul edilir. Literatürler incelendiğinde 
şu ana kadar sunulan deltoid kası içinde intramusküler lipom olan birkaç vaka mevcuttur. Burada 
yerleşim itibariyle nadir gözlenen ve farklı bir klinik ile başvuran intramusküler lipom olgusunu sunmayı 
amaçladık. 
 
Olgu: 52 yaşında erkek hasta son 1 yıldır omuzunu yana doğru açtığında takılma hissi nedeniyle omuz 
eklem hareket açıklığını rahat yapamadığından ve ara sıra olan ağrı şikayetiyle fizik tedavi 
polikliniğimize başvurdu. Yapılan fizik muayenesinde inspeksiyonla belli olmayan, derin palpasyonla 
deltoid kası içerisinde ele gelen ağrısız, mobil şişlik mevcuttu. Omuz eklem hareket açıklığı abduksiyon 
hariç, diğer yönlerde ağrısız tamdı. Abduksiyon yaparken her zaman olmamakla beraber 90 derecede 
takılma hissi ve ağrı nedeniyle kısıtlı idi. Yapılan özel testler negatifti. Hastanın omuz eklemini ve kolun 
proksimalini içine alacak şekilde manyetik rezonans görüntüleme (MRG) yapıldı. Omuz MRG'de deltoid 
kası içerisinde koronal görüntülerinde kraniokaudal uzanımı 39 mm, transvers çapı 14,4 mm, aksiyel 
kesitlerde ön arka çapı 23 mm olan tüm sekanslarda cilt altı yağ doku ile izointens görünümde lipomla 
uyumlu lezyon olarak izlendi. Ortopediye konsülte edildi. Ortopedi tarafından değerlendirildi, özellikleri 
itibariyle malignite ve cerrahi müdahale düşünülmedi. Hastanın omuz ağrısına yönelik fizik tedavi 
uygulandı. Ağrısında ve abduksiyon yaparken olan takılma hissinde azalma izlendi.  
 
Sonuç: İntramüsküler lipom benign bir tümör olup sıklıkla ekstremitelerde yerleşir ve tüm lipomlar içinde 
%1 oranında görülmektedir. Çoğunlukla 4. ile 7. dekatta görülür. Fizik muayenede palpable kitle ya da 
yumuşak doku şişliği saptanabilir.Görüntüleme yöntemleri tanı koyma, boyutu, lokalizasyonu ve komşu 
anatomik yapılarla ilişkisini belirleme, tedavinin planlaması açısından önemlidir. Ultrasonografi, 
bilgisayarlı tomografi ve MR lezyonu tanımlamak için kullanılabilecek görüntüleme yöntemleridir. MRG; 
yağ içeren tümörleri, diğer yumuşak doku tümörlerinden ayırmada ve lipomatöz kitleleri sınıflandırmada 
yararlı bir tekniktir. Ultrasonogafi, intramusküler lipom tanısında kullanılacak ilk modalite olmasına 
rağmen, kesitsel görüntüleme yöntemleri tanının daha kolay konmasını ve komşu anatomik yapılarla 
ilişkisini daha net değerlendirmeyi sağlar. 
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Amaç: İnterseksiyon sendromu; ön kolda abduktor pollicis longus(APL) ve ekstansör pollicis 
brevis(EPB) (birinci ekstansör kompartman), ekstansör karpi radialis longus ve ekstansör karpi radialis 
brevis (ikinci ekstansör kompartman) tendonlarının kesişim yerinde aşırı kullanıma bağlı ortaya çıkan 
tenosinovittir. Bu durum 'kürekçi bileği' ve peritendinit krepiti gibi isimlerle de adlandırılmaktadır. Bu 
sendrom daha yaygın görülen De Quervain tenosinovitinin proksimal bölgesinde gelişir. 
 
Olgu: 28 yaşında kadın hasta sağ ön kol radial tarafta el bileğinin fleksiyon ve ekstansiyonuyla artan 
ağrı şikayetiyle fiziksel tıp ve rehabilitasyon polikliniğine başvurdu. Hasta hikayesinde tekrarlayan el 
bileği hareketlerine bağlı aşırı kullanım mevcutken, direkt travma öyküsü yoktu. Ön kolda şişlik ve 
hassasiyet mevcuttu. Bileğin aktif hareketleriyle krepitasyon saptandı. Direkt grafi normal olarak 
değerlendirildi. Tanı için yapılan kas iskelet sistemi ultrasonografisinde tendon kılıfında sıvı ve 
peritendinöz ödem görüldü. Sağlıklı tarafla karşılaştırıldığında APL ve EPB tendon kalınlıklarında 
yaklaşık iki kat artış mevcuttu. Ultrasonografi bulgularıyla ayırıcı tanıda yer alan De Quervain 
tenosinoviti ve Wartenburg sendromu dışlandı, hastaya interseksiyon sendromu tanısı konularak 
ultrasonografi rehberliğinde steroid enjeksiyonu yapıldı. Aynı zamanda iki hafta boyunca günde iki defa 
soğuk uygulama, nötral pozisyon splinti ve lokal olarak nonsteroid antiinflamatuar kullanımı önerildi. 
İkinci haftada yapılan muayenede hastanın tüm şikayetleri kaybolmuştu ve kontrol ultrasonografisi 
normaldi. 
 
Sonuç: Kas iskelet sistemi ultrasonografisinin günlük pratikte kullanımı fiziyatristler arasında gittikçe 
artmaktadır. Bu yöntem elde kas iskelet sistem yapısının değerlendirilmesinde ve tanının 
netleştirilmesinde kolay bir yöntemdir. Aynı zamanda ultrason eşliğinde yapılan enjeksiyonlar tedavi 
sürecine katkı sağlamaktadır. 
  
Anahtar Kelimeler: İnterseksiyon sendromu, ultrasonografi, tenosinovit, De Quervain 
 
 



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

P-120  Renal Transplantasyon Sonrası Gelişen Akut Femoral Nöropati 
  
Sena Tolu, Nurbanu Hindioğlu, İbrahim Ethem Kirez, Aylin Rezvani 
 
Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul 
  
Amaç: Alt ekstremite tuzak nöropatilerinden olan femoral nöropati, alt ektstremiteye veya pelvik bölgeye 
yönelik cerrahi girişimler sırasında, travmatik nedenler ve diskopati gibi sebeplerle de gelişebilmektedir. 
Ayrıca koagulasyon bozukluklarında, antikoagülasyon tedavilere bağlı ya da postoperatif gelişen pelvik 
hematom nedeniyle de femoral sinir anatomik seyri boyunca basıya uğrayabilir. Femoral sinir; lomber 
pleksusun en büyük dalıdır. L2-L4 köklerinden başlayarak, pelvis içinde iliakus ve psoas kaslarına dallar 
verir. İnguinal ligamentin arkasında vasküler yapıların lateralinden uyluk ön yüzüne ulaşır. Psoas, 
sartorius, pectineus, quadriceps inervasyonundan sonra duyu dalı olan safen sinire dönüşür. Sinirin 
intrapelvik bölümünün kanlanması iliolumbal arter (internal iliak arterin dalı) ve derin sirkumfleks iliak 
arter (eksternal iliak arterin dalı); infrainguinal bölümün ise lateral sirkumfleks arter ile sağlanmaktadır. 
Renal transplantasyona bağlı postoperatif femoral nöropati %0,14-2 oranında görülmektedir(1). 
Patogenezde; retraktör-ekartör kullanımına bağlı travma, kompresyon, iliak arter klemplenme süresinin 
uzaması, kanama-hematom oluşumu sonucu iskemi sorumlu tutulmaktadır. Vasküler anastomoz tipi ve 
transplant alıcılarında eşlik edebilen diyabet, üremi riski arttırmaktadır(2). Prognoz genellikle iyi 
seyirlidir. Pelvik cerrahi operasyonlarında özellikle distal intrapelvik bölümde femoral sinir hasarı 
gelişebilmektedir; burada renal transplantasyon sonrası gelişen akut femoral nöropati vakası 
sunulmaktadır. 
 
Olgu: Reflü nefropatisine bağlı kronik böbrek yetmezliği nedeniyle 10 yıldır hemodiyalize giren 30 
yaşında erkek hasta, sağ iliak fossaya renal transplantasyon cerrahisi sonrası sağ bacakta güçsüzlük 
ve uyluk ön yüzde uyuşma şikayeti ile polikliniğimize başvurdu. Özgeçmişinde bilinen başka hastalığı 
ve transplantasyon harici cerrahi öyküsü yoktu. Sigara veya alkol kullanmıyordu. Fizik muayenede 
lomber ve kalça eklem hareket açıklıkları tam ve ağrısız idi. Lomber radikulopati açısından yapılan özel 
muayene testleri negatifti. Duyu muayenesinde sağ anteromedialde hipoestezi varken, patella refleksi 
alınamadı. Sağ kalça fleksiyonu 3/5, sağ diz ekstansiyonu 1/5 kas gücündeydi. Diğer kas güçleri 
normaldi. Hasta sağ tarafta basma fazı kısa ve diz kilitlemesi tam olmadan desteksiz yürüyebiliyordu. 
EMG’sinde; çok düşük amplitüdlü sağ femoral sinir bileşik aksiyon potansiyeli ve sağ safen sinir duysal 
aksiyon potansiyeli yokluğu tespit edildi. İğne EMG’de sağ femoral sinir innervasyonlu kaslarda motor 
ünit potansiyeli alınamadı ve denervasyon potansiyeli raporlandı. Posterior tibial ve peroneal sinir motor 
iletimleri normaldi. Bulgular sağ femoral sinirde tama yakın akson hasarı ile uyumluydu. Hastanın 
cerrahından internal iliak arterin yan dallarının anatomik varyasyonundan dolayı damar anastamoz 
süresinin ve iliak arter klempleme süresinin uzadığı bilgisi alındı. Ayrıca abdomen USG’de; transplante 
böbrek medial komşuluğunda 35x49x74 mm hematom ile uyumlu koleksiyon izlendi ancak iliopsoas 
kası çevresinde koleksiyon yoktu; on gün sonra yapılan kontrol USG’de hematom 34x30x45 mm 
boyutlarına gerilemişti. Hastaya kuadriceps kasına yönelik elektriksel stimulasyon, izometrik kuadriceps 
ve kalça fleksör kası güçlendirme egzersizi, bisiklet ergometrisi ile giderek artan dirençle egzersiz, 
yürüme denge eğitimi içeren rehabilitasyon programı uygulandı. Genu rekurvatum ortezi verildi. 3. ay 
kontrol kas gücü muayenesinde sağ kalça fleksiyonu 4/5, diz ekstansiyonu 3/5 idi. Hastanın 
rehabilitasyon programına devam ediliyor. 
 
Sonuç: İzole unilateral femoral nöropati renal transplantasyon sonrası gelişen nadir bir 
komplikasyondur. Sinir hasarını önlemenin en önemli yolu korumaktır. Cerrahi sırasında ekartörün 
dikkatli yerleştirilmesi, hemostazın sağlanması ve iliak arter klemplenme süresinin kısa olmasına dikkat 
edilmelidir. Prognoz femoral sinir hasarının derecesine bağlı olsa da erken dönemde rehabilitasyon 
programına başlanması kalıcı sinir hasarını ve ileride gelişebilecek sakatlıkları önlemek açısından 
önemlidir. 
  
Anahtar Kelimeler: Femoral nöropati, renal transplantasyon, rehabilitasyon 
 
 



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

P-120 Renal Transplantasyon Sonrası Gelişen Akut Femoral Nöropati 
  
Sena Tolu, Nurbanu Hindioğlu, İbrahim Ethem Kirez, Aylin Rezvani 
 
Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul 
  
Amaç: Alt ekstremite tuzak nöropatilerinden olan femoral nöropati, alt ektstremiteye veya pelvik bölgeye 
yönelik cerrahi girişimler sırasında, travmatik nedenler ve diskopati gibi sebeplerle de gelişebilmektedir. 
Ayrıca koagulasyon bozukluklarında, antikoagülasyon tedavilere bağlı ya da postoperatif gelişen pelvik 
hematom nedeniyle de femoral sinir anatomik seyri boyunca basıya uğrayabilir. Femoral sinir; lomber 
pleksusun en büyük dalıdır. L2-L4 köklerinden başlayarak, pelvis içinde iliakus ve psoas kaslarına dallar 
verir. İnguinal ligamentin arkasında vasküler yapıların lateralinden uyluk ön yüzüne ulaşır. Psoas, 
sartorius, pectineus, quadriceps inervasyonundan sonra duyu dalı olan safen sinire dönüşür. Sinirin 
intrapelvik bölümünün kanlanması iliolumbal arter (internal iliak arterin dalı) ve derin sirkumfleks iliak 
arter (eksternal iliak arterin dalı); infrainguinal bölümün ise lateral sirkumfleks arter ile sağlanmaktadır. 
Renal transplantasyona bağlı postoperatif femoral nöropati %0,14-2 oranında görülmektedir(1). 
Patogenezde; retraktör-ekartör kullanımına bağlı travma, kompresyon, iliak arter klemplenme süresinin 
uzaması, kanama-hematom oluşumu sonucu iskemi sorumlu tutulmaktadır. Vasküler anastomoz tipi ve 
transplant alıcılarında eşlik edebilen diyabet, üremi riski arttırmaktadır(2). Prognoz genellikle iyi 
seyirlidir. Pelvik cerrahi operasyonlarında özellikle distal intrapelvik bölümde femoral sinir hasarı 
gelişebilmektedir; burada renal transplantasyon sonrası gelişen akut femoral nöropati vakası 
sunulmaktadır. 
 
Olgu: Reflü nefropatisine bağlı kronik böbrek yetmezliği nedeniyle 10 yıldır hemodiyalize giren 30 
yaşında erkek hasta, sağ iliak fossaya renal transplantasyon cerrahisi sonrası sağ bacakta güçsüzlük 
ve uyluk ön yüzde uyuşma şikayeti ile polikliniğimize başvurdu. Özgeçmişinde bilinen başka hastalığı 
ve transplantasyon harici cerrahi öyküsü yoktu. Sigara veya alkol kullanmıyordu. Fizik muayenede 
lomber ve kalça eklem hareket açıklıkları tam ve ağrısız idi. Lomber radikulopati açısından yapılan özel 
muayene testleri negatifti. Duyu muayenesinde sağ anteromedialde hipoestezi varken, patella refleksi 
alınamadı. Sağ kalça fleksiyonu 3/5, sağ diz ekstansiyonu 1/5 kas gücündeydi. Diğer kas güçleri 
normaldi. Hasta sağ tarafta basma fazı kısa ve diz kilitlemesi tam olmadan desteksiz yürüyebiliyordu. 
EMG’sinde; çok düşük amplitüdlü sağ femoral sinir bileşik aksiyon potansiyeli ve sağ safen sinir duysal 
aksiyon potansiyeli yokluğu tespit edildi. İğne EMG’de sağ femoral sinir innervasyonlu kaslarda motor 
ünit potansiyeli alınamadı ve denervasyon potansiyeli raporlandı. Posterior tibial ve peroneal sinir motor 
iletimleri normaldi. Bulgular sağ femoral sinirde tama yakın akson hasarı ile uyumluydu. Hastanın 
cerrahından internal iliak arterin yan dallarının anatomik varyasyonundan dolayı damar anastamoz 
süresinin ve iliak arter klempleme süresinin uzadığı bilgisi alındı. Ayrıca abdomen USG’de; transplante 
böbrek medial komşuluğunda 35x49x74 mm hematom ile uyumlu koleksiyon izlendi ancak iliopsoas 
kası çevresinde koleksiyon yoktu; on gün sonra yapılan kontrol USG’de hematom 34x30x45 mm 
boyutlarına gerilemişti. Hastaya kuadriceps kasına yönelik elektriksel stimulasyon, izometrik kuadriceps 
ve kalça fleksör kası güçlendirme egzersizi, bisiklet ergometrisi ile giderek artan dirençle egzersiz, 
yürüme denge eğitimi içeren rehabilitasyon programı uygulandı. Genu rekurvatum ortezi verildi. 3. ay 
kontrol kas gücü muayenesinde sağ kalça fleksiyonu 4/5, diz ekstansiyonu 3/5 idi. Hastanın 
rehabilitasyon programına devam ediliyor. 
 
Sonuç: İzole unilateral femoral nöropati renal transplantasyon sonrası gelişen nadir bir 
komplikasyondur. Sinir hasarını önlemenin en önemli yolu korumaktır. Cerrahi sırasında ekartörün 
dikkatli yerleştirilmesi, hemostazın sağlanması ve iliak arter klemplenme süresinin kısa olmasına dikkat 
edilmelidir. Prognoz femoral sinir hasarının derecesine bağlı olsa da erken dönemde rehabilitasyon 
programına başlanması kalıcı sinir hasarını ve ileride gelişebilecek sakatlıkları önlemek açısından 
önemlidir. 
  
Anahtar Kelimeler: Femoral nöropati, renal transplantasyon, rehabilitasyon 
 
 



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

P-121 Diyabetik Ayak Ülserinde ESWT Redavisi: Olgu Sunumu 
  
Mehtap Aykaç Çebiçci, Esra Aydın 
 
T.C Sağlık Bakanlığı Kayseri Şehir Hastanesi / Kayseri 
  
Amaç: Diyabetik ayak ülserleri diyabetin en sık görülen ve ciddi bir kronik komplikasyonudur. Diyabetik 
ayak ülserleri morbidite artışına, hayat kalitesinin bozulmasına, yüksek tedavi maliyetlerine ve yüksek 
oranda alt ekstremite ampütasyonlarına neden olmaktadır. Diyabetik ayak ülserlerinin tedavisinde hasta 
eğitimi, koruyucu önlemler, eşlik eden enfeksiyonun tedavisi, lokal cerrahi debridman yapılmaktadır. 
Son yıllarda yapılan uluslararası çalışmalarda diyabetik ayak ülserlerinin tedavisinde ESWT 
(ekstrakorporeal şok dalga tedavisi)'nin etkin olduğu gösterilmiştir.Diyabetik ayak ülserinin tedavisi 
amacıyla ESWT uyguladığımız hastamızı sunmak istedik. 
 
Olgu: 65 yaşında 15 yıldır diyabeti olan ve12 yıldır insülin kullanan erkek hastanın 6 aydır mevcut olan 
sağ ayak lateralindeki 2,3x3,8 cm boyutundaki yarasının tedavisi için gün aşırı toplam 9 seans ESWT 
tedavisi uygulandı.  Hastanın daha önce antibiyotik tedavisi dışında herhangi bir tedavi almadığı 
öğrenildi. Tedavi her bir seansta yaranın her cm2’si için 100 atım, 4 Hz, 2 bar olacak şekilde uygulandı. 
Yara strech film ile kapatıldıktan sonra yara çevresinde ESWT probu gezdirilerek 15mm’lik başlıkla 
uygulandı. Hasta tedavi sonrası 6 ay boyunca takip edildi. Tedavi sonrası 1. ayda hastanın yarasında 
pürülan akıntıda ve basmakla olan ağrıda azalma ve yarada kanlanmada artış gözlemlendi. 3. ay 
kontrolünde hastanın ağrısının ve pürülan akıntının belirgin azaldığı, hastanın artık ayakkabı giyebildiği 
gözlemlendi. Yara boyutunun 1,5x2,2cm’ye gerilediği ve derinliğinin azaldığı saptandı. 6. ayda yaranın 
tamamen kapandığı ve hastanın hiç ağrısının kalmadığı saptandı. 
 
Sonuç: Diyabetik ayak ülseri nedeniyle ESWT uyguladığımız hastada ağrının tamamen geçtiğini ve 
yaranın kapandığını gözlemledik. Tedavisi zor, maliyeti yüksek olan ve çoğu hastada amputasyona 
gerek duyulan diyabetik ayak ülseri tedavisinde ESWT’nin ucuz, kolay uygulanabilir ve etkin bir tedavi 
olduğunu düşünüyoruz. 
  
Anahtar Kelimeler: Ağrı, diyabetik ayak, ESWT 
  



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

 
 
P-122 Lomber Sekestre Disk Hernisinin Konvansiyonel Tedaviyle Rezorbsiyonu: Olgu Sunumu 
  
Hatice Sayan 
 
SBÜ Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı, 
Şanlıurfa 
  
Amaç: Bel ağrısının yaşam boyu görülme sıklığı %75-85'e varan yüksek oranlarda bildirilmiştir. Lomber 
disk hernisi ve siyatalji bel ağrılarının %1-3'ünü oluşturmaktadır. Konservatif tedavi yöntemleri hastalığın 
girişimsel ve/veya cerrahi tedavi aşamasına geçmesini önleyici ve yaşam kalitesini olumsuz etkileyen 
şikayetlerin iyileştirilmesini hedefler. Bu olgu sunumunda konservatif tedaviyle klinik ve radyolojik 
bulguları gerileyen L3-4 sekestre disk hernili bir vaka ele alınmıştır.  
 
Olgu: 45 yaşında erkek hasta bel ve sağ bacağa vuran ağrı ve parestezi şikayetiyle polikliniğimize 
başvurdu. Hastanın yapılan fizik muayenesinde motor defisit saptanmadı. Düz bacak kaldırma testi 
pozitifti. Eklem hareket açıklığı tüm yönlere kısıtlıydı ve antaljik yürüyüşü mevcuttu. Dış merkezde 
çekilen lomber MR'da köke bası yapan L3-4 sağ foraminal sekestre disk hernisi mevcuttu. Hastaya gün 
aşırı 2 ampul betametazon dipropiyonat enjeksiyonu yapıldı. Hasta core egzersiz programına alındı. 
Takiplerinde bel ve bacak VAS skoru 0'a geriledi. Hastanın 3 ay sonra çekilen lomber MR'ında disk 
hernisinin rezorbe olduğu görüldü.  
 
Sonuç: Disk regresyonunun mekanizması tam olarak bilinmemektedir. Disk materyalinin intervertebral 
alana geri dönmesi, sıvı içeriğini kaybederek küçülmesi, inflamatuar reaksiyonlarla ortadan kaldırılması 
hipotezler arasındadır. Motor defisitin eşlik etmediği ekstrüde ve sekestre disk hernilerinin cerrahi 
müdahale olmadan konvansiyonel tedaviyle rezorbsiyonu mümkündür. 
  
Anahtar Kelimeler: Egzersiz, Konservatif tedavi, Lomber Disk Herniasyonu 
 
 



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

P-123 Geriatrik Hastada Düşme Sonrası Gelişen Sakroiliyak Eklem Disfonksiyonu ve 
İmmobilizasyon 

  
Tülay Tekdemir Tiftik, Ender Erden, Nursel Doğanyiğit Kuzan 
 
SBÜ Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon SUAM 
  
Amaç: Yaşlılarda düşme tıbbi ve ekonomik açıdan büyük bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. 75 
yaş üzerindeki nüfusun üçte biri yılda en az bir kez düşmektedir. Bu grupta düşmeye bağlı yeti kaybı ve 
ölüm sık görülmektedir. Eşlik eden komorbid hastalıklar ve kas iskelet sistemi sorunları düşme sonrası 
gelişen ağrının ve immobilizasyonun nedenini bulmaya yönelik tanı koymayı zorlaştırmaktadır. 
Laboratuvar ve görüntüleme yöntemlerinde düşme öncesi var olan patolojiler tanıda gecikmeye veya 
yanılmaya neden olabilir. Burada; düşme sonrası 5 aydır var olan sol alt ekstremite ağrısından dolayı 
immobil kalan, doğru tanı konularak fiziksel tıp ve rehabilitasyon programı sonrası ambule olabilen 
olguyu sunmayı amaçladık. 
 
Olgu: 85 yaşında vertigo nedeniyle walker ile ambule olan bayan hasta, 5 ay önce sol yan tarafına 
düşme sonrası başlayan bel ve sol kalça ağrı şikayeti ile acil serviste değerlendirilmiş. Direk grafide 
torakal vertebralarda kompresyon fraktürü izlenmiş, torakal MRG çekilmiş ve T8 vertebrada kompresyon 
fraktürü saptanmış. Sol kalça MRG’de kalça ekleminde efüzyon ve trokanterik bursada sıvı artışı tespit 
edilmiş. Torakal vertebradaki kompresyon fraktürü konservatif olarak tedavi edilmiş. Hastanın bel ağrısı 
azalmış ancak sol kalça ağrısı gittikçe şiddetlenmiş ve gece ağrısı da başlamış. Hastanın sol kalça ağrısı 
nedeniyle hastanemize yatışı yapıldı. Özgeçmişinde kronik obstruktif akciğer hastalığı, atriyal 
fibrilasyon, kalp yetmezliği, hipertansiyon, diyabetes mellitus, obezite ve kompresyon 
fraktürü+osteoporoz tanıları için uygun medikal tedavi alıyordu. Hasta tekerlekli sandalye seviyesinde 
idi. Bir kişinin tam desteği ile sola yük vermeden erekt posturde durabiliyordu ancak ağrıdan dolayı adım 
alamıyordu. Bel muayenesi fleksiyon ve ekstansiyon hareketi ağrılı-limitli, torakolomber vertebralarda 
spinal proces hassasiyeti pozitif, paravertebral kaslarda spazm mevcuttu. Sağ kalça sadece iç 
rotasyonu hafif derecede kısıtlı, sol kalça eklem hareket açıklığı her yöne ağrılı ve ağrıdan dolayı kısıtlı 
idi. FABER ve FADIR testi solda pozitifti, bilateral diz fleksiyonu 5-90 derece arası açık-hafif ağrılıydı. 
Solda iliotibial band, trokanter majör, sakroilak eklem ve simfizis pubiste palpasyonla sağa göre belirgin 
derecede hassasiyet vardı. Nörolojik muayenede tüm ekstremitelerde derin tendon refleksleri 
alınamaması dışında muayene bulguları normaldi. Hastanın lomber 2 yönlü, pelvis ve kalça grafisinde 
de dejeneratif değişiklikler tespit edildi. Hastanın fiziksel tıp ve rehabilitasyon programı bel bölgesine 
hotpack ve TENS, sol kalça, sakroiliak eklem ve iliotibial band bölgesine coldpack ve TENS, 
yürüme,postur, denge koordinasyon ve eklem hareket açıklığı egzersizleri (aktif-asistif) ve sakroiliak 
eklem mobilizasyonu ile iliotibial band germe egzersizleri olarak belirlendi. Sol sakroilak eklem ve 
iliotibial band ile simfizis pubis bölgesine 2 ml lidokain ve 10 cc serum fizyolojik ile karıştırılarak bir hafta 
arayla toplam 3 kez palpasyonla ağrılı bölgeye tetik nokta enjeksiyonu yapıldı. 30 Seans FTR programı 
sonunda VAS 0 olarak belirlendi ve hasta bağımsız ambule seviyede salah ile taburcu edildi. Vertigo 
nedeniyle walker kullanmaya devam etmesi önerildi.  
 
Sonuç: Yaşlı bireylerde düşme oranı birçok faktörden dolayı artmıştır. Düşme sonrası oluşan pelvis ve 
alt ekstremite eklemlerindeki disfonksiyon bozukluğu tanıda geçikmeye ve hastanın immobil kalmasına 
neden olabilir. Görüntüleme tetkiklerinde kas iskelet sistemindeki mevcut patolojik bulguların tanı 
gecikmesine neden olabileceği mutlaka akılda tutulmalıdır. Yaşlı bireylerde kırık oluşma sıklığı 
nedeniyle tanı için mutlaka görüntüleme yöntemleri kullanılmalı ama düşme sonrası oluşan eklem 
disfonksiyonlarında fizik muayene bulgularının tanı koymada görüntüleme yöntemlerinden daha fazla 
yol gösterici olabileceği unutulmamalıdır. 
  
Anahtar Kelimeler: Düşme, eklem disfonsiyonu, fizik muayene, yaşlılık 
 
 



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

P-124 Opere Lomber Disk Hernisi Sonrası Rehabilitasyonun Önemi 
  
Ender Erden, Tülay Tekdemir Tiftik, Nursel Doğanyiğit Kuzan, Ebru Erden 
 
SBÜ Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon SUAM 
  
Amaç: Bel ağrısının toplumda görülme prevalansı yaklaşık %80’lere ulaşmaktadır ve yetişkinlerde yıllık 
hastaneye başvuru oranı %15’lerdedir. Lomber disk hernisi (LDH) bel ağrısına yol açan en önemli 
nedenlerden biri olup en sık L4-L5 ve L5-S1 seviyelerinde ortaya çıkmaktadır. Genellikle genç ve orta 
yaşta çalışan bireylerde görülür. Semptomlar kas güçsüzlüğü, duyu bozukluğu ve sfinkter kusuru 
şeklinde görülebilir. LDH’ların tedavisi öncelikle medikal tedavi ve fiziksel ve rehabilitasyon programıdır. 
Bu tedavilerden sonuç alınamayan hastalarda ise cerrahi tedavi uygulanabilmektedir. Cerrahi tedavi 
sonrası da FTR uygulamalarına devam edilmesi gerekmektedir. Bu olgumuzda düşük ayak gelişmesi 
sonucu LDH operasyonu geçiren bir hastada postoperatif dönemde FTR uygulamasının öneminden 
bahsedilmesi amaçlanmıştır.  
 
Olgu: 30 yaşında erkek hasta, bel ve sağ alt ekstremitede ağrı, yürürken ayak bileğini kaldırmada 
zorlanma şikâyetleri ile beyin ve sinir hastalıkları polikliniğine başvurmuş. Hastanın lomber manyetik 
rezonans görüntülemesinde L4-5 diskinde süperiora migrasyon gösteren eksrüde disk hernisi ve sağ L5 
spinal sinirde ödem izlenmiş. Hasta LDH tanısı ile opere edilmiş. Operasyondan 1 hafta sonra hasta 
polikliniğimize başvurdu. Hastanın bacak ağrısı ve yürürken takılma şikâyeti mevcuttu. Özgeçmişinde 
obezite dışında ek hastalığı yoktu. Hastanın ağrı düzeyi vizuel analog skala (VAS) 9 olarak 
değerlendirildi. Kas iskelet sistem muayenesinde, bağımsız desteksiz gövde lateral salınımı artmış 
şekilde ambuleydi. Bel fleksiyon ve sağ lateral fleksiyon hareketleri ağrılıydı. Sağda düz bacak kaldırma 
testi 50 derecede pozitifti. Kas kuvveti değerlendirmesinde sağ kalça abduksiyonu ve ekstansiyonu 3/5, 
sağ ayak bileği dorsifleksiyonu 1/5, sağ ayak bileği plantar fleksiyonu 4/5 idi. Sağda L5-S1dermatomu 
hipoestezik, aşil refleksi hipoaktifti. Hastaya betametazon 1 ml ampul 1*1/gün IM 3 gün, sonrasında 
diklofenak sodyum 75 mg 2*1/gün oral 10 gün olarak medikal tedavi başlandı. Hasta kilo verebilmesi 
için diyetisyen ile konsulte edildi. Hastaya bir çift kanedyen ve bir adet (sağ) yüksek yoğunluklu ayak 
bilek ortezi ile ambule olacak şekilde cihazlama yapıldı. Fizyoterapi programı eklem hareket açıklığı 
egzersizi (bel aktif, kalça ve diz aktif-asistif, ayak bileği pasif), germe egzersizi, denge-koordinasyon 
egzersizi, yürüme eğitimi, postur eğitimi, izometrik egzersizler (bel ve karın kaslarına yönelik), progressif 
dirençli egzersizler (sağ kalça abduktör ve ekstansör, sağ diz ekstansör, sağ ayak bileği plantar fleksör 
kasları) olarak planlandı. Ayrıca sağ kalça abdüktör ve ekstansör kas grubu ile sağ tibialis anterior 
kasına NMES cihazı ile 3*20/dk gün uyarı yapıldı. Hasta haftada bir gün olmak üzere 10 hafta boyunca 
değerlendirildi. Dört haftanın sonunda hastanın ağrı skoru VAS 1 olarak değerlendirildi. Tek kanedyenle 
yürümesi önerildi. 10. hafta sonunda kas iskelet sistem muayenesinde bağımsız desteksiz ambule, bel 
hareketleri açık-ağrısız, sağ kalça abduksiyonu ve ekstansiyonu 5/5, sağ ayak bilek dorsifleksiyonu 4/5, 
sağ ayak bilek plantar fleksiyonu 5/5 olarak değerlendirildi. Hasta bu süreçte 20 kilo verdi. Kanedyen ve 
AFO kullanmasına gerek olmadığı görüldü. Hastanın nörolojik sekeli tamamen iyileşti. 
 
Sonuç: Lomber disk hernisi sonrası hastalar en erken dönemde fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı 
tarafından değerlendirilmelidir. Hastanın fonksiyonel durumuna göre gerekli cihazlamalar ve FTR 
programı planlanarak, en kısa sürede günlük yaşam aktivitelerine dönmeleri sağlanabilir. 
  
Anahtar Kelimeler: Lomber disk hernisi, operasyon, rehabilitasyon 
 
 



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

P-125 Tek Taraflı Üst Ekstremite Proksimal Kas Güçsüzlüğü İle Seyreden Diyabetik Amiyotrofi 
Olgusu 

  
Esra Kösegil Öztürk, Ayşe Alkan, Didem İldemir Doğangün, Özgür Yeşilöz, Meliha Kasapoğlu 
Aksoy 
 
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Bursa 
  
Giriş: Diyabetin nadir bir komplikasyonu olan diyabetik amiyotrofi genellikle tek taraflı alt ekstremitede 
proksimal kas güçsüzlüğü ve ağrı ile seyreder. Diyabetik amiyotrofinin patogenezinde diyabetik 
mikroanjiopatinin bir sonucu olarak sinir pleksus iskemisi sorumlu tutulmaktadır. Üst ekstremite tutulumu 
çok nadir görülmektedir. Bu nedenle üst ekstremite tutulumlu diyabetik amiyotrofi olgusunu sunmayı 
düşündük. 
 
Olgu: Seksen beş yaşında erkek hasta, 3 ay önce başlayan sağ omuz ağrısı ve sağ kolunu kaldıramama 
yakınması ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fiziksel 
Tıp ve Rehabilitasyon polikliniğine başvurdu. Hastanın sağ omuz ve kolunda ağrı yakınması ile birlikte 
kas güçsüzlüğü başlamış ve günler içerisinde artmıştı. Hastanın 3 ay önce yüksekten sağ omuz üzerine 
düşme öyküsü ve yaklaşık 10 yıldır düzenli oral antidiyabetik kullanımı ile son 1 yıldır insülin tedavisi 
almakta olduğu öğrenildi. Fizik muayenede genel durumu iyi, görünüm zayıf, tansiyon ve nabız normaldi. 
İnspeksiyonda hastanın sağ kolunda supraskapular ve deltoid bölgesindeki adalelerde atrofik görünüm 
gözlendi. Lokomotor sistemde sağ omuzda aktif eklem hareket açıklığı (EHA) fleksiyon ve 
ekstansiyonda yaklaşık 10 derece idi, pasif EHA açıktı. Kas testinde sağ üst ekstremite omuz fleksör, 
abduktör, addüktör, ekstensör, internal ve eksternal rotator, dirsek fleksör ve ekstansör kas gücü 2/5, el 
bileği fleksör ve ekstensör kas gücü 4/5 değerinde idi. Duyu muayenesi normaldi. Triceps, biceps, 
stiloradial refleksler hipoaktif olarak saptandı. 
Laboratuar tetkiklerinde eritrosit sedimantasyon hızı (ESR) 32 mm/sa, C-Reaktif Protein (CRP) 3.23 
mg/L, Açlık Kan Şekeri (AKŞ) 208 mg/dl olarak raporlandı. Kas enzimleri normal seviyedeydi. 
Servikal Magnetik Rezonans görüntülemede (MRG) belirgin radikulopati yapacak patoloji saptanmadı. 
Sağ omuz MRG’de supraspinatus tendonunda diffüz tendinozis, distade 17 mm uzunluğunda bir 
segment boyun parsiyel yırtık görünümü ve subakromial ve subdeltoid bursada effuzyon mevcuttu. 
Elektrofizyolojik incelemede; iğne EMG de incelenen sağ üst ekstremitede brachial pleksusun üst 
trunkusundan innerve olan kasların çoğunluğu denerve olup, polifazik tek bir reinnervasyon MÜP’ü 
mevcuttu. Diyabetik sensörimotor PNP si olan hastanın diğer kaslarında görülen büyük nörojenik 
MÜP’ler nöropatisine bağlandı. Bu bulgular, sağda brachial plexusun üst truncusunun akut-subakut 
dönem aksonal hasarlanması ile uyumlu (Diyabetik amiyotrofi lehine) şeklinde rapor edilmişti. 
Hastanın tablosunun öykü, fizik muayene, EMG ve görüntüleme bulgularıyla diyabetik amiyotrofi 
tanısıyla uyumlu olduğu düşünüldü. 
Hastaya α-lipoik asit reçete edilerek sağ omuz kuşağı ve kol kaslarına TENS, hotpack, elektrik 
stimülasyonu ve pasif EHA, aktif yardımlı EHA ve izometrik egzersizlerden oluşan fizik tedavi programı 
uygulandı. Hastanın ağrılarında gerileme olmasına rağmen EHA ve kas atrofilerinde belirgin düzelme 
sağlanamadı. 
 
Tartışma: Proksimal diyabetik nöropati DM’li hastalarda nadir görülen ancak belirgin özürlülük yaratan 
bir komplikasyondur. Hastada omuz ve kol kaslarında motor kayıp ve bu kadar kısa sürede atrofi 
yapabilecek patolojilerin ayrıcı tanısını yapabilmek için klinik muayene yanı sıra laboratuvar, radyolojik 
ve elektromiyografik incelemeler yapıldı. Proksimal kaslarda güç kaybı ve ağrı öyküsü yapabilecek diğer 
hastalıklar da hastanın gerek klinik muayenesi ve gerekse tam kan, sedimantasyon ve rutin biyokimya 
incelemelerinin normal olmasıyla dışlandı. 
 
Sonuç: Diyabetik amiyotrofi üst ekstremitede nadir de olsa görülebilmesi ve belirgin özürlülük yaratması 
nedeniyle ağrı ve kas gücü kaybıyla gelen hastaların ayırıcı tanısında düşünülmelidir. 
  
Anahtar Kelimeler: Diyabetik amiyotrofi, kas güçsüzlüğü, omuz ağrısı 



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

P-126 Yaşlı Bir Hastada Hastane Yatışı Sonrası Ortaya Çıkan Kognitif Semptomların 
Rehabilitasyon Süreci Üzerine Etkisi 

  
Mehmet Resul Kadı1, Selçuk Sayılır2 
 

1Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi, Muğla 
2Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı 
  
Amaç: Özellikle yaşlı popülasyonda hastane yatışı ile tetiklenen deliryum tablosu ve rehabilitasyon 
sürecine etkisi üzerine değinmek 
 
Gereç-Yöntem: Deliryum, bilinç düzeyi, dikkatsizlik, uyku uyanıklık dönüsü değişikliklerinin eşlik ettiği, 
ani başlangıçlı ve dalgalı gidiş gösteren tablodur (1,2,3) 
 
Bulgular: Yetmiş dört yaşında erkek hasta, trafik kazası sonrası meydana gelen sol diz hareket kısıtlılığı 
nedeni ile kliniğimize başvurdu. Trafik kazasına bağlı olarak kostalar ve ekstremitelerde meydana gelen 
multiple kırıklar sonrası hasta yoğun bakım ünitesinde takip edilmiş. Genel durumunun düzelmesinin 
ardından yoğun bakım ünitesinden taburcu edilen hastanın sol dizinde hareket kısıtılılığı görülmüş. 
Parkinson hastalığı dışında bilinen ek sistemik hastalığı olmayan hastanın, fizik muayenesinde; genel 
durumu iyi, bilinci açık, koopere ve oryante durumdaydı. Bradikinezisi ve yaygın rijitidesi mevcuttu. 
Tekerlekli iskemle düzeyinde fonksiyonel kapasitesi olan hastanın sol diz 80 derecelik fleksiyon 
kontraktürü dışında belirgin patolojisi yoktu. Rehabilitasyon süresince dizindeki fleksiyon kontraktüründe 
belirgin iyileşme saptanana hastanın, yatışının 7. gününde hastaneyi terke etmeyi isteği, yakınlarına 
saldırma, uyumama ve görsel halüsinasyon yakınmaları ortaya çıktı. Bu şikayetlerle hasta nöroloji 
kliniğine konsülte edildi. Nöroloji kliniği tarafında laboratuar tetkikleri istendi ve sonuçları normal 
sınırlarda değerlendirildi. Yatış öncesi, Ketiapin 25 mg /gün kullanan hastanın ilaç dozu 100 mg /gün 
olarak düzenlendi. Bu düzenlenme sonrasında yakınmalarında belirgin iyileşme saptandı. Yatışının 11. 
gününde benzer yakınmaların tekrar ortaya çıkması üzerine, hasta yakınlarının isteği üzerine ailenin 
onamı alınarak hasta taburcu edildi.  
 
Sonuç: Hastane yatışlarının geriatrik hastalarda demansiyel bulguları ortaya çıkarabileceği veya daha 
önceden var olan semptomları arttırabileceği bilinmektedir. Bu durum geriatrik hasta populasyonunda 
rehabilitasyon sürecini kötü etkileyebilecek bir etken olarak karşımıza çıkmaktadır. Fiziyatristler 
tarafından rehabilitasyon sürecini başarısı açısından, geriatrik popülasyonda ayrıntılı bir kognitif 
değerlendirmenin yapılması ve gerekli tedbirlerin alınmasına dikkat gösterilmelidir. 
  
Anahtar Kelimeler: Deliryum, geriatrik, rehabilitasyon 
 
 



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

P-127 Periferik Sinir Tutulumun Olduğu ANCA İlişkili Vaskülit ve Sjögren Sendromlu Bir Olguda 
Ritüksimab Tedavisine Yanıt 

  
Ayşe Alkan1, Koray Ayar2, Esra Kösegil Öztürk1, Didem İldenir Doğangün1, Özgür Yeşilöz1 
 

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp Ve 
Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı, Bursa 
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Romatoloji, Bursa 
  
Giriş: ANCA ilişkili vaskülit ve Sjögren sendromu birlikteliği literatürede sayılı olarak tanımlanmış ve 
periferik sinir sistemi (PSS) tutulumu az sayıda vakada tespit edilmiştir. Biz burada ağır PSS 
tutulumunun olduğu ANCA ilişkili vaskülit ve Sjögren sendromunun birlikteliğinin görüldüğü hastanın üç 
kürlük rituksimab tedavisi sonrası klinik takip sonuçlarını sunuyoruz. 
 
Olgu: Elli bir yaşındaki kadın, ayaklarda yanma her iki bacak distalde güçsüzlük ve uyuşma şikayetiyle 
başvurdu. Hafif ağız kuruluğu, göz kuruluğu, dispne şikayeti mevcut. Fizik muayenede her iki bacak 
distalde 4/5 kas gücü ve düşük ayak tespit edildi. Göz muayenesinde schimmer testi-l testi sağda 3, 
solda 4 mm ve göz yaşı kırıcılık zamanı sağda ve solda 3 sn, her iki korneada yaygın punktat epitelyum 
kaybı tespit edildi.ANA + (granüler patern), ENA profil-, Perinükleer ANCA +, miyeloperoksidaz +, 
yüksek rezolüsyonlu akciğer tomografisinde parankimde yaygın buzlu cam görünümü saptandı. Tükrük 
bezi biyopsisi Chisholm skorlamasına göre grade 4 tespit edildi. Hastanın EMG incelemesi ileri dönem 
mononöropati multipleks ile uyumlu bulundu (Tablo-1). Periferik sinir biyopsisi vaskülitik nöropati ile 
uyumlu bulundu. Hastaya 3 gün 1 gr ve takibinde 1mg/kg/gün metilprednizolon verildi ve kademeli olarak 
doz azaltıldı. Siklofosfomid 1000 mg/ay 6 doz verildikten sonra tedavinin 6. ayında EMG belirgin bir 
farklılık saptanmadı. Rituksimab 2000 mg/6 ay 3 kür uygulandı. Tedavi sonrası fizik muayenesinde üst 
ekstremite kas gücü 5/5, alt ekstremite 4+/5 bilateral BPDF 3/5 saptandı. Hastanın son EMG 
incelemesinde sinir iletim hızlarında artış tespit edildi. (Tablo-1: Olgunun ritüksimab tedavisi öncesi ve 
sonrası EMG tetkik sonuçları). 
 
Tartışma: Litaretürde periferik sinir tutulumunun görüldüğü dirençli ANCA ilişkili vaskülit olgusunun 
rituksimab tedavisine verdiği yanıtın değerlendirildiği bir olgu sunumu yayınlanmıştır. Bu olguda 
rituksimab tedavisi faydalı olarak raporlanmıştır. Bizim olgumuzda ANCA ilişkili vaskülit ile birlikte 
Sjögren sendromu da bulunmakta ve tedavi yanıtımızda benzerdir. 
 
Sonuç: Periferik sinir tutulumunun da olduğu dirençli ANCA ilişkili vaskülit vakalarında eşlik eden 
Sjögren sendromu varlığında dahi rituksimab tedavisi değerlendirilmesi gereken bir tedavi rejimidir. 
  
Anahtar Kelimeler: ANCA, ritüksimab, sjögren, vaskülit 
 
 



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

P-128 Kısa Süreli Biyolojik Ajan Kullanımı ile Remisyona Giren Romatoid Artrit Vakası 
  
Hilal Telli 
 
Lefke Avrupa Üniversitesi 
  
Amaç: Sentetik DMARDs dirençli yüksek hastalık aktivitesi olan romatoid artrit vakasında kısa süreli 
biyolojik ajan kullanımı ile remisyon sağlanması ve hastanın sentetik DMARDs ile remisyonda takibinin 
sunulması  
 
Olgu: Kırk üç yaşında kadın hasta diz bölgesinde tekrarlayan eklem ağrıları ve şişlik şikayeti ile 
hastanemize başvurdu. Hikayesinden yaklaşık 1 yıldır diz bölgesinde artrit atakları ve 2 saat kadar süren 
sabah tutukluğu olduğu öğrenildi.  Fizik muayenesinde; her iki dizde ve el bileğinde, sol 3. ve 4. 
metakarpofarangial (MKF) eklemde, sağ 3. MKF eklemde aktif artrit bulguları saptandı.  Hastanın 
grafilerinde her iki unlar styloid çıkıntıda ve diz eklemlerinde erezyonlar mevcuttu. Romatolojik 
tetkiklerinde romatoid faktör(RF) 119,2 IU/mL, anti - Cyclic Citrullinated Peptide(anti CCP) değeri 35,26 
U/mL, antinükleer antikor(ANA) negatif, Eritrosit sedimentasyon hızı(ESR) 94mm/h, C reaktif 
proteini(CRP) 10,76 mg/dL sonuçlarına ulaşılan hastaya mevcut klinik şikayetleri ve bulguları 
doğrultusunda Amerikan Romatizma Birliği’nin (ACR) tanı kriterlerine göre RA tanısı konuldu. Disease 
activity score of rheumatoid arthiritis (DAS 28) 7,41 olarak değerlendirilen hastanın her iki dizinin 
effüzyonu boşaltılıp intraartiküler steroid yapıldı. NSAİİ, prednizolon (10 mg/gün) ve metotreksat (15 mg/ 
hafta) tedavisi başlandı. 1 ay sonra yapılan kontrollerde klinik ve laboratuvar bulgularında gerileme 
olmayan hastanın medikal tedavisine hidroksiklorokin (400 mg/gün) ve sülfasalazin ( 2 g/gün) eklendi, 
prednizolon dozu 15 mg/güne artırıldı. Mevcut tedavi ile takiplerinde orta hastalık aktivitesi tespit edilen 
hasta prednizolon dozunun azaltılması ile ilgili bilgilendirildi. Prednizolon dozu azaltılmasına sekonder 
romatolojik şikayetleri alevlenen ve metotreksat kullanımına bağlı bulantıları olan hastada metotreksat 
20 mg/ hafta subkutan tedavisine geçildi. Kontrollerinde bulantı şikayetleri devam eden hastanın 
metotreksat tedavisi kesilip leflunomid ( ilk 3 gün 100 mg ve 10 mg/gün idame tedavisi) tedavisine 
geçildi. Takiplerinde yüksek hastalık aktivitesi devam eden ve leflunomid dozu ( 20 mg/ gün) 
artırılmasına ragmen klinik bulgularında gerileme olmayan hastaya biyolojik dışı medikal tedaviye 
yanıtsızlık nedeniyle Tümör nekroz faktör ( TNF) blokeri ilaç başlanması planlandı. Pürifiye protein 
derivatifi (PPD) sonucu 11 mm gelen hastaya izoniazid ( INH) tedavisi başlandı. Mevcut tedavisi ile 
(leflunomid 20 mg, hidroksiklorokin 400 mg, sülfasalazin 2 gr, prednizolon 5 mg) kontrollerinde aktif 
artriti ve yüksek hastalık aktivitesi olan hastaya adalimumab ( 50 mg / 2 haftada bir sc ) tedavisi başlandı. 
1. ay kontrollerinde biyolojik ajan tedavisi ile effüzyonu ve eklem şikayetleri gerileyen, orta hastalık 
aktivitesi olan hastada leflunomid, hidroksiklorokin ve adalimumab tedavisine devam edilmesine karar 
verilerek 2 ay sonra kontrole çağırıldı. 2 ay sonra yapılan kontrollerde remisyon sağlandığı gözlenen 
hastanın kullanmayı reddetmesi üzerine adalimumab tedavisi kesildi. Hasta leflunomid ve 
hidroksiklorokin tedavisi ile 3 ayda bir takibe alındı. Hastamız takibinin 14. ayında klinik, radyolojik ve 
laboratuvar olarak stabil seyretmekteydi. 
 
Sonuç: RA tedavisi; semptomları gidermeye yönelik ilaçlar, hastalık aktivitesini kontrol altına almaya 
yönelik ilaçlar (DMARD) ile fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamalarından oluşmaktadır. Hastalık 
seyrinin ve tedaviye verilen cevabın kişiden kişiye değişmesi sebebiyle, bazı bireysel farklılıklar 
göstermektedir. Tedavide hedefimiz düşük hastalık aktivitesi veya remisyon sağlamak amacıyla biyolojik 
tedavileri etkin doz ve etkin süre kullanıp mümkünse sonrasında hastayı sadece DMARD ‘larla devam 
edebilir hale getirmektir. Biz 3 ay süreli biyolojik ajan kullanımı ile remisyon elde edilen ve sentetik 
DMARD'lar ile remisyonda takip edilen bir romatoid artrit vakasını sunduk. 
  
Anahtar Kelimeler: Biyolojik ajanlar, Romatoid artrit, Sentetik DMARDs, Tedavi 



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

P-129 Romatoid Artritte Kaput Ulna Sendromunun Habercisi Ekstensör Karpi Ulnaris 
Tenosinoviti: Olgu Sunumu 

  
Selda Çiftci, Beril Doğu, Merve Günerli, Banu Kuran 
 
Şişli Hamidiye Etfal SUAM, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul 
  
Amaç: Romatoid Artrit (RA) da, tenosinovit (TS) erken hastalık döneminde sıklıkla görülür. Distal 
radioulnar eklem (DRUE) in destrüksiyonu sıklıkla Kaput Ulna Sendromu (KUS) nun gelişmesine yol 
açar. Ultrasonografi(USG), bu aşamaya gelmeden önce ekstensör tendonlardaki TS’i göstermede 
faydalıdır. Bu vaka sunumunun amacı, RA’da DRUE patolojilerine dikkat çekmek ve güncel tedavi 
yaklaşımlarını gözden geçirmektir. 
 
Olgu: 41 yaşında kadın hasta, sağ el bileğinde şişlik ve şekil bozukluğu nedeniyle polikliniğimize 
başvurdu. Hastanın öyküsü sorgulandığında sağ el bilek dorsal ulnar taraftaki şişliğin 2 yıl önce 
başladığı, 4 yıl önce dış merkezde sol el 4.parmak metakarpofalengeal eklemde başlayan artrit sonrası 
RA tanısı aldığı, tanı sonrası ilk 3 ay Metotreksat 2.5 mg 5 tablet / hafta, Prednizolon 5 mg / gün tedavisi 
aldığı öğrenildi. Gastrointestinal yan etkileri nedeniyle Metotreksatın bırakılarak Leflunomid 20 mg / gün 
tedavisine geçildiği ve hala devam ettiği, ayrıca sağ el bileğindeki TS’e yönelik steroid enjeksiyonu 
yapıldığı öğrenildi. Hastanın yapılan muayenesinde; sağ el bileğinde dorsal ulnar yüzde 3x5 cm 
boyunlarında ağrısız şişlik görüldü, ısı artışı ve kızarıklık yoktu. Sağ önkol proksimalinde eski travmaya 
bağlı deformite saptandı. Sağ el 5.parmakta distal interfalangeal eklemde minimal fleksiyon dışında 
RA’ya özgü ek deformite saptanmadı. Sabah tutukluğu olmayan hastanın laboratuvar tetkiklerinde C-
reaktif protein (CRP) 3,1 mg / dL, sedimantasyon 18 mm/saat saptandı, diğer biyokimya ve hemogram 
tetkikleri normal sınırlardaydı. Hastalık aktivitesi DAS-28 ile değerlendirildi ve 3,45 orta dereceli olarak 
hesaplandı. Dış merkezde yapılan magnetik rezonans görüntüleme (MRG) de DRUE’de sıvı artışı, 
ekstensör kapri ulnaris (EKU) tendonu çevresinde sıvı artışı sinovial kalınlaşma, DRUE’de ulnanın hafif 
volar oryantasyonu saptanmıştı. Hastanın sağ el bileğindeki şişliğe power doppler USG ile aktivite 
açısından baktığımızda EKU tendonu çevresinde masif sıvı artışı, tendon boyutlarında azalma saptandı, 
belirgin vaskülarite artışı görülmedi. Hasta El Cerrahisi Kliniği’ne danışıldı. Hastanın yaşı, günlük 
aktiviteleri ve sosyal hayatı gözönüne de alınarak opere edilmesine karar verildi. 
 
Sonuç: RA, etiyolojisi net olarak bilinmeyen kronik inflamatuar otoimmün bir hastalıktır. Sistemik 
tutulumunda eşlik edebildiği simetrik periferik poliartrit ile seyreder. Genellikle hayatın 4. ve 6. dekadları 
arasında görülür. Artritin karakteri progresif eklem destrüksiyonu şeklindedir, meydanda getirdiği 
deformiteler günlük yaşam aktivitelerini önemli oranda etkilemektedir. İnflamatuar proses kartilaj, 
ligaman ve tendon hasarı yapar, DRUE’deki sinovit KUS gelişinceye kadar ilerleyebilir. 
KUS; distal ulnanın dorsale dislokasyonu, karpal kemiklerin radius üzerine supinasyonu ve EKU 
tendonunun volar subluksasyonuyla gelişir. Tendon rüptürlerinin mekanizması sıklıkla tendonların 
kemik çıkıntılara sürtünerek yıpranması, sinovial genişlemeye bağlı oluşan iskemi veya TS nedeniyledir. 
Ekstensör tendonlar, fleksör tendonlara göre daha sık tüptür riski taşır. Ulnar ekstensörlerde radial 
taraftakilere göre daha önce rüptüre olur. Literatüre baktığımızda; DRUE patolojilerinde ağrı kontrolü, el 
fonksiyonlarının korunması ve tendon rüptürlerinin önlenmesi açısından öncelikle konservatif tedavi 
yapıldığını, 4-6 aylık süreçte düzelme olmadıysa veya tendon rüptürleri meydana geldiyse cerrahi 
tedavilere geçildiğini saptadık. DRUE’e steroid enjeksiyonu veya sinoviyektomi tedavileri yapılsa da altın 
standart distal ulnar başın rezeksiyonudur. Distal ulnar rezeksiyon için çeşitli cerrahi yöntemler olmakla 
beraber artrodez veya protez de diğer cerrahi seçenekleridir. RA’nın eklem, ligaman ve tendonlarda 
yapacağı hasarı takip etmede ve komplikasyonları önlemede görüntüleme önemli yer tutmaktadır. USG; 
kolay uygulanabilir ve tekrarlanabilir olması, aktif inflamasyonu gösterebilmesi açısından büyük avantaj 
sağlamaktadır. Böylece komplikasyonlar gelişmeden gerekli medikal ve cerrahi önlemler 
alınabilmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Ekstensör karpi ulnaris tenosinoviti, kaput ulna sendromu, romatoid artrit, 
ultrasonografi 



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

P-130 Ailesel Akdeniz Ateşi zemininde gelişen HSP olgusu 
  
Sedat Öztürk, Murat Toprak, Levent Ediz 
 
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilimdalı, Van 
  
Amaç: Ailesel Akdeniz Ateşi (AAA), tekrarlayan ateş ve serözit ataklarıyla seyreden, otozomal resesif 
(OR) geçişli inflamatuar bir hastalıktır. Henoch-Schönlein purpurası (HSP) etyolojisi tam olarak 
bilinmeyen, başta cilt olmak üzere gastrointestinal sistem, eklemler, böbrekler ve daha seyrek olarak 
diğer organların etkilendiği, küçük damarları tutan lökositoklastik bir vaskülittir.Biz bu sunumda FMF 
zemininde gelişen HSP olgusundan bahsetmek istedik. 
 
Olgu: 2008 yılında beri AAA tanısı ile takip edilen 21 yaşında kadın hasta.FMF gen mutasyonu M694V 
homozigot ve kolşisin 3x1 ile takipli.3 gündür halsizlik, baş ağrısı olan hastanın vücudunda döküntü 
olması üzerine kliniğimize başvurdu.Bacaklarda daha yaygın olmak üzere gövde ve kollarda da 
döküntüsü vardı.Döküntüsü ağrısız ve kaşıntısızdı.Son 1 ayda 6 kilo kaybı tarifliyordu.Eklem ağrısı, 
karın ağrısı, göğüs ağrısı şikayeti yoktu.Oral aft,malar raş, fotosensitivite, raynaud fenomeni, sikka 
semptomları yoktu.Hematüri ve hematokezya tariflemiyordu. Kolşisin hariç ilaç kullanım öyküsü 
yoktu.Sigara kullanmıyordu.Fizik muayenede genel durumu iyi, batın muayenesi doğal, her iki alt 
ekstremitede, kollarda ve gövdede yer yer birleşen purpirik döküntü vardı.Hastadan istenen akciğer 
grafisi, eko, viral markerlar normal geldi.Laboratuvarda sedimentasyon 80 mm/saat, C-reaktif protein 45 
mg/dl, hb 12.6, wbc 13.100, platelet:430 bin, kreatinin 1.01, 24 saatlik idrarda protein 240 mg/gün, RF, 
CCP, ANA, ENA, ANCA negatif, IgA, IgG normal sınırlarda idi. Hasta bu bulgularla Dermatoloji kliniğine 
danışıldı.Yapılan cilt biyopsisi IgA depoziti içeren lökositoklaksik vaskülit ile uyumlu raporlandı.Hastaya 
HSP tanısı konuldu.Hastaya tedavi olarak metilprednizolon 20 mg verildi.Lezyonları ve akut fazları 
gerileyen hastanın steroid dozu azaltarak kesildi. 
 
Sonuç: Son zamanlarda MEFV gen mutastonu ile HSP arasında ilişki olabileceği çalışmalarda 
gösterilmiştir(1,2).Biz bu vakada M694V homozigot mutasyonlu AAA hastasında HSP gelişimini 
paylaştık. MEFV gen mutasyonlu AAA hastalarında halsizlik, kilo kaybı, döküntü gibi şikayetlerle gelen 
hastalarda HSP olabileceği akılda tutulmalıdır. 
  
Anahtar Kelimeler: Ailesel akdeniz ateşi, MEFV, henoch-schönlein purpurası 
 
  



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

P-131 Kronik İdrar Yolu Enfeksiyonu Tanısı ile Prezente Olan ve Monoartiküler Kalça Tutulumu 
Tespit Edilen Ailevi Akdeniz Ateşi Olgusu 

  
Sevilay Batıbay1, Ali Yavuz Karahan2, Pelin Yıldırım1 
 

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kocaeli Derine SUAM, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, Kocaeli 
2Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Uşak 
  
Amaç: Ailevi Akdeniz Ateşi (FMF), peritonit, sinovit ve plörit atakları ile karakterize otoinflamatuar bir 
hastalıktır. Doğru tanı ile tedavide kolşisin kullanımı, amiloidoz ve diğer komplikasyonların gelişmesini 
önler. Burada, kronik idrar yolu enfeksiyonu tanısı ile 7 yıldır dönem dönem antibiyoterapi almış; 
sonrasında kliniğimizde konsülte edilen ve monoartiküler kalça tutulumu tespit edilerek FMF tanısı alan 
olgumuzu sunmayı amaçladık. 
 
Olgu: 25 yaşında erkek hasta kliniğimizde sol kasık ağrısı şikayeti ile konsülte edildi. Daha önce birçok 
kez aynı şikayetle çeşitli hastanelerin acil servislerine başvurduğu ve idrar yolu enfeksiyonu tanısı ile 
farklı gruptan antibiyotikler kullandığı öğrenildi. Hasta aynı zamanda yemeklerden sonra olan müphem 
bir karın ağrısı tarifliyordu. Sistemik sorgulamasında halsizlik dışında özellik yoktu. Muayenesinde 
batında hassasiyet, defans ve rebound yoktu. Kalça muayenesinde her iki kalça eklem hareket 
açıklıkları normal olup sol FABER testi ağrılı idi. Kalça ağrısı görsel analog skala (VAS) skoru 9 idi. 
Sistemik muayene ve diğer eklem muayeneleri normaldi. Labarotuar incelemelerinde CRP: 54 mg/L 
olması dışında biokimya, hemogram ve tam idrar tetkiki normal sınırlardaydı. Ultrasonografi ile sol kalça 
eklemi değerlendirildiğinde kalça ekleminde hafif power doppler sinyal artışı izlendi. Hastanın 
şikayetlerinin dönem dönem artması, akut faz reaktan yüksekliği ile birlikte olan monoartiküler kalça 
eklemi tutulumu ve müphem karakterde karın ağrı tariflemesi nedeniyle FMF olabileceği düşünülerek 
kolşisin 3 x 0,5 gr/gün tedavisi başlandı. 1 hafta sonra değerlendirildiğinde hastanın ağrısının azaldığı, 
VAS’ın 9’dan 4’e gerilediği görüldü ve CRP:27 mg/l idi. Muayenesinde FABER hafif ağrılıydı. 2 hafta 
sonraki kontrolünde ise ağrısı tamamen geçmiş, muayenesi doğal ve CRP normal sınırlardaydı. Gen 
analizinde mutasyon saptanmayan hastanın izleminde, birkaç gün süren ve daha nadir ataklarla ortaya 
çıkan hafif derecede kasık ağrısı dışında şikayeti olmadı. Hasta kolşisin tedavisi altında takip 
edilmektedir. 
 
Sonuç: FMF’de eklem yakınmaları yıllarca hastalığın tek bulgusu olabilmekte ve diğer bulgular daha 
sonra eklenebilmektedir. Ülkemiz FMF için endemik bir bölge olduğundan, tanıdaki gecikmeleri önlemek 
açısından FMF’in uniform bir hastalık olmadığı, olgumuzdaki gibi idrar yolu enfeksiyonu vb. hastalıklara 
ait semptomlara benzer semptomlarla ortaya çıkabileceği klinisyenler tarafından göz önünde 
bulundurulmalıdır. 
  
Anahtar Kelimeler: Ailesel akdeniz ateşi, artrit, enfeksiyon 
 
 



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

P-132 Ankilozan Spondilit Tanılı Olguda Adalimumab Tedavisi Sonrası Gelişen Subkonjuktival 
Hemoraji: Olgu Sunumu 

  
Fatma Yıldız, Coşkun Zateri, Hatice Reşorlu 
 
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizik Tedavi Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı, 
Çanakkale 
  
Giriş: Ankilozan Spondilit (AS), ağırlıklı olarak aksiyel iskeletin tutulumu ile karakterize; yeni kemik 
formasyonuna ve omurgada ankiloza yol açabilen, kronik, progresif, inflamatuvar romatizmal bir 
hastalıktır. Patogenezinde genetik, çevresel, inflamatuar ve otoimmun süreç önemli bir rol 
oynamaktadır. Hastalığın farmakolojik tedavisinde steroid olmayan anti-inflamatuvar ilaçlar (NSAİİ’ler), 
lokal glikokortikoidler, Anti-TNF tedaviler ve son zamanlarda da yeni biyolojik ajanlar kullanılmaktadır. 
Anti-TNF tedavilerin genel yan etkileri arasında pansitopeni, malignensi, enfeksiyon, konjestif kalp 
yetmezliği, demiyelinizasyon, psöriazis, sistemik lupus eritematozus, vaskülit, sarkoidoz, crohn hastalığı 
ve üveit bulunmaktadır. Bu yazıda adalimumab kullanımı sırasında gelişen ve beklenmeyen bir yan etki 
olan subkonjuktival hemoraji saptanan bir olgudan bahsedilecektir. 
 
Olgu: 51 yaşında kadın hasta polikliniğimize boyun, bel, topuk ağrısı şikâyetleri ile başvurdu. Hastanın 
öyküsünde bel ağrısının inflamatuar karakterde olduğu, yaklaşık 10 yıldır devam ettiği ve sabah 
tutukluğunun yaklaşık 1 saat sürdüğü öğrenildi. Özgeçmişinde hipertansiyon, kronik hepatit B, kalp 
kapak hastalığına bağlı pulmoner hipertansiyon mevcuttu. Sistemik muayenesinde patolojik bulgu 
saptanmadı. Kas-iskelet sistemi muayenesinde; aktif artrit yoktu. FABER bilateral negatifti. Boyun 
rotasyonları tama yakın kısıtlıydı. Schober'i 5,5 cm, göğüs ekspansiyonu 4 cm idi. Hastanın laboratuar 
bulgularının incelenmesinde CRP 0,7mg/dl Sedim 37mm/s idi. Biyokimyasal parametreler ve hemogram 
normaldi. Pelvis X-ray de ve sakroiliak MR’da sakroiliit görüldü. Hastaya NSAİİ tedavisi başlandı. Ancak 
bu tedaviye yeterli yanıt olmaması üzerine, adalimumab başlandı. Tedavinin ilk ayında hasta 
polikliniğimize göz içinde kanama şikayeti ile başvurdu. Hastaya göz hastalıkları polikliniği tarafından 
yapılan değerlendirmeler sonucunda subkonjuktival hemorajisi tanısı konuldu ve bu durumu açıklayacak 
herhangi bir neden saptanamadı. Hastanın adalimumab tedavisine devam edilirken, mükerrer olarak 
subkonjuktival hemoraji nedeniyle polikliniğimize başvurması üzerine hastanın tedavisi sertolizumaba 
değiştirildi. Bu tedavi sonrası izleyen kontrollerde patolojinin tekrar etmediği görüldü.  
 
Sonuç: Subkonjuktival hemoraji hipertansiyon, travma, diabetes mellitus, antikoagülan tedavisi, kan 
diskrazileri, akut hemorajik konjonktivit gibi nedenlerle ortaya çıkabilir. Hastaların %20 sinde ise 
herhangi bir etyolojik faktör gösterilemez. Bizim hastamızda hipertansiyon olması tetikleyici bir faktör 
gibi görülebilir. Ancak hastada daha önce benzer bir durumun olmaması ve adalimumab kullanımı ile 
tekrarlaması, hastanın kullandığı tedavilerin sorgulanmasına neden olmuştur. Üstelik sertolizumab 
tedavisine geçildiğinde subkonjuktival hemorajinin tekrarlamaması da düşündürücüdür. Literatürde anti 
TNF ilaç kullanımıyla ilgili benzer bir yan etki tanımlanmamıştır. Ancak geniş yan etki yelpazesine sahip 
olan bu ilaçların kullanımında dikkatli olunmalı ve idiosenkratik yan etkilerin görülebileceği akılda 
tutulmalıdır. 
  
Anahtar Kelimeler: Ankilozan Spondilit, adalimumab, subkonjuktival hemoraji 
 
  



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

P-133 Familial Mediterrian Fever’lı Olguda Bilateral Sakroiliit 
  
Esra Sonbahar Bolat 
 
29 Mayıs Devlet Hastanesi Ankara 
  
Amaç: FMFli olguda bilateral sakroiliit 
 
Olgu: 58 yaşında 20 yıldır FMF ile takipli bayan hasta kalça ağrısı şikayeti ile geldi. Kolşisin 1x1 alan 
hastanın yaklaşık bir yıldır FMF atağı olmuyormuş. Yapılan tetkiklerde akut faz reaktanları ve WBC 
değerleri normaldi. HLA B 27 negatif idi. Yapılan sakroiliak eklem MR da; Bilateral sakroiliak eklem 
anteriorunda ekleme bakan yüzeylerde ödematöz sinyal değişikliği gözlenmiştir. Hastanın yapılan fizik 
muayenesinde FABER +/+, FADIR +/+, SİKT +/+ idi. Sabah tutukluğu ise yaklaşık iki aydır yarım saate 
yakın sürmektedir. OR genetik geçişi olan MEFV gen mutasyonu ile giden otoinflamatuar bir hastalık 
olan FMF ikinci sıklıkta eklemleri tutmaktadır. Daha çok alt ekstremite büyük eklemlerini tutar. 
Hastalarda eklem tutulumunun daha nadir bir şekli de HLA-B27’nin negatif olduğu spondiloartropatidir. 
Bu hastalarda sıklıkla unilateral veya bilateral sakroileit, tekrarlayan entezit ve radyografik spinal 
tutulumun görüldüğü sırt ve boyun ağrısı görülür.  
 
Sonuç: FMF li hastalarda nadir görülen bilateral sakroiliit ile giden seronegatif SPA bu olguda da 
düşünülmüş olup FMF Sakroiliit birlikteliği göz ardı edilmemelidir. 
 
Anahtar Kelimeler: FMF, OR, sakroiliit 
 
  



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

P-134 Adalimumab Tedavisi Alan Romatoid Artritli Hastada Gelişen Parvovirus B19 
Enfeksiyonu: Olgu Sunumu 

  
Gökşen Gökşenoğlu, Mustafa Aziz Yıldırım, İlhami Ata 
 
İstanbul Fizik Tedavi Rehabilitasyon Eğitim Araştırma Hastanesi 
  
Amaç: Romatoid artrit etiyolojisi tam olarak bilinmeyen, eklemlerden iç organlara kadar vücudun farklı 
bölgelerini tutan kronik otoimmün bir hastalıktır. TNF-α inflamasyonda önemli bir yere sahiptir, bu 
nedenle anti-TNF ilaçlar romatoid artrit gibi birçok inflamatuar hastalığın tedavisinde kullanılmaktadır. 
Romatolojik hastalıklarda sağladıkları avantajlarının yanı sıra, başta enfeksiyonlar olmak üzere ciddi 
bazı advers etkilere de neden olabilmektedirler.Parvovirüs enfeksiyonları özellikle çocukluk çağında 
ortaya çıkan, nadiren erişkinlerde de görülebilen, sistemik bulguların da zaman zaman eşlik ettiği iyi 
tanımlanmış deri döküntüleri ile karakterize viral bir hastalıktır. Çocuklarda hafif seyirli iken erişkinde çok 
daha ciddi seyirlidir. Erişkinlerde poliartralji ve eklemde şişliğin ön planda olduğu, gribal bir tablo 
gözlenebilir. Enfeksiyonun başlangıcında ateş, titreme, halsizlik, miyalji gibi üst solunum yolu 
semptomları görülebilir. Bu olgu sunumunda adalimumab tedavisi alan romatoid artritli bir hastada 
gelişen Parvovirüs B19 enfeksiyonu sunulmuştur. 
 
Olgu: Kırk sekiz yaşında romatoid artrit dışında bilinen herhangi bir hastalık öyküsü olmayan erkek 
hasta; polikliniğimizde yaklaşık 4 yıldır takip edilmekteydi. Hastada DMARD tedavisine yeterli yanıt 
alınamaması üzerine yaklaşık 1 yıl önce adalimumab tedavisine başlanmıştı. Yapılan 3 aylık takiplerde 
hastalık aktivitesi kontrol altına alınmıştı. Hasta 1 haftadır devam eden ateş, titreme, halsizlik, miyalji ve 
ekstremitelerde daha yoğun olmak üzere tüm vücutta ara ara solup tekrar belirginleşen döküntü, el ayak 
bilekleri ve dizde kızarıklık şikayetleriyle başvurdu. Fizik muayenesinde; vital bulguları normal olup, 
yüzde ve ekstremitelerde daha belirgin, basmakla solan birleşme eğiliminde olmayan eritematöz 
makulopapüler döküntü belirlenmesi üzerine enfeksiyon bölümüne konsulte edildi. Yapılan kontrollerde, 
Parvovirus B19 enfeksiyonu teşhiş edilip hastanın romatoid artrit nedeniyle aldığı tüm tedaviler kesildi 
ve semptomatik tedavi başlandı. 1 hafta sonra kontrole gelen hastada deri döküntülerinin gerilediği 
gözlendi. 
 
Sonuç: Anti-TNF-α tedavisi alan hastalar, tüberküloza ve viral, bakteriyel, fungal ve protozoal 
enfeksiyonlara karşı risk altındadır. TNF-alfa inhibitörlerine karşı artmış enfeksiyon riskinin farkında 
olunması riskin başarıyla yönetilmesinde önemlidir. 
  
Anahtar Kelimeler: Romatoid artrit, adalimumab, eritema infeksiyozum 
 
  



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

P-135 Parapleji ve Ankilozan Spondilit Birlikteliğindeki Sorunlar: Sebep mi? Sonuç mu? 
  
Tülay Tekdemir Tiftik, Nursel Doğanyiğit Kuzan, Özge Tap, Dilek Karakuş 
 
SBÜ Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon SUAM 
  
Amaç: Ankilozan spondilit (AS), etiyolojisi bilinmeyen kronik inflamatuar bir hastalıktır. Ligamanların ve 
eklemlerin ossifikasyonu sonucu, spinal kolonun elastisitesi ve hareketleri kısıtlanırken kemik kalitesi de 
bozulur. AS’li omurgada cerrahi sonrası iyileşmenin seyri, sağlıklı omurgadakinden farklı olabilir. 
Beklenmeyen komplikasyonlar ortaya çıkabileceği gibi, öngörülen komplikasyonlara da daha erken 
dönemde rastlanabilir.  
 
Olgu: Yirmi sekiz yaşında erkek hastada 22.03.2018 tarihinde araç içi trafik kazası sonrası acil serviste 
çekilen bilgisayarlı tomografide torakal 10-11 vertebra lokalizasyonlu patlama fraktürü + listezis tespit 
edilmiş ve posterior stabilizasyon yapılmış. Operasyondan 3 ay sonra rehabilitasyon amaçlı 
hastanemize yatışı yapıldı. Özgeçmiş, soygeçmiş ve fizik muayenede özellik yoktu. Nörolojik 
muayenede her iki üst ekstremite doğaldı. Her iki alt ekstremitede izole aktif hareketi yoktu. Kalça, diz 
ve ayak bileği eklem hareket açıklığı normal idi. Duyu muayenesinde torakal 9’a kadar normal, torakal 
10-l1 arası hipoestezik, torakal 12 ve altı anestezikti. Derin anal basıncı pozitifti. Yatışının 10. gününde 
herhangi bir travma olmadan sırt ağrısı şikayeti olması nedeniyle torakolomber iki yönlü direkt grafi 
çekildi, plak ve vida kayması yönünde şüpheli görüntü tespit edildi. Beyin cerrahisine konsülte edildi. 
Çekilen torakolomber BT’de plak ve vida kayması tespit edildi ve hasta operasyona alındı. 
Operasyondan 4 ay sonra tekrar hastanemize yatışı yapıldı. Rehabilitasyon programı devam eden 
hastanın sağ el 2. parmakta daktilit ve gözde kızarma şikayeti gelişti. Hasta göz hastalıkları tarafından 
değerlendirildi ve üveit tanısı ile tedavisi başlandı. Laboratuvar değerlerinden sedim: 89 mm/h ve 
CRP:138 mg/L olarak tespit edildi. Diğer laboratuvar bulguları normal idi. Hastada herhangi bir 
enfeksiyon bulgusu yoktu. Spondiloartrit açısından hasta değerlendirildi. Her iki el, torakolomber ve 
sakroiliak eklem direkt grafileri çekildi. Tüm vertebralar porotik görünümde, sol el 2. parmakta yumuşak 
doku şişliği ve her iki sakroiliak eklemde eklem aralığında solda daha fazla olmak üzere daralma ve 
skleroz izlendi. Hastanemiz romatoloji bölümünde değerlendirilen hastaya ankilozan spondilit tanısı ile 
metilprednizolon 16 mg 1x1/gün (klinik yanıta göre tedrici olarak azaltılarak), salazopyrin 500 mg 
2x2/gün (beşer gün aralıklarla 1x1’den başlanıp arttırılarak) ve lansoprazol 30 mg 1x1/gün olarak 
tedavisi düzenlendi. Takiplerinde hastanın kliniğinde iyileşme izlendi. Kontrolde sedim:38 mm/h ve 
CRP:22 mg/L değerleri tespit edildi. Metilprednizolon azaltılarak kesildi ve salazopyrin 500 mg 2x2/gün 
olarak devam edildi. Hasta hastalığı hakkında bilgilendirildi.  
 
Sonuç: Erken dönem henüz tanı konulmamış inflamatuar hastalıklarda vertebralarda görülen 
inflamasyon ve osteoporoz sonucu stabilizasyon materyallerinde geç kaynama veya travma olmadan 
basit hareketlerde bile stabilizasyon materyallerinde kayma olabileceği sonucunun göz önünde 
bulundurulması gereklidir. Aynı zamanda hastanın içinde bulunduğu stresli durumların, altta yatan 
hastalığın klinik bulgularının prezentasyonunu da hızlandıran bir sebep olduğunu düşünmekteyiz. 
Hastayı tekrarlayan cerrahi müdahalelerden korumak ve maliyeti düşürmek için erken tanının önemini 
vurgulamak istedik. 
  
Anahtar Kelimeler: Ankilozan spondilit, parapleji, tekrarlayan omurga cerrahisi 
 
  



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

P-136 Tanıda Gecikme Nedeniyle Gereksiz Cerrahi Girişimler Geçiren Bir Sistemik Lupus 
Eritamozus(SLE) Olgusu 

  
Derya Karacif, Ayşe Peyman Yalçın 
 
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim dalı 
  
Amaç: Tek bir eklemi tutan ve o ekleme sınırlı tutulum gösteren artrite; monoartrit ismi verilir. 
Monoartritte doğru bir ayırıcı tanı, uygun incelemelerle desteklenen iyi bir öykü ve fizik muayeneye 
dayanmaktadır. Monoartrit yapan nedenler genellikle 4 grup altında toplanır. Bunlar içinde, travma, 
osteoartrit gibi inflamatuvar olmayan durumlar, enfeksiyonlar, kristal artropatileri ve poliartritle seyreden 
bir hastalığın başlangıç bulgusu olarak ortaya çıkan monoartritler sayılabilir.Burada kronik monoartiküler 
tutulumla başvuran bir hastada tanısal süreci anlatmayı amaçladık. 
 
Olgu: 51 yaşında erkek hasta polikliniğimize sağ diz ağrısı, şişlik, yürüme zorluğu, nefes darlığı şikayeti 
ile başvurdu. Hastanın Ocak 2017'de zorlama sonrası(yüklü el arabasını çevirirken) sağ dizde yanma, 
2 gün sonra şişlik, kızarıklık, ısı artışı olmuş. Ortopedi kliniğinde 3 ay arayla 3 kere sağ diz artroskopi ile 
irrige edilmiş. En son işlemde medial menisküsün alındığı, yapışkan dokuların temizlendiği söylenmiş. 
Olay sonrası 1 ay fizik tedavi programına alınmış fakat bundan da yarar görmemiş. Septik artrit ön 
tanısıyla 45 gün intravenöz seftriakson ve amikasin verilmiş. Ağrı ve şişlikte bir miktar azalma olmuş.1,5 
ay sonra tekrar sağ dizde ağrı, şişlik gelişmiş.Ekim 2018'de sağ dize sinovektomi uygulanmış.Olay 
sonrası diz ağrısı bir miktar azalmasına rağmen hala devam ediyormuş. Şikayetlerine 15 gündür nefes 
darlığı, nefes alırken sırtta batma eklenmiş. Hastanın özgeçmişinde özellik yoktu. Soygeçmişinde 
amcasında ailesel akdeniz ateşi olduğu öğrenildi. Romatolojik sorgulamada arada aktiviteyle artış 
gösteren bel ağrısının olduğu, sabah tutukluğunun eşlik etmediği öğrenildi.  
Hastanın vital bulguları stabildi. Sistemik muayenesinde sağ akciğer bazalde solunum sesleri alınamadı. 
Kas iskelet sistemi muayenesinde sağ dizde ısı artışı:+ ballotman testi:+ kızarıklık:+ krepitasyon:+, 45° 
ekstansiyon kaybı, eklem hareket açıklığı sırasında ağrılı olduğu görüldü. Nörolojik muayenesinde 
patoloji saptanmadı. Hasta sağda bir adet kanedyenle sağ alt ekstremiteye az yük vererek ambuleydi. 
Hastanın tetkiklerinde hemogram, böbrek foksiyon testleri, karaciğer fonksiyon testleri, tam idrar 
tetkikinde patoloji saptanmadı. C reaktif protein(CRP): 17,7, sedimentasyon:34, RF:18, Anti ccp:- 
quantiferon:- paterji testi:- saptandı.Akciğer grafisinde:sağda kostofrenik sinüste kapanma, alt zonda 
homojen dansite artışı, diz grafisinde femoral kondillerde erozyon, eklem aralığında daralma saptandı. 
Servikal grafi:C4, C5'de sindesmofitler, torakolomber grafi:torakal vertebralarda sindesmofitler görüldü. 
Pelvis grafisinde patoloji saptanmadı. Bilateral ayak bileği grafisinde aşil entezopatisi saptandı. 
Spondiloartropati radyografik bulguları olan hastada bel ağrısının inflamatuvar karakterde olmaması ve 
muayenede sakroiliak kompresyon testi:-/- mennel testi:-/- servikal, lomber bölge eklem hareket 
açıklığının normal sınırlarda olması, HLA B27:- saptanması üzerine bu tanıdan uzaklaşıldı. Septik artrit 
ekartasyonu için diz eklem sıvısı aspire edildi.Enfeksiyon hastalıklarının önerisiyle 4x1,5 gr 
ampisilin+sulbaktam başlandı. Eklem sıvısı kültür sonucunda üreme olmadı. Sedimentasyon, CRP'de 
düşüş saptanmadı.14 gün sonunda antibiyoterapi kesildi. Takiplerde her iki elde tutukluk, sağ ayak 
bileğinde ağrı, ısı artışı, şişlik gelişti. Yapılan ultrasonografik incelemede sağ ayak bileğinde efüzyon 
saptandı.Sedimentasyon:33 Lökosit sayısı:6,90 CRP:67,3 saptandı.İleri incelemede ENA:nRNP/Sm 
(++) ve Sm (++) pozitif sonuç, ANA:+ sitoplazmada ince benekli boyanma. Antifosfolipit antikorları:- 
lupus antikoagulanı:- direkt cooms testi:+. Artrit, serözit, ANA:+ ve anti-Smith:+ olması üzerine SLE ön 
tanısıyla hidroksiklorokin 2x1, methotrexate 15 mg/hafta, prednizolon 40 mg/gün tedavi başlandı.1 hafta 
sonunda sedimentasyon:8 CRP:1,3 saptandı.Sağ akciğer alt zondaki dansite artışının azaldığı, sağ diz 
ve ayak bileğindeki artrit tablosunun gerilediği görüldü. 
 
Sonuç: SLE daha çok doğurgan yaştaki kadınları etkilemektedir. Fakat kronik monoartiküler tutulumla 
gelen her hastada inflamatuvar sebepler arasında SLE'yi de göz önünde bulundurmalıyız. 
  
Anahtar Kelimeler: Monoartrit, serözit, erkek, ileri yaş 
  



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

P-137 Romatoid Artritli Bir Hastada Metotreksat Kullanımına Bağlı Gelişen Akselere Subkutan 
Ve Akciğer Nodülozisi: Olgu sunumu 

  
Umut Küpçü, Elif Yakşi, Mustafa Fatih Yaşar, Şirzat Çoğalgil 
 
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Bolu 
  
Amaç: Romatoid Artrit’in en sık eklem dışı tutulum bulgusu subkutan nodüllerdir. Metotreksat, Romatoid 
Artrit tedavisi ve komplikasyonların önlenmesinde etkili olsa da yeni subkutan nodüllerin oluşumuna ve 
var olan nodüllerin büyümesine yol açtığı bilinmektedir. Vakamızda laboratuar bulguları ve eklem 
şikayetleri açısından hastalığın aktif olmadığı bir süreçte; her iki el bileği volar yüz, el sırtı ve akciğerde 
kısa sürede büyüyen nodüllerin metotreksat tedavisi ile ilişkisini incelemeyi amaçladık. 
 
Olgu: 72 yaşında kadın hasta, her iki el bileğinde hızlı büyüyen şişlik nedeniyle kliniğimize başvurdu. 
Romatoid Artrit tanısı ile 4 yıldır takipli hastanın sol el bileği volar yüzü ve el sırtında, sağ el bileği volar 
yüzünde 1 yıl önce nodüler lezyonlar oluşmuş. Nodüller son 2 aydır belirgin büyüme göstermiş. 
Özgeçmişinde 4 yıldır hipertansiyon, diyabet ve guatr öyküsü mevcut. Medikal tedavisinde Metotreksat 
10mg/hafta ve folik asit oral olarak kullanıyor. Hastalık alevlenme dönemlerinde Metilprednizolon 4mg 
2*1 gün kullanmış. Hastanın yapılan biyokimyasal incelemelerinde sedimentasyon, CRP ve hemogram 
değerleri normal sınırlarda saptandı, hastalık aktivitesi DAS 28’e göre 2.6 (düşük hastalık aktivitesi) 
saptandı. Fizik muayenede sağ el 1. parmakta kuğu boynu deformitesi, 3. parmak proksimal 
interfalengial eklemde 10 derece fleksiyon kontraktürü izlendi. Sağ el volar yüzünde 3 adet 1 *2 cm 
boyutlarında nodül görüldü. Sol el volar yüzde 6 adet 3*3cm boyutunda, el bileği ekstansör yüzünde en 
büyüğü 4*4 cm olmak üzere dört adet nodül saptandı. Sağ el bileği fleksiyonu 60 derece dorsofleksiyonu 
40 derece, sol el bileği fleksiyonu 20 derece dorsofleksiyonu 20 derece idi. Hastanın elindeki nodüllerin 
kistik lezyonlardan ayırt edilmesi açısından yapılan yüzeyel USG sonuçlarında lezyonların nodülozis ile 
uyumlu olduğu saptandı. Hastanın yapılan toraks BT sonucunda 1 yıl önceki BT sonucuna göre akciğer 
nodülünde büyüme gözlendiği saptandı. Göğüs Cerrahisi’ne danışılan hastada gözlenen nodülün RA’ya 
bağlı olduğu düşünülerek takip önerildi. Hastaya yapılan incelemeler sonrasında metotreksat tedavisi 
kesildi, leflunomid 10mg başlandı, tedrici olarak doz artırıldı. Hastanın devam eden takiplerinde el 
bileğinde nodüllerde kısmı küçülme saptandı.  
 
Sonuç: Romatoid Artrit hastalarında nodülozis sık görülen bir bulgudur, hastalık seyri boyunca ortaya 
çıkabilir. Metotreksatın en sık yan etkisi gastrointestinal sistemde olsa da cilt ve akciğerdeki nodülozis 
gelişimini hızlandırarak fonksiyonel kısıtlılığa yol açabileceği göz önünde bulundurulmalı, akciğer 
nodüllerinin malign kitle açısından multidisipliner takip edilmesi gerekmektedir. 
  
Anahtar Kelimeler: Metotreksat, nodülozis, romatoid artrit 
 
  



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

P-138 İzotretinoin Tedavisi Sonrası Gelişen Sakroiliit: Olgu Sunumu 
  
Hatice Sayan 
 
SBÜ Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, FTR Ana Bilim Dalı, Şanlıurfa 
  
Amaç: İzotretinoin akne tedavisinde kullanılan bir A vitamini derivesidir. İzotretinoin tedavisi sonrası 
artralji, miyalji gibi kas iskelet sistemi tutulumları gözlenebilmektedir. Sakroiliit az sayıda vakada 
bildirilmiştir. Bu olgu sunumunda izotretinoin sonrası bel ağrısı gelişen hastanın klinik ve görüntüleme 
bulguları sunulmuştur.  
 
Olgu: 25 yaşında kadın hasta bel ağrısı şikayetiyle polikliniğimize başvurdu. Hastamız son 4 aydır 
dönem dönem geceleri uykudan uyandıran, hareketle azalıp istirahatle artan bel ve kalça ağrısından 
yakınıyordu. Yapılan fizik muayenesinde sol sakroiliak kompresyon testi pozitifti. Çekilen sakroiliak 
MR'da sol sakrum ve iliak kanat süperiorunda kemik iliği ödemi saptandı. HLA B27 negatifti. Hastanın 
özgeçmiş sorgulamasında 5 aydır akne tedavisi için izotretinoin aldığı öğrenildi. Hastanın izotretinoin 
sonrası KCFT değerlerinde artış nedeniyle NSAİD tedavi başlanmadı. 1 ay sonra izotretinoin tedavisi 
tamamlanacak olan hastanın takibi devam etmektedir. Hastanın mevcut semptomları izotretinoin 
tedavisi ile ilişkili bulundu. 
 
Sonuç: İnflamatuar bel ağrılı hastalarda tanı koyarken kullanmakta olduğu ilaçlar mutlaka sorgulanmalı. 
Retinoik asit türevlerinin miyalji, artralji, artrit, sakroilit, entezit gibi kas-iskelet sistemi bulgularına neden 
olabilecekleri akılda tutulmalıdır. 
  
Anahtar Kelimeler: İzotretinoin, akne, sakroiliit 
 
  



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

P-139 Ankilozan Spondilit Tanılı Hastada Postoperatif Gelişen Spondilodiskit 
  
Nursel Doğanyiğit Kuzan, Dilek Karakuş, Tülay Tekdemir Tiftik 
 
SBÜ Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon SUAM 
  
Amaç: Spondilodiskit, ankilozan spondilit (AS)’in nadir görülen komplikasyonlarından birisidir. AS’nin 
ileri dönemlerinde ortaya çıkması daha olasıdır. En sık torakal ve lomber bölgede saptanır, prevalansı 
ise %1-%10 arasında değişmektedir. Postoperatif spondilodiskit ise, invaziv spinal girişimler sonucunda 
oluşan, cerrahi sonrası en sık lomber bölgede olmak üzere ağrı şikayeti gelişen hastalarda gözden 
geçirilmesi gereken bir durumdur. Burada, AS tanısı olan ve omurga cerrahisi geçiren hastada gelişen 
spondilodiskit olgusunu sunmayı amaçladık.  
 
Olgu: Bilinen AS tanısı olan, 07.06.2018 tarihinde baş üstü düşen hastada C7 ve T10 vertebralarda 
burst fraktür saptanmış. Hasta iki gün sonra opere edilmiş. T9-12 vertebra pediküllerine bilateral listezis 
transpediküler vidası yerleştirilmiş ve rod ile posterior stabilizasyon sağlanmış. 10 gün sonra yeniden 
opere edildiğinde anterior ligaman yırtığı olan C7 ve T1 vertebralara midas motor yardımıyla C7 inferior 
T1 superior korporektomi yapılmış. Korporektomi seviyesi içine hastanın kendi kemikleri ve 1 cc purry 
ile doldurulan 1 adet korporektomi cage'i konulmuş. Hasta cerrahi sonrası beşinci ayında polikliniğimize 
başvurdu. Yapılan muayene sonucu parapleji tanısıyla C6 ASIA A seviyesinde nörolojik rehabilitasyon 
programına alındı. Hastaya rehabilitasyon programı olarak; tilt, eklem açıklığı egzersizleri, postür 
egzersizleri, yatak içi dönme ve oturma dengelerine yönelik egzersizleri düzenlendi. Hasta aynı 
zamanda kardiyopulmoner rehabilitasyon açısından değerlendrildi. Solunum fonksiyon testi (SFT) 
yapıldı. SFT sonucunda restriktif patern gösteren hastanın solunum kası dayanıklılığını arttırmaya 
yönelik solunum egzersizlerini öğrenmesine ve aerobik egzersizlere başlamasına karar verildi. Hasta 
kol ergometresi ile çalışarak programa başladı. Düzenli kan tetkikleri yapılan hastada sedimentasyon 
yüksekliğinin saptanması ve hastanın bel ağrısı tariflemesi üzerine olası bir AS aktivasyonu açısından 
değerlendirildi. Lomber MR çektirildi. Lomber MR’da T 10 vertebra korpus yüksekliği azalmış olup, bu 
vertebrada T2a serilerde hiper, T1a serilerde hipointens patolojik medülla sinyal değişiklikleri saptandı. 
Hastanın AS tanısı ve cerrahi öyküsü göz önünde bulundurularak, mevcut lomber MR bulgularının, 
torakal MR ile korele edilmesi için spondilodiskit? ön tanısını araştırmak amacıyla kontrastlı torakal MR 
istendi. MR bulguları değerlendirilerek hastaya spondilodiskit tanısı kondu. Beyin cerrahisinde tedavi 
edilecek olması üzerine hasta taburcu edildi.  
 
Sonuç: Omurga cerrahisi sonrası spondilodiskit riski mevcuttur ancak altta yatan ankilozan spondilit 
gibi inflamatuar hastalığın olmasının spondilodiskit riskini arttırdığını ve süreci hızlandırdığını 
düşünmekteyiz. Sonuçta her iki durum da spondilodiskit gelişimi için predispozandır. Rehabilitasyon 
amacıyla takip edilen hastaların önemli bir kısmının omurga cerrahisi geçirdiğini göz önünde 
bulundurarak, spondilodiskit gelişim riskine karşı dikkatli olunmalıdır. 
  
Anahtar Kelimeler: Ankilozan spondilit, spinal cerrahi, spondilodiskit 
 
  



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

P-140 Her İki Alt Ekstremite Diffüz Cilt Ödemiyle Prezente Olan Sistemik Lupus Eritematozus 
Olgusu 

  
Ayşe Alkan1, Koray Ayar2, Didem İldemir Doğangün1, Esra Kösegil Öztürk1, Özgür Yeşilöz1 
 

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp Ve 
Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı, Bursa 
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Romatoloji, Bursa 
  
Giriş: Dermatomiyozit gibi bazı bağ doku hastalıklarında yaygın cilt ödemi görülebilmektedir. Sistemik 
lupus eritematozus (SLE), geniş bir klinik spektruma sahip olup cilt tutulumunun sık görüldüğü bir bağ 
doku hastalığıdır. Ancak SLE hastalarında yaygın cilt ödemi bilinen bir tutulum şekli değildir. Literatürde 
bu konu ile ilgili bilgi yoktur. Biz burada her iki alt ekstremite yaygın cilt ödemiyle prezente olan ve SLE 
tanısı konmuş bir olguyu sunuyoruz. 
 
Olgu: Yirmialtı yaşında erkek hasta, bir haftadır bacaklarda yaygın şişlik şikayeti ile tarafımıza 
başvuruyor. Hastanın bir hafta önce uzun bir otobüs yolculuğu sırasında bacaklarında şişlik şikayeti 
aniden başlamış. Romatolojik sorguda fotosensitivitesi ve üç yıldır ellerde ve göz kapaklarında tekrar 
eden yaygın şişlik öyküsü mevcut. Fizik muayenesinde alt ekstremitede yaygın hafif gode bırakan 
pretibial ödem, kızarıklık ve ısı artışı tespit edildi. Laboratuvar tetkiklerinde; lökosit 4250/ml, hemoglobin 
4,9 gr/dl, trombosit 163.000/ml, kreatinin 0,82 mg/dl, ALT 29 U/L, CRP 3,23 mg/l, sedimentasyon 32 
mm/saat saptandı. Tam idrar tetkikinde; protein +++ ve idrar mikroskobisinde 3 eritrosit, 22 lökosit tespit 
edildi. Otoantikor tetkiklerinde; indirekt immünflorasan ANA 1/2560 titrede pozitif (ince benekli patern), 
anti-ds dna > 300 U/L, RF negatif ve ENA profilde; SSA +++, SSB +, anti-ribozomal P +++, anti-Sm/RNP 
+, anti-histon +, antinükleozom + bulundu. 24 saat idrarda 7684 mg/gün proteinüri saptandı. Hastaya 
sistemik lupus eritematozus tanısı kondu. Böbrek biyopsisin patolojik incelemesi ISN/RNP sınıf 4+5 
lupus nefriti ile uyumlu bulundu. Hastaya 1mg/kg/gün dozunda prednisolon, mikofenalat mofetil 2 gr/gün 
(kademeli olarak doz arttırıldı), hidroksiklorokin 400 mg/gün başlandı.Tedavinin 2. ayında tüm klinik 
semptomları geriledi. Sedimentasyon 9 mm/s, CRP negatif, tam idrar tetkikinde ++ protein pozitif, idrar 
mikroskopisi normal bulundu, hastanın klinik takibi devam etmektedir. 
 
Tartışma: Biz burada akut gelişen bilateral alt ekstremiteyi tutan yaygın cilt ödemi ile birlikte prezente 
olan SLE vakasını sunduk. Steroid tedavisiyle bulguların hızlı bir şekilde düzelmesi sebebiyle cilt 
bulgularının nefrotik sendromla ilgili olmadığını ve bağ doku hastalığının bir komponenti olduğunu 
düşünüyoruz. Yaygın cilt ödemi bağ doku hastalıkları içerisinde daha çok dermatomiyozit olgularında 
görülmekte ve bununla ilgili literatürde olgu sunumları bulunmaktadır.  
Sunduğumuz olgu bu klinikle prezente olmuş ilk SLE olgusudur. 
 
Sonuç: Yaygın cilt ödemi ile prezente olan ve bağ doku hastalıklarının ortak özelliklerini içeren olgularda 
SLE hastalığı da ayırıcı tanılar içerisinde düşünülmelidir. 
  
Anahtar Kelimeler: Dermatomiyozit, ödem, SLE 
 
  



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

P-141 Nadir Görülen Bir Olgu: Ülseratif Kolit ve Romatoid Artrit Birlikteliği 
  
Mustafa Nail Çalıcıoğlu, Alp Çetin 
 
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı, Ankara 
  
Amaç: Gastrointestinal sistemin inflamatuvar hastalıkları ile birlikte ortaya çıkan inflamatuvar artritlere 
enteropatik artrit denir. Enteropatik artrit seronegatif artritlerin bir alt başlığıdır. Ülseratif kolit ve Crohn 
hastalığı sonrası gelişen artrit bu gruba girmektedir. İnflamatuar bağırsak hastalarının yaklaşık % 2-
20’sinde seronegatif artrit gelişebilmektedir. İnflamatuar bağırsak hastalığında seropozitif artrit görülme 
oranı sağlıklı popülasyona göre daha düşüktür. Bu olgu sunumumuzda amaç nadir görülen ülseratif kolit 
ve romatoid artrit birlikteliğine dikkat çekmektir.  
 
Olgu: 19 yaşında kadın hasta, eklemlerde yaygın ağrı şikayeti ile polikliniğimize başvurdu. Her iki 
metakarpofalangeal eklemlerinde ve sol omuzda ağrısı belirgindi.Ağrıları sabah kalktığında daha 
belirgin olmakla birlikte gün içerisinde hareketle azalan inflamatuar karakterdeydi.Yaklaşık bir saat süren 
sabah tutukluğu da mevcuttu. Yapılan fizik muayenesinde bilateral omuz eklem hareket açıklığı ağrılı 
ve her yöne kısıtlıydı.Sol el bileği ekleminde şişlik ve hassasiyet mevcuttu.Bilateral ikinci ve üçüncü 
metakarpofalangeal ve proksimal interfalangeal eklemlerde hassasiyet ve şişlik,mevcuttu. Bilateral 
dizlerde palpasyonla ağrı tarifliyordu. Bilateral üst ve alt ekstremite motor ve duyu muayeneleri normal 
olan hastanın sakroiliyak kompresyon testi pozitifti.Sol kalçada FABER ve FADIR testleri pozitifti. 
Bir yıldır ülseratif kolit tanısıyla gastroenteroloji bölümünce takipli olan hastaya altı ay önceki ülseratif 
kolit atağı döneminde steroid tedavisi başlanmıştı. Yaklaşık üç ay steroid tedavisi alan hastanın 
gastrointestinal semptomları gerilemiş olmakla birlikte steroid tedavisinin kesilmesinden sonraki bir ay 
içinde eklem şikayetleri başlamıştı. Travma, geçirilmiş cerrahi, enfeksiyon öyküsü yoktu. Romatolojik 
sorgulamasında sabah tutukluğu, halsizlik ve yorgunluk mevcut olup bunlar dışında döküntü, üveit gibi 
ek bir bulgusu yoktu. Ön tanı olarak enteropatik artrit düşünülen hastanın yapılan laboratuvar 
incelemelerinde ESR 29 mm/sa, CRP 1.19 mg/dl, RF 470 IU/ml, CCP >200 RU/mL şeklinde 
sonuçlanması ve çekilen ultrasonografide el bileklerinde aktif artrit bulguları gözlenmesi üzerine hastaya 
romatoid artrit tanısı konuldu. 
 
Sonuç: Ülseratif kolit gibi inflamatuar bağırsak hastalığı olan bireylerde artrit semptomları gözlendiği 
zaman ilk akla gelen patoloji seronegatif artropati olmaktadır. İnflamatuar bağırsak hastalığı olan 
hastalarda romatoid artrit gibi seropozitif artropatiler nadir görülmekle birlikte bizim vakamızda da olduğu 
gibi bir arada görülebileceği unutulmamalıdır. 
  
Anahtar Kelimeler: Enteropatik artrit, romatoid artrit, ülseratif kolit 
  



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

P-142 Ankilozan Spondilit Tespit Edilen Multiple Skleroz Olgusu 
  
İlker Fatih Sarı, Nurçe Çilesizoğlu Yavuz, Fazıl Kulaklı, Elif Uysal, Canan Çelik 
 
Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı, Giresun 
  
Amaç: Multipl skleroz (MS), enflamatuvar ve nörodejeneratif değişikliklerin birlikte rol aldığı, santral sinir 
sisteminde demiyelinizasyona sebep olan ve intermittan nörolojik bozukluklarla seyreden santral sinir 
sisteminin otoimmün bir hastalığıdır. Ankilozan spondilit (AS), aksiyal iskeleti, entezisleri, periferik 
eklemleri etkileyen spondiloartropati ailesinin üyesi, kronik enflamatuvar bir hastalıktır. MS ve AS 
arasındaki ilişki literatürde nadiren bildirilmiştir ve epidemiyolojik çalışmalar şu anda bu iki durum 
arasında kesin bir ilişki olduğunu kanıtlamamıştır. Bu çalışmada AS tanısı koyduğumuz bir MS vakasını 
sunmayı amaçladık. 
 
Olgu: 49 yaşında erkek hasta sağ ayak bilek ve bel ağrısı şikayeti ile polikliniğe başvurdu. Travma 
hikayesi ve daha önce geçirilmiş bir artrit hikayesi yoktu. Yapılan romatolojik sorgulamasında yaklaşık 
3 yıldır devam eden ve yaklaşık 30 dakika süren sabah tutukluğu ve enflamatuar bel ağrısı dışında 
pozitif semptom tariflemedi. Dış kurumda 1994 yılında aldığı MS tanısıyla ilaçsız takip edilen hastanın 
başka ek hastalığı yoktu. Soygeçmişinde özellik yoktu. Fizik muayenesinde postürü hafif kifotik tespit 
edildi. Sağ ayak bileğinde hafif ısı artışı ve palpasyonla hassasiyeti mevcuttu. Bel eklem hareket açıklığı 
normal fakat tüm yönlerde ağrılıydı. Sakroiliak eklem değerlendirme testleri normaldi, diğer eklem 
hareket açıklığı muayeneleri doğaldı. Hastanın labaratuvar bulgularında tam kan sayımı ve biyokimyasal 
testleri normal, C-reaktif protein:2.11 mg/dl, eritrosit sedimentasyon hızı 54 mm/saat, HLA-B27: +, 
romatoid faktör, ANA, anti CCP negatifti. Ağrılı olan ayak bileğini görüntülemek için çekilen iki yönlü 
radyografisinde patolojik görünüm saptanmadı. Enflamatuar bel ağrısı nedeniyle istenen sakroiliak 
eklem radyografisinde sol sakroiliak eklemde düzensizlik ve skleroz artışı mevcuttu, sakroiliak eklem 
manyetik rezonans görüntülemesinde ise her iki sakroiliak eklem yüzünde özellikle solda belirgin 
düzensizlik, sakral yüzlerde belirgin yağlanma ile uyumlu sinyal değişikliği, kronik sakroileiti düşündüren 
bulgular izlendi. Periferik eklem tutulumlu AS tanısı konulan hastaya indometazin 25 mg/gün (3x1), 
sulfasalazin 500 mg/gün (2x2) tedavisi başlandı. Bu tedavi altında semptomları kontrol altına alınan 
hasta poliklinik takiplerine devam etmektedir. 
 
Sonuç: MS'li hastalar %13'den %86'ya kadar değişen oranlarda ağrıdan yakınır. Dizestezik bacak 
ağrısı en fazla görülen sorundur; bunu bel ağrısı ve tekrarlayan bacak spazmı izler. MS hastalarında bel 
ağrılarının kaynağı her zaman hastalık ile ilişkili olmayabilir, ağrıların eflamatuvar karakterlerinin 
sorgulanmasına dikkat edilmeli, AS tanısı da ayırıcı tanıda mutlaka yer alamalıdır. 
  
Anahtar Kelimeler: ankilozan spondilit, enflamatuar bel ağrısı, multiple skleroz 



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

P-143 Püstüler Psöriyaziste Sekukinumab Etkinliği 
  
Ali Nail Demir1, Uğur Güngör Demir2, Cahit Kaçar1 
 

1Akdeniz üniversitesi Tıp Fakültesi FTR ABD Romatoloji Bilim Dalı 
2SBÜ Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, FTR Anabilim Dalı 
  
Amaç: TNF-α’ nın biyolojik aktivitelerini antagonize ederek etkisini gösteren TNF-α blokerler son yıllarda 
romatizmal hastalıklar başta olmak üzere, pek çok kronik hastalığın tedavisinde başarı ile 
kullanılmaktadırlar. TNF-α blokerler, aynı zamanda bazı deri hastalıklarının tedavisinde de başarı ile 
kullanılmaktadır. Ancak literatürde, bu ajanların bir yan etkisi olarak % 10 ‘dan % 60’ a kadar değişen 
oranlarda deri bulgularından bahsedilmektedir.Psoriazisin tedavisinde etkili olmasına rağmen, 
literatürde son yıllarda sıkça TNFα blokerlerin tetiklediği psoriazis vakaları bildirilmektedir. Bu olguda 
ankilozan spondilit ile takip edilen ve anti-tnf tedavi sonrası palmoplantar püstüler psöriyazis gelişen 
hastada başlanan sekukinumab tedavisinin hastalık aktivitesi ve paradoksal yan etkiler üzerindeki farklı 
etkilerine dikkat çekmek istedik 
 
Gereç-Yöntem: Ankilozan spondilit nedeniyle takip edilen, nsaid tedavisine rağmen şikayetleri 
gerilemeyen hastaya golimumab tedavisi başlandı. Tedavinin 3. ayında her iki el ve ayak tabanında 
palmoplantar psöriyazis gelişen hasta dermatoloji ile konsülte edilerek biyolojik tedavi kesildi ve topikal 
steroid verildi. Tedavi sonrası cilt bulguları gerileyen hastada etanercept başlandı. Tedavinin 3. 
haftasında her iki el avuç içi ve ayak tabanında püstüler psöriyazisi tekrar gelişen hastanın etanercepti 
kesildi, dermatoloji ile konsülte edilerek hastaya sekukinumab 150mg/hafta tedavisi başlandı. Hastanın 
ilk enjeksiyon sonrasında cilt lezyonlarında belirgin azalma saptandı. 5. Hafta sonrasında BASDAI skoru 
6.1den 1.8e geriledi. Cilt lezyonları tama yakın düzeldi. Hastanın tedavisi sekukinumab aylık 150 mg 
subkutan olarak halen devam etmektedir 
 
Sonuç: Psöriyazis benzeri deri lezyonlarının oluşması veya var olan psöriyazisin kötüleşmesi psöriyazis 
tedavisinde de kullanılan tnf α antogonistlerinin yan etkisi olarak gözlenmektedir. Bu paradoksal yan etki 
antı tnf ilaçların- sınıf etkisi-olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle bu tür yan etki gelişen hastalarda 
başka bir tnf grubu ilaca geçmektense farklı bir yolak tercih etmek daha uygun görünmektedir. 
  
Anahtar Kelimeler: Püstüler psöriyazis, sekukinumab, anti tnf ajan 
 
 



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

P-144 Von Hippel Lindau Sendromuna Bağlı Spinal Kitle Kliniği ve Rehabilitasyonu 
  
Roza Jizel Dağdelen, Aylin Ayyıldız, Jülide Öncü Alptekin, Ali Sahillioğlu, Merve Günerli, Banu 
Kuran 
 
Şişli Hamidiye Etfal SUAM 
  
Giriş: Von Hippel Lindau (VHL) hastalığı birden fazla sistemi ilgilendiren selim veya habis karakterli 
tümörler ve kistik lezyonlarla karakterize ailevi bir kanser sendromudur. Hastalık otozomal dominant 
geçiş gösterir. Sorumlu gen (VHL geni) 3. kromozomun kısa kolunda (3p25-26) bulunan bir tümör 
baskılayıcı gendir. Hastalığın klinik bulguları arasında en sık olarak retinal, serebellar ve spinal 
hemanjiyoblastomlar görülmektedir. Ayrıca endolenfatik kese tümörü, renal kist ve renal hücreli kanser, 
feokromasitoma, pankreas kisti veya nöroendokrin tümörler, epididimde veya broad ligamentte papiller 
kistadenokarsinom VHL olgularında görülebilmektedir. Genellikle 20-40 yaş civarında görme azalması; 
bulantı, kusma, karın ağrısı gibi abdominal şikayetler veya nörolojik semptomlarla karşımıza 
çıkmaktadır. Klinik olarak en belirleyici lezyon olan retinal hemanjiyoblastomlar hastaların %50’sinde 
görülmektedir. Bu hastaların diğer yakın akraba ve aile bireylerinin de yakından takip edilmeleri gerekir. 
Biz bu olgu sunumumuzda VHL tanılı 24 yaşında erkek hastamızda spinal kordta tümoral kitlesi 
eksizyonu sonrası rehabilitasyonundan bahsedeceğiz. 
 
Olgu: Önceden bilinen Von Hippel Lindau tanılı 24 yaşında erkek hasta 6-7 aydır var olan sol kol ve sol 
bacakta kramplar nedeniyle hastaneye başvurmuştu, özgeçmişinde sag göz retıne dekolmanı nedeniyle 
operasyon ve sonucunda sağ göz enukleasyonu; soygeçmişinde annesinde de VHL tanısı oldugu 
görüldü. Hastanın muayenesinde: sol alt ekstremite tibialis anterior ve extensör hallucis longus 
kaslarında güçsüzlük tespit edilmişti. Sağ tarafta C8, solda C7 dermatom altında hipoestezikti. Bilateral 
aşil klonus mevcuttu. Babinski refleksi bilateral lakayttı. Kraniyal magnetik rezonans görüntülemesinde 
“Posterior fossada, C7 kord ve bulbus düzeyinde diffüz T2A hiperintens sinyal intensite artışı, 
supratentorial alanda sağ talamus posteromedial kesimde T2A hiperintens patolojik sinyal intensite 
artışı, 3. ventrikül posterior bölümünde de subependimal - intraventriküler olduğu düşünülen ve kontrast 
tutulumu göstermeyen 13x15 mm boyutlarında nodüler lezyonu” saptanmış ve C7 hizasındaki intradural 
intramedüller tümör gross total eksizyonu yapılmıştı.Hastanın daha önce çekilen batın tomografisinde 
Pankreas ve böbrek yerleşimli multipl kistler izlenmişti. Hasta postop dönemde fizik tedavi ve 
rehabilitasyon servisimize transfer alındı. Muayenesınde sol alt ekstremıte M.iliopsoas 2/5, M.tibialis 
anterior 1/5, M.gastrokınemıus 1/5 saptandı. Pelvik stabilizasyonu kısmi olan hastaya yogun alt 
ekstremite eklem hareket açıklığı, izometrik, kas güçlendirme ve denge egzersizleri ve nöromüsküler 
elektriksel stimülasyon tedavisi başlandı. Postop 20. Günde M.iliopsoas 4/5, M.tibialis anterior 3/5, 
M.gastrokınemıus 4/5 saptandı. Hasta walker ile yürüme eğitimini tamamlamıştı. 
 
Sonuç: VHL hastalığı birçok organda neoplazi gelişimi ile seyreden kalıtsal bir hastalıktır. Hastalar ömür 
boyunca neoplazi gelişimi açısından taranmalı ve takip edilmelidir. Ayrıca aile taraması mutlaka 
yapılmalıdır. Hastamızda olduğu gibi spinal kord ve/veya kranial tümörler sonucu kas güçsüzlükleri 
görülebilmektedir. Hastalarda kas gücü ile değerlendirme de hasta takip protokolünde yer alması 
faydalıdır. 
  
Anahtar Kelimeler: Hemanjiyoblastom, Monoparezi, von Hippel-Lindau Hastalığı 
 
 



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

P-145 Gebelikle İlişkili Osteoporoza Bağlı Multipl Vertebrada Kompresyon Fraktürü: 4 Olguda 
Tanı ve Tedavi Süreci 

  
Selin Aydemir, Reyhan Çeliker 
 
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon ABD, İstanbul 
  
Amaç: Bu olgu sunumunda amaç, gebeliğin son döneminde ve doğum sonrasında sırt ağrısı gelişen 
hastalarda, nadir fakat akılda tutulması gereken bir tanı olan gebelikle ilişkili osteoporozun (GİO) 
önemini vurgulamaktır. 
 
Yöntem: 2009-2018 yılları arasında gebeliğin son döneminde başlayan sırt ağrısı şikayetiyle 
polikliniğimize başvuran ve GİO'a bağlı multipl vertebrada kompresyon fraktürü saptanan 4 hasta, 
retrospektif olarak değerlendirilip tanı ve tedavi süreçleri sunulmuştur.  
 
Olgu: Yaşları 22-32 arasında değişen 4 olgumuz gebeliğin son döneminde başlayıp doğum sonrası 
şiddetlenen sırt ağrısı şikayetiyle polikliniğimize başvurdu. Fizik muayenede alt torakal vertebralarda 
palpasyonla hassasiyet dışında özellik saptanmamasına rağmen şiddetli ve inatçı sırt ağrısının uzun 
süredir devam etmesi nedeniyle manyetik rezonans görüntüleme(MRG) istendi. Alt torakal vertebralarda 
3 ila 9 ardışık vertebrada akut kompresyon fraktürü saptandı. Laboratuvar tetkiklerinde 25-hidroksi 
vitamin D düzeyinde düşüklük dışında anormallik saptanmayan hastaların DXA(dual-enerji X-ray 
absorbsiyometri) yöntemi kullanılarak ölçülen kemik mineral yoğunluğu (KMY) değerlendirmelerinde Z 
skoru esas alındı. Lomber vertebra KMY ölçümlerinin yaşa göre %50-75 daha düşük olduğu görüldü. 
Tüm bu incelemeler ışığında sekonder osteoporoz nedenleri dışlanarak GİO tanısı koyuldu. Risk 
faktörleri arasında düşük vücut ağırlığı, fiziksel inaktivite, sigara ve yetersiz kalsiyum alımı vardı. 1200 
mg/gün kalsiyum ve 2000 IU/gün D vitamini replasmanı yapıldı. Emzirmeyi bırakmaları önerildi. 
Antirezorptif tedavi amacıyla bir olguya 150 mg/hafta ibandronat, bir olguya risedronat 35mg/hafta ve iki 
olguya alendronat 70 mg/hafta verildi. Ağrı tedavisi için ibuprofen, fizik tedavi ve istirahat önerildi. Multipl 
vertebral fraktür ve geçmeyen şiddetli ağrı nedeniyle üç olguya vertebroplasti yapıldı. Bir olgu ise çelik 
balenli korseyle takip edildi. Takiplerde MRG ve DXA ile KMY ölçümü kullanıldı. Kontrol MRG'de ödemin 
azaldığı ve fraktürlerin stabil olduğu gösterildi.  
 
Sonuç: GİO etiyolojisi ve patofizyolojisi tam olarak bilinmeyen nadir bir hastalıktır. En sık görülen 
semptomu ciddi sırt ve/veya bel ağrısıdır. Özellikle şiddetli ve inatçı sırt ve/veya bel ağrısı, boyda 
kısalma olması GİO açısından uyarıcı olmalıdır. GİO'a bağlı kırıklar genellikle vertebralarda görülür. 
Tedavisi ile ilgili henüz kesin bir görüş bulunmamaktadır. Tedavide amaç; ağrının azaltılması, yeni 
fraktür oluşumunun engellenmesi ve KMY’de artıştır. Çalışmalarda emzirmeyi kesip sadece kalsiyum 
ve D vitamini takviyesi verilen olguların lomber KMY değerlerinde 8-18 ayda %6, 2-4 yıllık süre de %9.5 
artış tespit edilmiştir. Son yapılan bir çalışmada ortalama 6 ay alendronat veya zoledronik asit alan 
hastalarda, KMY değerleri lomber, femur boynu ve total kalçada sırasıyla %11.5, %5.2 ve % 3.6 artış 
göstermiştir. Bu artış tedavinin 12, 24, 36 ve 48.aylarında devam etmiştir. Çalışmanın sonucunda 
bifosfanatların GİO'da güvenli ve etkili olduğu öne sürülmüştür. Bazı çalışmalarda da denosumab ve 
anabolik bir ajan olması nedeniyle teriparatid kullanılmıştır. Fakat günümüzde hala tedavi ile ilgili kesin 
bir öneri bulunmamaktadır. Akut kırıkların tedavisinde kifoplasti ve vertebroplasti ağrıyı azaltmakta 
oldukça etkilidir. Kifoplasti ve vertebroplastide amaç kırığı stabilize etmektir. Kifoplastinin ek olarak 
yükseklik kazancı sağlama ve işlem sırasında sement kaçağı riskinin çok daha düşük olması gibi 
avantajları vardır. GİO'da prognoz genellikle iyidir, semptomatik tedaviyle şikayetler geriler. Radyolojik 
anormalliklerin düzelmesi ise daha uzun sürer. GİO genellikle kendi kendini sınırlayan bir durum olmakla 
birlikte, oluşan kırıklar ve dirençli ağrı nedeniyle farmakolojik ve cerrahi tedavi gerekebilir. Bu nedenle 
doğru beslenme ve düzenli fiziksel aktivite ile GİO'dan primer korunmayı sağlamak oldukça önemlidir. 
  
Anahtar Kelimeler: Gebelikle ilişkili osteoporoz, kompresyon fraktürü, tedavi 



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

P-146 Postpartum Dönemde Sakral Yetmezlik Kırığı ve Geçici Kalça Osteoporozunun Birlikte 
Görüldüğü Nadir Rastlanan Bir Olgu 

  
Emrullah Şan, Hatice Reşorlu, Coşkun Zateri 
 
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı, 
Çanakkale 
  
Amaç: Geçici kalça osteoporozu, etyolojisi bilinmeyen nadir bir hastalıktır. Sıklıkla üçüncü trimesterdeki 
gebelerde ve orta yaşlı erkeklerde görülür. Olgular şiddetli kalça ağrısı ve yürüme güçlüğü şikayeti ile 
başvurular. Spontan olarak başlar ve prognozu iyidir. Sakral yetmezlik fraktürü ise bir stres fraktürüdür. 
Mineralizasyonu ve elastik rezistansı azalmış kemiğin, minimal şiddetteki streslere tekrarlayan 
maruziyeti sonucu oluşur.Bu olguda postpartum dönemdeki hastada aynı anda görülen geçici kalça 
osteoporozu ve sakral yetmezlik fraktürü sunulmuştur. 
 
Olgu: Kalça ağrısı nedeniyle otuzbeş yaşında kadın hasta kliniğimize başvurdu.İki hafta önce normal 
doğum yapan hastanın doğumdan sonra başlayan ve giderek artan kalça ağrısı mevcuttu.Ağırlık 
vermekle ağrısı şiddetleniyordu.Travma ve kronik hastalık öyküsü yoktu. Muayenesinde antaljik yürüyüş 
paterni mevcuttu.Sağ düz bacak kaldırma testi +40 derecede pozitif,FABER ve FADIR testleri 
negatifti.Kalça eklem hareketleri ağrılı ancak kısıtlılık yoktu.Nörolojik defisit saptanmadı. 
Laboratuvarında D vitamini:13ng/ml (20-30 ng/ml),bunun dışındaki laboratuvar parametleri normaldi. 
DEXA T skoru normal aralıktaydı. Kalça ve AP pelvis grafisinde patoloji saptanmadı. Hastanın 
koksofemoral MR görüntülemesinde; sağ koksofemoral eklem doğal,sağ sakroiliak eklem düzeyinde 
sakral tarafta yoğun kemik iliği ödemi ve fraktür hattı ve femur başı periferik bölümde fokal kemik iliği 
ödemi mevcuttu. Lomber MR görüntülemesinde; disk herniasyonu ve sinir basısı tespit edilmedi.Mevcut 
klinik ve radyolojik bulgularla hastaya sakral yetmezlik fraktürü ve kalçanın geçici osteoprozu tanısı 
konuldu.Tedavi olarak D vitamini, kalsiyum ve nsaii başlandı.İstirahat ve kalçaya binen yükün 
azaltılması amacıyla sağlam tarafta kanadyen kullanımı önerildi.Yaklaşık 2 aylık tedavi sonrasında 
hastanın şikayetlerinin azaldığı ve radyolojik bulguların gerilediği gözlendi. 
 
Sonuç: Bel ve kalça ağrısı gebelikte ve postpartum dönemde sık görülen patolojilerdir. Ağrının 
doğumdan önce şiddetli olup postpartum dönemde azalması ve görüntüleme yöntemlerinin daha az 
kullanılabilmesi nedeniyle tanı gözden kaçmaktadır. Bu nedenle literatürde nadir olmasına rağmen 
gerçek sıklığının daha fazla olduğu düşünülmektedir. Bu olgu sunumunda, gebelik ve postpartum 
dönemdeki bel ve kalça ağrısı etiyolojisinde ayırıcı tanıda düşünülmesi gereken sakral yetmezlik fraktürü 
ve geçici kalça osteoporozu vurgulanmıştır. Özellikle son trimesterdaki gebelerde ve postpartum 
dönemde görülen, akut başlangıçlı nontravmatik kalça ağrısı olan hastalarda bu iki patoloji akla 
getirilmelidir. 
  
Anahtar Kelimeler: Geçici kalça osteoporozu, kalça ağrısı, postpartum dönem, sakral yetmezlik 
fraktürü 
 
 



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

P-147 Masif Periartiküler Tutulumlu Osteopoikilozis Olgusu 
  
Muhsin Doran, Kadriye Öneş, Aysel Çınar 
 
İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
  
Amaç: Osteopoikiloz (OPK) nadir görülen, asemptomatik bir kemik displazisidir. OPK tanısı genellikle 
diğer lokomotor sistem semptomları için yapılan radyografilerde rastlantısal olarak konulur. Kemik 
tümörleri ile karışabilen multipl, küçük, dairesel veya oval şekilli radyodens lezyonları ile karakterizedir. 
OPK genellikle asemptomatiktir; fakat hastaların %15-20’sinde eklemlerde hafif derecede ağrı ve 
efüzyonlar görülebilmektedir. En sık görülen bölgeler uzun tübüler kemiklerin epifizleri ve metafizleri ve 
karpal kemikler, tarsal kemikler, pelvis ve skapulalardır.Bu hastalık osteoblastik kemik metastazlarını 
taklit edebilir. Bu nedenle, klinik pratikte osteopoikiloz ve metastatik kemik tümörü arasında ayırımı 
yapabilmek için bu hastalığı tanımalıyız. 
 
Olgu: 33 yaşındaki kadın hasta sol omuz ağrısı yakınmasıyla başvurdu. Omuz ağrısı uzun zamandır 
aralıklı varmış. 3 ay önce yer seviyesinden düşme sonrası ağrısı artış göstermiş. daha önce çekilen 
radyografisinde kemiğinde bazı lezyonlar izlendiği söylenmiş. Dahiliye, ortopedi, onkoloji kliniklerine 
yönlendirilmiş.Lokomotor sistem muayenesinde palpasyonla sol biseps tendon hassasiyeti izlendi. Sağ 
omuz fleksiyonu 130 dereceden sonra ağrılıydı ancak bütün eklem açıklıkları açıktı. Sol üst trapez ve 
levator skapula kaslarında miyofasiyal ağrılı bantlar bulundu. Nörolojik muayene,geri kalan lokomotor 
sistem ve diğer sistem muayeneleri normal olarak değerlendirildi. Deri lezyonu saptanmadı.Olgunun sol 
omuz antero-posterior grafisinde humerus başı ve korokoid çıkıntıda çok sayıda yuvarlak ve ovoid 3-
5mm hiperdens lezyonlar mevcuttu. Eski grafileri sorgulandığında 2 ay önce ortopedi kliniğinde skolyoz 
ön tanısı ile ortoröntgenogramı çekildiği öğrenildi. Olgunun her iki omuz eklemleri, dirsekler, el bileği 
kemikleri, proksimal ve distal metakarpal ve falankslarda, pelvis, her iki kalça eklemleri, diz eklemleri, 
ayak bileği eklemlerinde jukstaartiküler yerleşimli, simetrik, sınırları belirgin, çok sayıda küçük homojen 
sirküler veya oval radiyodansitesi artmış odaklar gözlendi. Osteoblastik kemik metastazından 
şüphelenilen olgudan detaylı radyolojik ve laboratuvar inceleme istendi.Kemik sintigrafisi ve 
abdominopelvik ultrasonu normal olarak değerlendirildi. Laboratuvar tetkiklerinde; 25(OH) vitamin D 
8.05ng/mL(30-100), 24 saatlik idrarda kalsiyum 30mg(100-320) ölçüldü.Eritrosit sedimentasyon hızı, 
tam kan, romatoid faktör, C-reaktif protein, tiroid, böbrek ve karaciğer fonksiyon testleri, serum kalsiyum, 
fosfor, magnezyum, kemiğe spesifik alkalen fosfataz, paratiroid hormon,kalsitonin düzeyleri normal 
bulundu.Tüm vücut kemik dansitometrisinde tüm vücut toplam bölgesinde ölçülen BMD 1.084 g/cm², Z 
skoru 0.6’lık değerle normal sınırlar içerisinde bulundu.Bizim olgumuzda eklem ağrısı dışında ek 
yakınma yoktu. Osteopoikilozlu hastaların bir kısmında eklem ağrısı ve efüzyon olabileceği 
belirtilmektedir, ancak bugüne kadar eklem yakınmaları ve osteopoikiloz arasında net bir ilişki 
gösterilememiştir. Ayırıcı tanıda serum alkalen fosfataz değerlerinin normal olması ile paget 
hastalığından; lezyonların simetrik ve iyi sınırlı oluşu, osseöz destrüksiyon izlenmemesi,kemik 
sintigrafisinin normal olması ile tümör metastazından uzaklaşıldı.deri lezyonlarının ve diğer ek organ 
patolojilerinin izlenmemesi ile tüberoskleozdan uzaklaşıldı.Tüm bu radyolojik, laboratuvar ve klinik 
bulgular ışığında olgu OPK olarak değerlendirildi.Sol omzundaki ağrısı için NSAİİ, TENS, kesikli ultrason 
uygulandı. Miyofasiyal bantları için trapez ve levator kas germe egzersizleri ve kuru iğneleme yapıldı. D 
vitamini replasmanı başlandı.1 ay sonraki kontrolde hastanın ağrısının gerilediği görüldü.  
 
Sonuç: Jukstaartikler, çoklu simetrik, yuvarlak sklerotik lezyonların varlığında OPK akılda tutulmalıdır. 
Klinisyenlerin gereksiz müdahalelerden kaçınmak için görüntü kalıplarını tanıması önemlidir. Düz 
radyografilerde bu asemptomatik durumun fark edilmesi, daha pahalı veya invaziv araştırmalara 
duyulan ihtiyacı ortadan kaldırabilir. 
 
Anahtar Kelimeler: Kemik displazisi, osteopoikilozis, otozomal dominant, sklerotik kemik lezyonları 



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

P-148 Postpartum Dönemde Görülen Tibianın Bilateral Stres Kırığı: Olgu Sunumu 
  
Nurbanu Hindioğlu1, Demet Uçar1, Didem Sezgin Özcan1, Tuğrul Örmeci2 
 

1İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim dalı 
2İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim dalı 
  
Amaç: Stres kırığı; tekrarlayan mikrotravmalar sonucu gelişir ve manyetik rezonans 
görüntülemede(MRI) kemik iliği ödeminin eşlik ettiği fraktür hattı tanı koydurucudur. Genel 
popülasyonda stres kırığı insidansı %1’den az bulunmuştur. Sıklıkla tutulan bölgeler; metatarsal 
kemikler, tibia, pelvis, fibula ve humerustur. Stres kırığı öyküsü, osteopeni/osteoporoz, aktivite artışı, 
kas gücü-enduransında azalma, düşük BMI, kadın cinsiyet, ileri yaş, uzun süre glukokortikoid kullanım 
öyküsü, beslenme bozuklukları ( düşük kalsiyum alımı, D vitamini eksikliği gibi) stres kırığı gelişimi 
açısından risk faktörlerini oluşturmaktadır. Burada postpartum dönemde görülen, tibianın bilateral stres 
kırığı olgusu ele alınmaktadır. 
 
Olgu: 25 yaşında kadın hasta kliniğimize her iki dizinde şiddetli ağrı şikayetiyle başvurdu. Şikayetlerinin 
2-3 gün önce başladığını, 1 ay önce doğum yaptığını ve doğum sonrası her gün, günde 2 saat yürüyüş 
yapmaya başladığını belirtti. Fizik muayenede; şişlik, kızarıklık, ısı artışı, deformite yoktu. Bilateral diz 
eklem hareket açıklığı tamdı, fleksiyon ağrılı idi. McMurrray testi bilateral pozitif bulundu, diğer özel 
testler negatifti. Derin tendon refleksleri normoaktifti, motor ve duyu defisiti bulunmamaktaydı. Direkt 
grafide bilateral eklem aralığı daralmış; MRI’da ise bilateral proksimal tibia medialinde inkomplet fraktür 
hattı, kemik iliği ödemi ve bilateral ön çapraz bağda parsiyel yırtık gözlendi. Hastanın yakın zamanda 
doğum öyküsü bulunduğu için kemik dansitometri ve D vitamini düzeyi istendi. D vitamini: 8 ng/ml ve 
diğer laboratuvar testleri normaldi. Kemik dansitometri lomber vertebra total T skoru: -1,7, total Z skoru: 
-1,6; femur total T skoru: 0,4, total Z skoru: 0,4 olarak raporlandı. Hastaya osteopeni nedeniyle kalsiyum 
ve D vitamini replasman tedavisine başlandı; 4 hafta 50.000 IU/hafta, 2 ay 50.000 IU/ay olarak tedavisi 
düzenlendi. Stres kırığı nedeniyle istirahat önerildi. Hasta 4 ay sonra değerlendirildiğinde asemptomatik 
idi, takip MR görüntülerinde inkomplet fraktür hattı korunmuştu ancak bir önceki incelemeye kıyasla 
kemik iliği ödeminde belirgin azalma mevcuttu. Tedavi sonrası kontrol D vitamini düzeyi 36 ng/ml idi. 
Poliklinik takibi devam etmektedir. 
 
Sonuç: D vitamini eksikliği, osteopeni, artmış aktivite ve kadın cinsiyet; olgumuzda eşlik eden stres 
kırığı risk faktörlerindendir. Daha önce yapılan bir çalışmada D vitamini düzeyi 1,5-19,7 ng/ml ve 40 
ng/ml olan iki grup kıyaslanmış ve D vitamini düzeyi düşük olan grupta stres kırığı riskinin 2 kat daha 
fazla olduğu tespit edilmiştir. Kadınlarda haftada 12 saatten daha fazla egzersiz yapmanın risk faktörü 
olduğu gösterilmiştir. Postpartum osteoporozla birlikte görülen stres kırığı; sakrum, pubis, femur 
proksimali, kosta ve vertebra tutulumu ile de görülebilmektedir. Hastaların başvuru semptomları 
genellikle hassasiyet ve devamlı ağrıdır. Yoğun egzersiz öyküsünün eşlik ettiği devamlı ağrılarda stres 
kırığına yönelik araştırma yapılmalıdır. Semptomlara yönelik tedavi, istirahat ve takip önerilmektedir. 
  
Anahtar Kelimeler: Diz ağrısı, postpartum dönem, stres kırığı 
 
 



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

P-149 Geçici Kalça Osteoporozu: Olgu Sunumu 
  
Münevver Serdaroğlu Beyazal1, Mehmet Beyazal2, Gül Devrimsel1, Murat Yıldırım1, Erdem 
Özkaya1, Vicdan Yıldız Özkul1 
 

1Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı, Rize 
2Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Ana Bilim Dalı, Rize 
  
Amaç: Geçici kalça osteoporozu (GKO) ani başlangıçlı kalça ağrısına yol açan ilerleyici olmayan, sınırlı 
osteopeni ile karakterize, nedeni bilinmeyen nadir bir hastalıktır. Bu bildiride kalça ağrısı ve yürümede 
zorluk yakınmaları ile başvuran gebe olgu ve hasta yönetimi sunuldu. 
 
Olgu: Otuz iki yaşında 28. haftalık gebe hasta ani başlangıçlı kalça ağrısı ve yürümede zorluk 
yakınmaları ile tekerlekli sandalye ile ambule şekilde kliniğimize başvurdu. Hastanın anamnezinde 15 
yıldır sigara kullanım öyküsü ve hipertansiyonu dışında alkol, steroid kullanımı, endokrin, metabolik veya 
romatizmal hastalık gibi ek hastalık öyküsü yoktu. Ağrının özellikle aktivite ile artığı ve istirahat ile 
azaldığı ifade edildi. Fizik muayenesinde sağ kalça eklem hareket açıklığı tüm yönlerde belirgin ağrılı 
ve kısıtlıydı. Bel muayenesi normal, nörolojik defisiti yoktu. Laboratuvar incelemede eritrosit 
sedimentasyon hızı 72mm/h, CRP 0.7 mg/dL (normal aralık 0-0.5mg/dL). Hastanın ayırıcı tanı açısından 
istenen kalça manyetik rezonans (MR) görüntülümesinde sağ femur başı ve boynu düzeyinde yaygın 
kemik iliği ödemi ve kalça eklem mesafesinde efüzyon izlendi (Fig.1). MR görüntüleme bulguları ile 
birlikte hastaya GKO tanısı konuldu. Parasetamol, kalsiyum, D vitamini replasmanı, istirahat ve aktivite 
sırasında baston kullanımı önerildi. 35. haftasında sectio ile doğum yaptırıldı. İlk yakınmasından 4 ay 
sonraki fizik muayene bulguları ve kontrol MR görüntülemesi (Fig.2) belirgin şekilde düzeldi. 
 
Sonuç: Akut başlangıçlı, spontan kalça ağrısı olan üçüncü trimester gebelerin ayırıcı tanısında GKO 
hatırlanmalıdır. Geçici osteoporoz tanısı bir dışlama tanısıdır ve kalça ağrısı ile birlikte kemik iliği ödemi 
yapabilen diğer hastalıkların ayırıcı tanısının yapılması önemlidir. 
  
Anahtar Kelimeler: Kalça ağrısı, gebelik, geçici osteoporoz  



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

P-150 Denosumab Tedavisi Altında Gelişen Bilateral Atipik Femur Fraktürü Olgusu 
  
Dilek Ün Oğuzhanasiltürk, Tuğba Şahbaz, Ceyhun Başoğlu, Hatice Kübra Çelik 
 
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve 
Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul 
  
Amaç: Atipik femur fraktürü, uzun süreli bifosfonat kullanımına bağlı gelişebilecek yan etkilerden 
olduğunu bildiren yayınlar mevcuttur. Bifosfonatların uzun yıllardır osteoporoz tedavisinde yaygın olarak 
kullanılması bu ilaçlara dair yan etkiler hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlamıştır. Denosumab, 
bifosfonatlara göre daha yeni bir tedavi seçeneği olmakla beraber yan etkileri açısından henüz tablo 
tam oturmamıştır. Denosumab tedavi altında gelişen ilk atipik femur fraktürü 2012 yılında bildirilmiş ve 
günümüze kadar bildirilen çeşitli vakalar bulunmaktadır. Biz de çeşitli bifosfonat tedavileri aldıktan sonra 
denosumab tedavisi altında iken gelişen bilateral atipik femur fraktürü olan hastamızı sunacağız. 
 
Olgu: Altmış üç yaşında kadın hasta her iki bacakta ağrı ve yürümede güçlük şikayetleri ile 
polikliniğimize başvurdu. Anamnezinde hastanın 54 yaşında menapoza girdiği ve 2011 yılında saptanan 
paratiroid adenomu nedeniyle opere olduğu öğrenildi. Hasta 2011 yılından itibaren bifosfonat tedavisi 
görmekte olup son iki yıldır zoledronik tedavisi almış ve bunlarla birlikte kalsiyum ve D vit preparatlarını 
kullanmış. Hastanın 2018 şubat ayında yapılan kemik mineral yoğunluğu incelemesinde femur boyun T 
skoru:-2,9, L1-4 T skoru:-3,8 olarak saptanmış ve bu sonuçlar ile nisan ayında denosumab tedavisi 
başlanmış. Hastanın 2018 eylül ayında bacaklarda ağrı şikayetleri başlamış. Hasta yürürken 
şiddetlenen her iki uyluk ağrısı ile hastanemize başvurdu. Hastanın yapılan fizik muayenesinde bilateral 
kalça ve diz eklem hareketleri tam ve açıktı. Hastanın femur şaftlarında palpasyon ile hassasiyet 
saptandı. Hasta bilateral trendelenburg yürüyüşü yapmaktaydı. Hastanın yapılan tetkiklerinde her iki 
femurda diafiz kırığı saptandı. Sintigrafide her iki femur diafizi orta kesimlerinde lateral kortekse lokalize 
fokal ve simetrik osteoblastik aktivite artışları izlenmekte olup, psödofraktür ön tanısı ile uyumlu olarak 
raporlandı. Takip sırasında yaptığımız tahlillerinde hemoglobin, platelet, beyaz küre değerleri, kemik 
yapım ve yıkım döngüsünde rolü olan serum parathormon, kalsiyum, 25-hidroksivitamin D, eritrosit 
sedimentasyon hızı, C-reaktif protein sonuçlarında herhangi bir patoloji saptanmadı. Hasta endokrin ve 
ortopedi klinikleri ile konsülte edildi. Hastanın çekilen direk grafilerisinde kallus görünümün olması 
nedeniyle operasyon düşünülmedi ve endokrinle birlikte verilen ortak karar ile hastaya teriparatid 
tedavisi planlandı. 
 
Sonuç: Denosumab osteoporoz tedavisinde alternatif bir yaklaşım sunmakla beraber aslında kendisi 
de antirezorptif bir ilaçtır. Bu yüzden atipik femur fraktürü gelişmesinin altında yatan mekanizma 
osteoklast aktivitesinin modülasyonu ile ilişkiliyse bu modülasyon üzerine etkili tüm ilaçların atipik femur 
fraktürü gelişimi ile ilişkili olabileceği sonucu çıkarılabilir ve uzun süreli takipli denosumab çalışmalarının 
yapılması bu konu hakkında daha çok bilgi sahibi olmamızı sağlayacaktır. 
  
Anahtar Kelimeler: Atipik femur fraktürü, denosumab, osteoporoz 
 
  



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

P-151 Yaygın Artroz ve Mitral Kapak Tutulumuyla Prezente Olan Okronozis Olgusu 
  
Özlem Kaleoğlu, Duygu Geler Külcü, Nilgün Mesci 
 
S.B.Ü. İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
  
Amaç: Alkaptonüri: Homojentisik asidüri, okronozis ve artrit triadıyla karakterize bir hastalıktır. 
Homojentisik asidüri olarak da bilinen vücutta homojentisik asit (HA) depolanmasıyla giden otozomal 
resesif geçişli, 1:1,000,000’da bir görülen nadir bir metabolik hastalıktır. Çoğu zaman osteoartritle, 
spondiloartropatilerle ve metabolik kemik hastalıklarıyla karışabilen bu tablolarda alkaptonüri aklımıza 
gelmelidir. Bu vaka sunumunda yaygın eklem tutulumu olan hastalarda nadir bir hastalık olan atropatik 
alkaptonüriyi ayırıcı tanıda düşünmemiz gerektiğini vurgulamayı amaçlamaktayız.  
 
Olgu: 59 yaşında kadın hasta, polikliniğimize yaygın sırt, bel ve eklem ağrısı, eklemlerinden ses gelmesi 
şikayetiyle geldi. Hastanın şikayetleri 40 yaşından sonra progresif olarak artmış. 3 sene önce sağ kalça 
Total Eklem Protezi, mitral kapak replasmanı öyküsü mevcut. Hasta tek kanedyenle yürümekte olup; 
torakal kifozun artmış, lomber lordozun ileri derecede azaldığı gözlemlenmektedir. Aynı zamanda kız 
kardeşinin ve teyzesinin de aynı şikayetleri olduğunu söylemiştir. Hastanın fizik muayenesinde el yer 
mesafesi 50 cm, diz rom tam, bilateral yaygın krepitasyon mevcut, efüzyon yok, ısı artışı yok; omuz 
romları bilateral ileri derece kısıtlı ağrılı, dirsek romları tam, kalça romları ileri derece kısıtlı, SLR bilateral 
negatif. Kas gücü ve duyu deficit yok, patolojik refleks yok, DTR’ler normo-aktiftir. Hastanın grafilerinde 
torakal ve lomber disk aralığı ileri derecede azalma, ileri derece skleroz, anterior-posterior ve lateral 
osteofitik uzanımlar göze çarpmaktadır.Omuz grafilerinde yaygın sklerotik değişiklikler, kalça 
grafilerinde sağ kalçada total eklem protezi, sol kalçada ileri derecede koksartroz ve diz grafilerinde evre 
4 gonartroz gözlenmektedir. Hastanın labarotuvarında 25-OH Devit: >160; ALP:N, Ca:N, 
Albumin:N,PTH:N, Sedim/CRP ve hemogram normaldir. Aynı zamanda kulak sayvanlarında okronozisle 
uyumlu siyah-mavi lezyonlar, sklerada mavimtrak renk değişiklier mevcuttu.Hastaya idrarının rengiyle 
ilgili sorulduğunda bebeklikten beri ilk önce sarı sonra siyahlaştığını tariflemektedir. Bu bulgular ışığında 
hastayı osteoartritten uzaklaşılıp, nadir bir hastalık olan Alkaptonüri ön planda düşünülmüştür. Hastaya 
sistematik ve tropikal analjezik reçete edilip, sıcak uygulama ve eklem hareket açıklığı egzersizleri 
önerilmiş olup ileri tedavi için Endokrin ve Metabolizma Hastalıkları’na yönlendirilmiştir.  
 
Sonuç: Alkaptonüri HA’in kollajen yapılarda depolanmasıyla giden metabolik genetik nadir bir 
hastalıktır. Temel komplikasyonları kalp kapak kalsifikasyonu, yaygın artroz, deride-kıkırdakta-sklerada 
ve bağ dokudaki koyu pigmentasyondur. Homogentisik asidürinin tanısı klinik öykü, histopatolojik 
inceleme ve idrardaki homojentisik asit miktarıyla koyulabilmektedir. Vakamız idrarda koyulaşma, mitral 
kapak deplasmanı sonucu kapak replasmanı, kalça eklem ileri derece artrozuna bağlı replasmanı, ileri 
derece spondiloz, gonartroz, omuz eklem tutulumuyla birlikte ciltte okronozis, vücut sıvılarında 
siyahlaşma, aile öyküsü görülmüş olup 59 yaşına kadar tanı konulamamış ve osteoartrit olarak takip 
edilmiştir. Yaşamı tehdit edici olmasa da omurga ve büyük eklemlerdeki ileri derece hareket kısıtlılığı ve 
ağrı yaratmasıyla osteoartritle ve kemik metabolizma hastalıklarıyla karışabilmekte olup ayırıcı tanıda 
okronozisi aklımızda bulundurmamız gerekmektedir. 
  
Anahtar Kelimeler: Okronozis, artroz, osteoartrit, homogentisik asidüri, alkaptonüri 
 
  



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

P-152 Gebelikle İlişkili Osteoporoza Sekonder Postpartum Sakral Fraktür 
  
Gunay Er, Ayşe Şahin Eşkara, Sevgi Atar, Ömer Kuru 
 
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 
Ana Bilim Dalı, İstanbul 
  
Amaç: Gebelik ve doğum boyunca hatta postpartum dönemde hormonal etkilenme ve mekanik streslere 
bağlı pelvik eklemlerde değişiklikler bel ve kalça ağrısına sebep olabilir (1). Bel ve kalça ağrısı bu 
dönemde sıktır, sakral fraktür nadir görülen sebeplerinden biridir. Postpartum sakral fraktürler gebelikle 
ilişkili osteoporozun başlangıç bulgusu olabilir. Biz osteoporoza sekonder sakral fraktür tanısı ile takip 
ettiğimiz olgumuzu sunmayı amaçladık.  
 
Olgu: 24 yaşında kadın hasta, sağ kalçada daha belirgin her iki kalçadan baldırlara yayılan ağrı 
şikayetiyle başvurdu. Şikayetlerinin 5 aylık gebe iken başladığı ve doğumdan 10 gün sonra şiddetlendiği 
öğrenildi. Ağrılarının yürümekle, uzun süreli oturmakla arttığını, istirahatle azaldığını belirtti. Gece ağrısı 
olduğunu ve uykudan uyandırdığını bildirdi. Doğum sonrası 5. ayda tarafımıza başvuran hastanın 
düzenli parasetamol kullanmasına rağmen ağrıları devam ediyordu. Gebeliği süresince kalsiyum ve D 
vitamini replasmanı önerilmesine rağmen düzenli kullanmamıştı. İlk gebeliği olan hastanın doğum 
travayının 8 saat sürdüğü, vajinal yolla doğumun gerçekleştiği ve vakum veya forsepsin kullanılmadığı 
öğrenildi. Travma, endokrin ve metabolik hastalık ve yeme bozukluğu öyküsü yoktu. Kırık öyküsü yoktu 
ve daha önce kemik dansitometrisi yapılmamıştı. Özgeçmişinde ve soygeçmişinde özellik yoktu. 
Muayenesinde lomber eklem hareketleri açık, ekstansiyon ağrılı idi. Palpasyon ve presyonla lomber 
bölgede özellik yoktu. Düz bacak kaldırma testi bilateral negatifti. Nörolojik defisit yoktu. Kalça 
hareketleri açık ve ağrısızdı. Sakroiliak kompresyon testi pozitifti. Gaenslen sağ tarafta pozitif idi. Pelvis 
grafisinde özellik yoktu. Pelvik manyetik rezonans incelemesinde sakrum sağ kanadında sağ S1 nöral 
foramene uzanan kemik iliği ödemi ile uyumlu T1 ağırlıklı kesitlerde hipointens, T2 ağırlıklı kesitlerde 
hiperintens ve yağ baskılı kesitlerde hiperintens görünüm saptandı. Mevcut bulguların sakrum fraktürü 
ile uyumlu olduğu raporlandı. Sakral fraktür tanısı konulan hasta, gebelikle ilişkili osteoporoz açısından 
araştırıldı. Tam kan sayımı normaldi, kalsiyum seviyeleri, renal fonksiyon testleri, tiroid ve paratiroid 
hormon düzeyleri normaldi. D vitamini düzeyi 15.97 µ/L idi. Doğum sonrası 5. ayda yapılan kemik 
dansitometrisinde L1-L4 Z skoru -2.1 ve kemik mineral dansitesi (BMD) 0,887 g/cm², femur boynu Z 
skoru -1.9 ve BMD 0,705 g/ cm² idi. Bu bulgular ışığında gebelikle ilişkili osteoporoza sekonder sakral 
fraktür tanısı konuldu. Rölatif istirahat, kalsiyum ve vitamin D replasmanı ve parasetamol verildi. 
Emzirme kesilmedi. 1 aylık takibinde 15. günden itibaren şikayetlerinde gerileme olduğunu belirtti.  
 
Tartışma: Gebelik tek başına geri dönüşümlü kemik kaybına sebep olmakta, gebelik öncesi döneme 
göre vertebrada kemik mineral dansitesi %3,5 azalmaktadır (2). Gebelik ile ilişkili osteoporoz özellikle 
son trimesterde ve doğumdan kısa süre sonra, sıklıkla vertebra ve femur boynu kırıklarına, nadiren de 
sakral yetersizlik kırığına sebep olmaktadır (3). Gebelikle ilişkili sakral fraktür tanısında gecikme uzamış 
morbidite ve yürüyüş anormalliklerine sebep olabilmektedir. Ancak komplikasyon riskleri düşüktür ve 
yalnızca konservatif tedavi önerilmektedir. Postpartum sakral fraktür nonspesifik semptom ve bulgulara 
sebep olsa da ayırıcı tanıda akılda bulundurulmalıdır (2) 
 
Kaynaklar: 
1. Eskin D, Memisoglu S, Copuroglu C, Ozcan M. Postpartum Stress Fracture of The Sacrum : A Case 
Report. 2008;14(1):2–5.  
2. Alvarez L. Misdiagnosis of Sacral Stress Fracture : An Underestimated Cause of Low Back Pain in 
Pregnancy 2015;60–4.  
3. Breuil V, Brocq O, Euller-Ziegler L, Grimaud A. Insufficiency fracture of the sacrum revealing a 
pregnancy associated osteoporosis: first case report. Ann Rheum Dis. 1997;56:278–9. 
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Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

P-153 Akromegaliye Bağlı Çoklu Tuzak Nöropatiler: Olgu Sunumu 
  
Cansu Adikti, Beril Doğu, Merve Günerli, Selda Çiftçi, Figen Yılmaz, Banu Kuran 
 
Şişli Hamidiye Etfal SUAM Fiziksel Tıp ve Rehabilistasyon Kliniği, İstanbul 
  
Amaç: Akromegali aşırı miktarda büyüme hormonu (BH) ve insülin benzeri büyüme faktörü (IGF-1) 
salınımı ile karakterize bir hastalıktır. BH, anabolik etkilerini göstererek kemik, kıkırdak, iskelet kası, 
tendonlar gibi pek çok dokuda hücre proliferasyonu ve maturasyonunu artırır. Akromegalide myopati, 
artropati, tuzak nöropati gibi kas iskelet sistemi tutulumu görülebilmektedir. 
 
Olgu: 50 yaşında kadın hasta, her iki el ve ayakta uyuşma şikayeti ile polikliniğe başvurdu.Hastaya 4 
yıl önce akromegali tanısı koyulduğu şikayetlerinin de 5 ay önce başladığı öğrenildi.Yapılan 
muayenesinde bilateral median ve peroneal tinnel pozitif saptandı. Nörolojik defisit 
saptanmadı.Laboratuvar sonuçlarında BH ve IGF-1 yüksekliği dışında özellik yoktu.Yapılan EMG’de 
sağ ve solda orta-ağır karpal tünel sendromu, alt ekstremitede her iki ayak bileği seviyesinde hafif 
peroneal tuzaklanma tespit edildi.Hastanın akromegaliye bağlı lokomotor sisteme ait diğer tutulumlar 
açısından tüm spinal, her iki diz ve her iki ayak bileği radyografisi istendi.Her iki karpal tünel sendromu 
için medikal tedavi düzenlendi ve el bilek ateli önerildi.1 ay sonraki kontrolde sağ eldeki uyuşma şikayeti 
devam eden hastaya ultrason eşliğinde karpal tünele steroid enjeksiyonu yapıldı.10 gün sonraki 
kontrolunde hastanın uyuşma şikayetinde azalma tespit edildi. 
 
Sonuç: Akromegalide klinik bulgular, BH ve IGF-1 artışına uzun yıllar maruz kalınması ile ortaya 
çıkar.Yıllar içinde kardiyovasküler, solunum, kas ve iskelet sistemleri etkilenir.BH, anabolik etkilerini 
direk veya IGF-1 aracılığı ile indirek olarak göstererek kemik, kıkırdak, iskelet kası, tendonlar gibi pek 
çok dokuda hücre proliferasyonu ve maturasyonunu artırır.Lokomotor sistemde myopati,tuzak 
nöropatiler,subkalkaneal bölgede olmak üzere yumuşak dokuda kalınlaşma,vertebral kolonun özellikle 
lumbal bölgesinde vertebra korpus yüksekliklerinde ve intervertebral disk mesafeleri ve posterior 
vertebral konkavitede artış, aşırı torakal kifoz, el ve ayak parmaklarında kalınlaşma, eklem aralıklarında 
artma, terminal falankslarda genişleme ve entesitler görülebilir.Akromegalide gelişen myopati, artropati, 
karpal tünel sendromu ve kemik yapısındaki değişiklikler ile yaşam kalitesi önemli ölçüde azalmaktadır. 
Bizim olgumuzda da çoklu tuzak nöropatilerin sebep olduğu ağrı, uyuşma ve yaşam kalitesi azalma 
tespit ettik. Akromegali tanılı hastalarda tuzak nöropatiler başta olmak üzere kas iskelet sistem tutulumu 
sık görülür. Bu hastalarda lokomotor sistem problemlerine sıklıkla rastlanabileceği, kalıcı hasardan 
korumak için erken dönemde multidisipliner yaklaşımın önemli olduğunu düşünmekteyiz. 
  
Anahtar Kelimeler: Akromegali, tuzak nöropati, karpal tünel sendromu 
 
  



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

P-154 Spondilodiskitten Osteoporoza Gidiş; Olgu Sunumu 
  
Rabia Daylak, Ali Orhan, Sibel Özbudak Demir 
 
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Sağlık Uygulama ve Araştırma 
Merkezi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı, Ankara 
  
Amaç: Tanısı ile kliniği ve laboratuvar sonuçları uyumsuz, karmaşık kliniği olan hastalarda ayırıcı 
tanıların düşünülmesi ve hastaları tedavi ederken oluşabilecek ilaç yan etkileri ve ek komplikasyonların 
da göz önünde bulundurulmasına dikkat çekmek.  
 
Olgu: 62 yaş, erkek hasta 2 aydır devam eden bel ağrısı mevcutmuş. İlk zamanlarda aktiviteyle artıyor, 
istirahatle azalıyormuş, son zamanlarda gece uykudan uyandırmaya ve her iki bacağa yayılmaya 
başlamış. Fizik muayenede belde eklem hareket açıklığı her yönde kısıtlı L2-L3-L4 spinöz proses 
hassasiyeti mevcutmuş ve alt lomber bölgede paravertebral adale spazmı, düz bacak kaldırma testi 
bilateral 15 derecede pozitiflik tespit edilmiş. Yapılan tetkiklerde beyaz küre 12500 /µl sedimentasyon 
hızı 81 saniye, C-reaktif protein 286 mg/l ve lomber manyetik rezonans görüntülemede L2-L3 abse 
görünümü olmayan akut-subakut spondilodiskit ile uyumlu olarak değerlendirilerek enfeksiyon servisine 
yatırılmıştır. Yapılan biyopside Staphylococcus Aureus üremiş. İntravenöz sulbaktam-ampisilin 
tedavisinin 2 haftasında göğüs ve bilateral alt ekstremitede palpable purpura şeklinde döküntü, diyare, 
sağ el 4. parmak proksimal interfalangeal eklemde şişlik saptanmış. Üre ve kreatinin yükselmesi, 4 
gram/ 24 saat proteinüri tespit edilen hastada yapılan renal biyopsi ile fokal segmental nekrotizan 
glomerulonefrit saptanmış ve romatoloji, enfeksiyon hastalıkları ve dermatoloji ortak değerlendirmeleri 
sonucunda lökositoklastik vaskülit tanısı konulmuş. Oral kortikosteroid 64 mg/gün dozunda başlanmış 
ve fokal segmental nekrotizan glomerulonefrit nedeniyle 6 kür siklofosfamid uygulanmış. Antibiyotik ve 
steroid tedavisi 9 ay devam etmiş tedavinin 1. yılında minör travma (alçak tabureden sağ kalça üzeri 
düşme ) ile sağ femur intertrokanterik kırık nedeniyle intramedüller çivi ile kırık fiksasyonu tedavisi 
yapılmış. Kliniğimize cerrahi sonrası 1. yılında sağ kalça ağrısı nedeniyle tekrar başvuran hastanın 
muayenesinde sağ kalçasında kırığın kaynamış olduğu görüldü. Kalça fleksiyonunda kısıtlılık dışında 
ek patolojik bulgu saptanmadı. Sedimantasyon hızı, C-reaktif protein ve beyaz küre normal sınırlarda 
idi. Sağ Kalça MRG’de kemik yapılarda dejeneratif değişiklik ve sağ kalça eklem aralığın hafif daralma 
saptandı. Torakal lomber vertebra grafilerinde kompresyon izlenmedi. Öyküsünde spondilodiskit, 
lökositoklastik vaskülit, frajilite kırığı, streiode bağlı sekonder osteoporoz ön tanısı olan hastanın kemik 
mineral dansitometrisi değerlendirildi. Lomber 1-4 T skoru -3.8 femur boyun T skoru -3.1ve 25 hidroksi 
D vitamini 17 ng/ml olarak ölçüldü. Hastaya 25 hidroksi D vitamini replasmanı sonrası alendronat, 
kalsiyum ve 25-hidroksi D vitamini idame tedavisi planlandı Hastaya sağ kalçaya ılık hot pack, TENS, 
izometrik egzersizler eklem hareket açıklığı egzersizleri, progresif dirençli egzersizler ve denge ve 
ağırlık aktarım egzersizleri uygulandı.  
 
Sonuç: Bel ağrısı ayrıcı tanısında spondilodiskit akılda bulundurulmalı ve uygun laboratuvar testleri, 
görüntüleme planlanmalıdır. Antibiyotik kullanıma bağlı lökositoklastik vaskülit gelişimi ve 
glukokortikoidlerin sekonder osteoporoza yol açması nedeniyle hastalara uyguladığımız medikal 
tedavilerin yan etkileri açısından yakın takibi gerekmektedir. Steroid tedavisi öyküsü olan hastalarda 
sekonder osteoporoz ve buna bağlı frajilite kırıkları gerekli tedavinin erken dönemde başlanmasıyla 
önlenebilir. 
  
Anahtar Kelimeler: Fokal segmental nekrotizan glomerulonefrit, lökositoklastik vaskülit, spondilodiskit, 
steroid osteoporozu 
 
  



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

P-155 Gebelikte Spinal Kord Yaralanması: Olgu Sunumu 
  
Seide Alev Karasel 
 
Gazimağusa Devlet Hastanesi,Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon,Gazimağusa, KKTC 
  
Amaç: Spinal kord yaralanmasında gebelik ile ilgili literatürde çok sayıda çalışma ve olgu sunumu 
olmasına rağmen, gebelikte spinal kord yaralanması ile ilgili az sayıda olgu sunumu vardır. Gebelikte 
spinal kord yaralanmasına yaklaşım ve rehabilitasyon ile ilgili süreç multidisipliner bir yaklaşım 
gerektirmektedir.Erken dönemde gebeliğe eklenen cerrahi ve immobilizasyona bağlı riskler önemlidir. 
Bası yaraları, artmış tromboembolik risk, intrauterin gerilik, erken doğum riski, üriner enfeksiyon riski 
mevcuttur. 
 
Olgu: 35 yaşında 20 haftalık gebeliği bulunan kadın hasta, araç içi trafik kazası sonrası T11 burst kırığı 
nedeniyle Acil Servise getirilmiş, Nöroşirurji uzmanı tarafından değerlendirilip Acil cerrahi planlanıp, 
posterior spinal enstrüman uygulanmış. Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanı tarafından gebeliği takibe 
alınmış. Antikoagulan tedavi ve varis çorabı kullanımı başlanmış. Hastanın fizik tedavi ve rehabilitasyon 
uzmanı tarafından değerlendirilmesinde, duyu seviyesi bilateral L1, motor seviyesi bilateral L1 olarak 
kaydedildi. Alt ekstremiteler flasktı. DTR alt ekstremitelerde alınamadı. Anal refleks, anal tonus 
yoktu.ASIA sınıflamasına göre A olarak kaydedildi. İdrar sondası mevcuttu. Hasta rehabilitasyon 
programına alındı, kadın hastalıkları ve doğum bölümüne danışılarak egzersiz programına başlandı. 
Ayak bilekleri için ayak- ayak bileği ortezi yapıldı. Düzenli pozisyonlama, sıvı alım-çıkım takibi, havalı 
yatak kullanımı başlandı. İdrar için antiseptik kullanılmaya başlandı. 3.trimesterde egzersiz yoğunluğu 
azaltılarak rehabilitasyona devam edildi, nöropatik yakınmaları için analjezik akımlar kullanıldı, 
transferleri öğretildi. Uzun bacak yürüme ortezleri yapıldı, paralel barda yürüme eğitimi verildi. 
Gebeliğinin 38. Haftasında elektif C/S ile sağlıklı bebek alındı. C/S sonrası 1. Hafta egzerzilere tekrar 
başlandı, 2.Hafta mobilize edildi. Nörojen mesane açısından üroloji tarafından değerlendirilip TAK 
uygulamasına geçildi, ürodinami planlandı.  
 
Sonuç: Gebelikte spinal kord yaralanması nadirdir. Ancak gebelik ve spinal kord yaralanması risklerini 
birlikte düşünerek, hastaya multidisipliner yaklaşım önemlidir. 
  
Anahtar Kelimeler: Gebelik, rehabilitasyon, spinal kord yaralanması 
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P-156 Young Stroke Due To Multiple Risk Factors In A Patient With Rheumatoid Arthritis: A 
Case Report 

  
Berke Aras1, Volkan Yılmaz2, Fatma Avşar Ertürk3 
 

1Kastamonu Rehabilitasyon Merkezi 
2Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD. 
3Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji AD. 
  
Objective: Stroke is one of the leading causes of disability in adults. A stroke may be caused by a 
blocked artery (ischemic stroke) or the leaking or bursting of a blood vessel (hemorrhagic stroke).  
 
Case: 44 years old female consulted to our inpatient clinic suffering from unable to use her left leg and 
arm. Brain magnetic resonance imaging of the patient revealed acute perfusion loss in right middle 
cerebral artery watershed area, Diagnostic hematological tests of the patient exhibited homozygous 
methyl tetra hydro folate reductase 1298 gene mutation but MTHFR 677, prothrombin and factor V 
leiden mutation tests were normal. Anticardiolipin and antiphospolipid Ig G and M levels were negative. 
Echocardiography and doppler ultrasound imaging of vertebral arteries were also normal. The medical 
history of the patient include Rheumatoid Arthritis and the patient was using rituximab and 
metothoraxate. 
 
Conclusion: Young stroke is associated with well defined risk factors. In our case, the cause of stroke 
may be attributed to cummulative effect of several risk factors. patients should be evaluated carefully 
and treatment options should be considered for contrubution with stroke risk factors. 
  
Keywords: Stroke, rheumatoid arthritis, rehabilitation 
 
  



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

P-157 Chiari I Malformation Presenting With Clawing Hand Deformity: An Unusual Case Report 
  
Berke Aras1, Volkan Yılmaz2 
 

1Kastamonu Rehabilitasyon Merkezi 
2Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD. 
  
Objective: Chiari malformation (CM) is one of the most common malformations of central nervous 
system. It may be associated with syringomyelia, hydrocephalia and associated pathologies. We 
described an uncommon clinical presentation of CM in this paper.  
 
Case: 45 years old male patient consulted to our outpatient clinic with clawing hand deformity who had 
misdiagnosed as ulnar entrapment neuropathy and undergone transposition surgery twice with type 1 
CM (CMI). We performed electroneuromyography (ENMG) to the patient and revealed normal 
conduction in ulnar nerve. We focused on the other causes of the deformity and found CMI with a syrinx 
cavity. We consulted the patient to neurosurgery clinic of our center for further treatment. 
  
Conclusion: CMI is often associated with syringomyelia. Clawing hand is oftenly associated with 
traumatic or tumor related syrinx cavity but association with CMI is very unusual. We recommend the 
evaluation of such patients more carefully focusig on different causes. 
  
Keywords: Chiari, malformation, clawhand 
 
  



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

P-158 Sol Omuz Ağrısı Ve Güçsüzlüğü İle Prezente Olan Parsonage Turner Sendromu Olgusu 
  
Fazıl Kulaklı 
 
Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi 
  
Amaç: Parsonage Turner Sendromu (PTS), omuz kuşağında ani, nöropatik karakterde bir ağrı ile 
başlayan; zaman içerisinde ağrıyı güç kaybının izlediği klinik bir sendromdur. Tanı; anamnez ve fizik 
muayene ile birlikte radyolojik ve elektrofizyolojik incelemeler ile konur. PTS’ de tedavi semptomatiktir 
ve prognoz genellikle iyidir. Bu bildiride PTS tespit ettiğimiz bir olguyu sunmayı amaçladık. 
 
Olgu: 39 yaşında aşçılık yapan erkek hasta, sol omuzunda ağrı ve güç kaybı şikayetleri ile 
polikliniğimize başvurdu. Bir ay önce ani sol omuz ağrısı başlayan hastanın, birkaç gün sonra güç kaybı 
oluşmuş. Sol el başparmağında uyuşma şikayeti de gelişen hasta bu şikayetlerle ortopedi bölümüne 
başvurmuş ve kas yırtığı olduğu söylenerek tedavi verilmiş, ancak tedaviden fayda görmemiş. Travma 
veya enfeksiyon hikayesi tarif etmeyen hastanın bilinen sistemik bir hastalığı yokmuş. Özgeçmiş ve 
soygeçmiş sorgulaması normal olan hastanın yapılan fizik muayenesinde sol üst ekstremite eklem 
hareket açıklıkları tüm eklemlerde normaldi.  Sol omuzunda aktif hareketi olmayan hastanın dirsek 
fleksiyonu 2/5, ekstansiyonu 2/5, el bilek dorsifleksiyonu 2/5, parmak hareketleri ise 5/5 gücünde tespit 
edildi. Sol kol ve ön kol lateralinde hipoestezi mevcuttu. Sol biceps-brakioradial ve triceps refleksleri 
azalmıştı, patolojik refleks yoktu. Sol deltoid kası atrofikti. Diğer ekstremiteler ve kranial muayene 
normaldi. Beyin-boyun-brakial pleksus ve omuz MRG görüntülerinde durumu açıklayacak herhangi bir 
patoloji saptanmayan hastanın, EMG’ sinde brakial pleksus üst - orta trunkusta subakut süreçte 
pleksopati tespit edildi. Laboratuar testlerinde serolojik, biyokimyasal ve hematolojik bulgular normal idi. 
Akciğer grafisinde konsolidasyon tespit edildiği için istenen Toraks BT’ sinde patoloji saptanmadı. Bu 
bulgularla PTS tanısı konulan hastaya 40 mg metilprednizolon tedavisi ve FTR programı başlatıldı. FTR 
programı sonrasında hasta tam şifa ile taburcu edildi. 
 
Sonuç: PTS, omuz ağrısı ve güçsüzlüğü ayırıcı tanısında mutlaka düşünülmelidir. Tedavisi 
semptomatik olan olan hastalığın iyi prognozu hakkında hastaya yeterli bilgi verilmesi tedavinin daha 
olumlu ilerlemesine olanak sağlayacaktır. 
  
Anahtar Kelimeler: Parsonage turner sendromu, brakiyal pleksopati, monopleji 
 
  



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

P-159 Bariyatrik Cerrahi Sonrası Gelişen Düşük Ayak Olgusu 
  
Sevilay Batıbay, Pelin Yıldırım 
 
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kocaeli Derince SUAM, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, Kocaeli 
  
Amaç: Obezite çağımızın en önemli sağlık sorunu olup birçok komorbid hastalıkla ilişkilidir. Bariyatrik 
cerrahi (BC) obezitenin etkili bir tedavi yöntemi olarak ülkemizde giderek artan sıklıkta uygulanmaktadır. 
Postoperatif gelişen mononöropati, ensefalopati, spinal kord hasarı, kranial nöropati ve polinöropati gibi 
nörolojik komplikasyonlar bildirilmiştir. Biz de kliniğimize BC sonrası düşük ayak ile başvuran olgumuzu 
sunmayı amaçladık. 
 
Olgu: 34 yaşında kadın hasta, son 2 haftadır olan sol ayakta güçsüzlük ve yürürken takılma şikayeti ile 
polikliniğimize başvurdu. Yapılan fizik muayenesinde sol ayak bileği dorsifleksiyonu 2/5, başparmak 
ekstansiyonu 2/5, ayak eversiyonu 2/5 kas gücündeydi ve ayak dorsumunda hipoestezi mevcuttu, derin 
tendon refleksleri normoaktif olup patolojik refleks yoktu. Lomber eklem hareket açıklığı açık ağrısız, 
düz bacak kaldırma ve femoral germe testleri negatifti. Hastanın özgeçmiş sorgulamasında 4 ay kadar 
önce BC geçirdiği, postoperatif yaklaşık 40 kilo kaybı olduğu öğrenildi. 1 hafta sonrasında yapılan 
elektrofizyolojik incelemede sol peroneal sinirde fibula başı seviyesinde sinir iletim hızında yavaşlama 
ve bileşik kas aksiyon potansiyeli amplitüdünde düşme saptandı. İğne EMG’de sol tibialis anterior ve 
ekstansör digitorum brevis kasında akut denervasyon potansiyelleri ve tam kasıda seyrelme tespit edildi. 
Bu bulgular eşliğinde peroneal sinirin fibula başı seviyesinde kompresyona uğradığı düşünüldü. Çekilen 
2 yönlü sol diz grafisinde fibula başında basıya sebep olabilecek herhangi bir lezyon tespit edilmedi. 
Peroneal tuzak nöropatinin aşırı kilo kaybına bağlı olduğu düşünüldü. Hastaya refleks ayak-ayak bileği 
ortezi kullanımı önerildi, rehabilitasyon programına gelemeyeceğini belirttiği için ayak bileği eklem 
hareket açıklığı egzersizleri ve güçlendirme programı verildi, kontrolde elektrofizyolojik değerlendirme 
planlandı. 
 
Sonuç: Peroneal nöropati alt ekstiremitenin ek sık rastalanan mononöropatisidir. Fibula başı ile yakın 
komşuluğu travmalardan sonra yaralanmaya açık hale gelmesine neden olmaktadır. Etyolojide; sürekli 
bacak bacak üstüne atmak, bir bacağı diğerinin altına alarak oturmak, dizi geçen alçı ya da atel 
uygulamaları sonrasında bası altında kalması, hızlı kilo kaybı, aşırı alkol tüketimi, diabetes mellitus, 
malnütrisyon gibi endokrin ve metabolik sebepler mevcuttur. Bizim hastamızda diğer nedenleri 
dışlayarak hızlı kilo kaybına bağlı olarak gelişen peronel nöropati tespit ettik. Literatürde vücut ağırlığının 
%15’inin kaybolması sonucu subkutan dokunun azalması nedeni ile peroneal sinirin travmaya hassas 
hale geldiği, aynı zamanda nutrisyonel eksikliklerin de tablonun gelişmesine katkıda bulunduğu 
düşünülmektedir. Sonuç olarak bariyatrik cerrahi sonrası hızlı kilo kaybı peroneal nöropatiye neden 
olabilmektedir. Bu hastalarda diyet modifikasyonu, pozisyona dikkat edilmesi, nutrisyon desteği ve 
rehabilitasyon yaklaşımları önem taşımaktadır. 
  
Anahtar Kelimeler: Bariyatrik cerrahi, obezite, peroneal nöropati 
 
  



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

P-160 Nadir Görülen Bir Genetik Ataksi: Serebrotendinoz Ksantomatozis 
  
Dilara Ekici Zincirci, Burcu Önder, Fatma Nur Kesiktaş 
 
Sağlık Bilimleri Üniversitesi,İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon SUAM, Fizik Tedavi ve 
Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı, İstanbul 
  
Amaç: Serebrotendinoz ksantomatozis nadir görülen otozomal resesif bir lipit depo hastalığıdır. 
CYP27A1 geni üzerinde kodlanan 27 hidroksilaz enzim defekti nedeniyle çeşitli dokularda lipit 
depolanması görülür. Adölesan dönemde katarakt, tendon ksantomları ve erişkin dönemde ortaya çıkan 
ataksi, epilepsi gibi nörolojik bulgularla seyreder. Bunun dışında prematür ateroskleroz, osteoporoz, 
myopati, periferik nöropati görülebilir. Nörolojik semptomlar başlamadan önce tedavi başlandığında 
progresyonun önlenebileceğine inanılmaktadır. Kişiye özel uygulanan rehabilitasyon programlarıyla 
nörolojik bozuklukların kontrolü kolaylaşmakta, hastanın fonksiyonel kapasitesi ve yaşam kalitesi 
artmaktadır. Biz de serebrotendinoz ksantomatozis tanılı olgumuzda uyguladığımız rehabilitasyon 
sürecini paylaşacağız. 
 
Olgu: Serebrotendinoz ksantomatozis tanısıyla takip edilen 37 yaşında kadın hasta, yürüme güçlügü 
ve dengesizlik şikayetiyle başvurdu. Her iki alt ektremitede kas kuvvetleri 4/5 'di ve bilateral aşil klonusu 
mevcuttu. Her iki üst ekstremitede derin tendon reflekleri hiperaktif, Hoffman pozitifti. Her iki alt 
ekstremitede kas kuvvetleri 4/5, derin tendon reflekseri pozitif ve klonus mevcuttu. Bilateral dismetri ve 
Babinski bulgusu pozitifti. Ambulasyon sırasında bilateral düşük ayak yürüyüşü farkedildi. Hasta denge 
rehabilitasyonu ve yürüme eğitimi programına alındı. Her iki alt ekstremiteye kuvvetlendirme egzersizleri 
uygulandı. Foot-up yürüyüş ortezi ile düşük ayağı desteklendi. Baklofen tedavisi ile klonusu giderildi. 
Rehabilitasyon programı sonunda hastanın fonksiyonel kapasitesinde ve dengesinde ilerleme 
kaydedildi.  
 
Sonuç: Serebrotendinoz ksantomatozis nadir görülen ve tedavi edilebilir bir ataksi nedenidir. Hastaların 
çoğu nörolojik bozukluklar geliştikten sonra tanı almaktadır. Hastalığın ilerleyici karakteri nedeniyle 
erken tanı ve rehabilitasyon önem kazanmaktadır. Biz de hastamızın her iki alt ekstremitesinde 
güçsüzlüğü için kuvvetlendirme egzersizleri uyguladık. Yürümesini zorlaştıran klonusunu oral 
antispastiklerle giderdik. Düşük ayak için ortezlerden faydalandık. Denge ve yürüme rehabilitasyon 
programı uyguladığımız hastamız tedavi sonunda hedeflediğimiz düzeyde fayda görmüştür. Daha uzun 
mesafede ve daha güvenli ambulasyonu sağlanmıştır. 
  
Anahtar Kelimeler: Ataksi, düşük ayak, rehabilitasyon, serebrotendinoz ksantomatozis 
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P-161 Sebebi Bulunamayan Progresif Paraparezi Vakası 
  
Halime Kibar 
 
İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
  
Amaç: Klinik pratikte diğer kliniklerden refere edilen pek çok hasta fiziyatri polikliniklerine 
yönlendirilmektedir. Burada bir yıldan fazla süredir birçok nöroloji kliniğinde değerlendirilmiş ve kesin 
tanısı konamamış paraparezik genç bir kadın hasta sunulmuştur.  
 
Olgu: 28 yaşında kadın hasta polikliniğimize yürüme güçlüğü ve ayak parmaklarında uyuşma şikayeti 
ile başvurdu. Hastanın öyküsünde 25 yaşında IVF ile ikiz bebeklere gebe kaldığı, doğumdan yaklaşık 
11 ay sonra her iki alt ekstremitede güçsüzlük, uyuşma ve yürüme bozuklığu geliştiği öğrenildi. Hasta 
bu şikayetlerle birçok merkezde nöroloji kliniğine başvurmuştu. Hasta elektronöromyografi radikülopati 
protokolü ile değerlendirilmiş, normal sonuç bulunmuş, lomber ponksiyonla BOS inceleme normal ve 
üreme tesbit edilmemiş, paraneoplastik sendrom açısından yapılan tetkiklerde patolojik bulguya 
rastlanmamış, ANA paneli normal değerlendirilmişti. Spasik parapleji (SPG4) spast gen mutasyon 
analizinde mutasyon saptanmamıştı. Sadece EEG de generalize epileptiform anomali tesbit edilmişti, 
ancak hastanın nöbet öyküsü yoktu. Hastaya herediter spastik parapleji şüphesi ile tedavi başlanması 
düşünülmüş, ancak tedavinin epilepsiye sebep olabileceği için vazgeçilmişti. Sonrasında hasta fizik 
tedavi polikliniğine yönlendirilmiş. Yapılan fizik muayenesinde hastanın çok kısa mesafede desteksiz 
ancak ataksik yürüdüğü, daha uzun mesafede kişi desteğine ihtiyacı olduğu görüldü. Merdiven çıkarken 
daha iyi, inerken zorlandığını ifade etti. Tandem yürüyüşü bozuktu, parmak burun testi ise normaldi. Kas 
gücü her 2 üst ekstremitede tamdı. Alt ekstremitede kas gücü bilateral L2 2/5, L3 3/5, L4 3/5, L5 5/5, 
S15/5 olarak değerlendirildi. Duyu değerlendirmesinde alt ekstremitede kas gücü tersine duyunun 
distalde daha az proksimalde daha iyi olduğu izlendi. Hastada spasdisite izlenmedi. Hasta gaita kontine, 
idrar zaman zaman inkontineydi. Hastaya her iki alt ekstremite güçlendirme, denge koordinasyon 
egzersizleri, propripseptif eğitim, yürüme eğitiminden oluşan rehabilitasyon programı planlandı. Klinik 
takip önerildi. 
 
Sonuç: Nörolojik hastalıkların birçoğuna tanı konulabilse de bazı hastalıklar kesin teşhis 
edilememektedir. Bu durumlarda hastaların semptomlarına yönelik tedavi protokolleri geliştirilmeye 
çalışılmaktadır. Yürüme güçlüğü, parestezi ve paraparezi bu semptomlardandır ve tedavisinde 
rehabilitasyon programlarından faydalanılmaktadır. 
  
Anahtar Kelimeler: Ataksi, paraparezi, yürüyüş bozukluğu 
 
  



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

P-162 Genç Başlangıçlı Parkinson Hastalığı ve Rehabilitasyon Süreci 
  
Zeynep Candan, Figen Yılmaz, Emre Ata, Adem Erbirol, Ömer Faruk Ünelli 
 
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sultan Abdülhamid Han Suam, Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, 
İstanbul 
  
Giriş: Genç başlangıçlı parkinson hastalığı 20 ile 40 yaş arasında ortaya çıkan İdiopatik Parkinson 
Hastalığı olarak tanımlanır; hastaların yaklaşık % 5'ini oluşturur.Biz vakamızda 30 yaşında olup 10 yıl 
önce genç başlangıçlı parkinson tanısı almış hastanın rehabilitasyon sürecini ele alacağız. 
Vaka: 30 yaşında erkek hastanın,10 yıl önce hareketlere başlamada yavaşlık, küçük adımlarla yürüme, 
yürürken duraklama, konuşmada yavaşlama, donakalma ve donuk bakışlar nedeniyle başvurduğu 
nöroloji kliniğinde ‘ genç başlangıçlı parkinson hastalığı’ tanısı aldığı, farmakolojik tedaviye başlandığı, 
mevcut tedaviye rağmen progresyon göstermesi üzerine 4 sene önce derin beyin stimilatörü (DBS) 
takıldığı öğrenildi. DBS sonrası ambulasyon kalitesi artmış olan hasta, son zamanlarda yürümede 
dengesizliğinin artması üzerine rehabilitasyon amacıyla tarafımıza yönlendirildi. Yapılan muayenesinde, 
konuşma hipofonik, monoton ve dizartrikti. Hipomimi, göz kırpmada azalma ve siyalore, sandalyeden 
kalkmada güçlük, yürüyüşe eşlik eden kol hareketlerinde azalma, solda belirgin olmak üzere alt ve üst 
extremitede rijidite, ince el becerilerinde azalma mevcuttu. Yürüyüşte fleksiyon postürü hakimdi fakat 
postural refleks kaybı gözlenmedi. Sabit durmada güçlük, hareketi durdurmada güçlük dikkati çekiyordu. 
Donma ve motor blok, istirahat tremoru gözlenmedi. Eklem hareket açıklıkları tamdı. Otonomik 
disfonksiyon yoktu. Rehabilitasyon sürecinde; iş uğraşı terapisi, yürüme mobilizasyon egzersizleri, ince 
el becerilerini geliştirecek egzersizler, eha egzersizleri, gevşeme teknikleri, ağız ve yüz egzersizleri, 
konuşma terapisi, solunum ve yutma egzersizleri; duysal, işitsel, görsel, somotosensöriyel ve kognitif 
ipuçları teknikleri kullanılarak çalışıldı.Dengeye yönelik biodex ile çalışıldı.Hastamızın yaşının genç 
olması ve ağır kognitif etkileniminin olmaması nedeniyle rehabilatasyona katılımı iyiydi. Yürüyüş 
kalitesinde,el ince becerisinde,postüründe düzelme sağlandı. Günlük yaşam aktivitelerinde bağımsızlığı 
arttırıldı. 
 
Sonuç: Parkinson hastalarında farmakolojik ve cerrahi tedavilerin yanı sıra rehabilitasyon sürecinin de 
rolü önemlidir ve geri plana atılmamalıdır. Erken tanı ve hastanın erken dönemde rehabilitasyon 
sürecine yönlendirilmesi oldukça önemlidir. Yaşam kalitesinin artması, bağımsızlığın kazanılması, 
semptomlarına yönelik engelliliğin azaltılması için rehabilitasyon süreci tedavinin bir parçası olmalıdır 
  
Anahtar Kelimeler: Derin beyin stimilatörü, genç parkinson, rehabilitasyon 
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P-163 Servikal Disk Operasyonu Sonrasında Gelişen Hemiparezi 
  
Zeynep Candan, Figen Yılmaz, Emel Atar, Adem Erbirol, Selin Duran 
 
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sultan Abdülhamid Han Suam,Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Anabilim 
Dalı,İstanbul 
  
Giriş: Servikal disk hernileri ilerleyici nörolojik defisit ve kauda ekuina sendromu dışında çoğunlukla 
konservatif olarak tedavi edilir.Konservatif tedaviye dirençli radikülopatilerde ve/veya nörolojik defisite 
eşlik eden myelomalazik tutulum varlığında cerrahi tedavi uygulanabilir. Biz vakamızda el bilek 
ekstansör kas gücünde azalma ve servikal görüntülemesinde myelomalazik değişiklik saptanan; bu 
nedenle opere edilen ve sonrasında hemiparezi gelişen olguyu sunmak istedik. 
 
Vaka: 37 yaşında kadın hastanın baş-boyun ağrısı ve sağ kolda uyuşma şikayeti ile beyin ve sinir 
cerrahisi polikliniğine başvurduğu, muayenesinde sağ el bilek ekstansörlerinin 4/5 gücünde ve servikal 
görüntülemesinde sağ c5-c6 extrüde disk hernisi ve miyelomalazik değişiklikler saptanması üzerine 
opere edildiği, ameliyat sonrasında sol üst ve alt ekstremitede güç kaybı meydana geldiği ve şiddetli 
ağrısının olduğu öğrenildi. Kliniğimize rehabilitasyon amacıyla yatırılan hastanın giriş muayenesinde; 
sağ üst ve alt ekstremite nörolojik muayenesi tamamen normal, solda dirsek fleksörü 4/5, el bilek 
ekstansörü 3/5, dirsek ekstansörü 3-/5, parmak fleksörleri 2/5,parmak adduktorleri 1/5, kalça fleksörü 
4/5 diz ekstansörü 4/5 ayak bileği dorsifleksiyonu 2/5, baş parmak uzun ekstansörü 2/5, plantar fleksiyon 
1/5 gücünde, sol c6 ve distalindeki tüm dermatomlarda hiperaljezik duyu kusuru saptandı. İdrar ve gayta 
istemli kontrollü, yutma fonksyoneldi. Sağ üst ve alt ekstremite derin tendon refleksleri (dtr ) normoaktif, 
taban cildi refleksi (TCR) fleksör, hoffman refleksi negatif olarak değerlendirilirken; sol üst ve alt 
ekstremite dtr hiperaktif; TCR ekstansör, hoffman refleksi negatif olarak saptandı. Kanedyen ve bir 
kişinin maksimum yardımı ile kısa mesafe ambule olarak değerlendirildi. Sol hemiparezi ayrıcı tanısı için 
istenilen kranial ve diffüzyon MRında herhangi bir patoloji saptanmazken, servikal MR ‘ ında mevcut 
myelomalazi alanının arttığı görüldü. Rehabilitasyon programında el bilek ekstansör ve ayak bileği 
dorsifleksörleri başta olmak üzere uygun kaslara elektriksel stimülasyon tedavisi uygulandı, el ince 
becerilerine yönelik egzersizler, yürüme, denge,koordinasyon egzersizleri uygulandı. Nöropatik ağrısına 
yönelik TENS uygulaması ve medikal tedaviye başlandı. Rehabilitasyon sürecinin sonunda elbilek 
ekstansörleri 3/5, parmak fleksörleri 3/5,ayakbileği dorsifleksiyonu 3/5, plantar fleksiyon 3/5 olarak 
değerlendirildi. Hasta afo ile ev içi bağımsız, toplum içi kanadyen ile bağımsız ambule hale geldi. 
 
Sonuç: Disk hernilerinin cerrahi tedavisinin çoğunda tatmin edici sonuçlar olmakla beraber 
komplikasyonlar da gelişebilmektedir. Herhangi bir spinal prosedürde önceden varolan myelopatinin 
kötüleşmesi mümkündür. Bu nedenle cerrahiye aday olabilecek hastaların erken evrede fizik muayene 
ve görüntüleme yöntemleri ile takibi; fizik tedavi modaliteleri ve medikal tedavinin yetersiz kaldığı 
olguların tespiti ve cerrahiye yönlendirilmesi önem arz eder. 
  
Anahtar Kelimeler: Hemiparezi, myelomalazi, servikal disk hernisi, rehabilitasyon 



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

P-164 Olgu Sunumu: Dekompresyon Hastalığına Bağlı Parapleji: Rehabilitasyon Süreci 
  
Aslı Karadağ Özdemir, Meral Bilgilisoy Filiz, Naciye Füsun Toraman 
 
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği 
  
Amaç: Dekompresyon hastalığı, su altı dalışlarda yüzeye çıkarken oluşan ani basınç değişimine bağlı, 
kan ve sıvılardaki azotun sıvı halden gaz haline geçmesi sonucu ortaya çıkan tablodur.(1) 
Nörolojik tutulum daha çok spinal kordda olurken, nadiren beyin sapı tutulumu görülür. Spinal kord en 
çok üst lomber veya alt torasik bölgelerde hasarlanır. Medulla spinalisteki venöz pleksusta oluşan gaz 
embolisi mekanizma olarak gösterilmektedir. (2) Dekompresyon hastalığının kesin tedavisi; hiperbarik 
oksijen tedavisi ile rekompresyonun sağlanmasıdır.(1) Bu olgu sunumunda dalış sonrası parapleji 
gelişen 2 olgunun rehabilitasyon sürecindeki kazanımlarının gösterilmesi amaçlanmıştır 
 
Olgu:  
Olgu 1: 36 yaşında erkek hasta, 26 metre dalış sonrasında bacaklarda kuvvetsizlik şikayetiyle anestezi 
yoğun bakımdan devir alındı. Fizik muayenesinde; desteksiz oturma dengesi var, ambulasyonu yoktu. 
ASIA inkomplet B nörolojik yaralanma seviyesi T8 olarak değerlendirildi. Hastanın 40 seans hiperbarik 
oksijen tedavisi beraberinde 20 seans rehabilitasyon programı uygulandı. Tedavi sonucunda; hastada 
bağımsız ambulasyon ve BERG denge ölçeğinde 13’ten 55 puana artış sağlandı. Nörolojik 
muayenesinde ASIA inkomplet D nörolojik yaralanma seviyesi L1 olarak değerlendirildi. 
 
Olgu 2: 31 yaşında erkek hasta 30 metre dalış sonrasında gelişen bacaklarda kuvvetsizlik şikayetiyle 
anestezi yoğun bakımdan devir alındı. Fizik muayenesinde; desteksiz oturma dengesi var, ambulasyonu 
yoktu. ASIA inkomplet D, nörolojik yaralanma seviyesi T9 olarak değerlendirildi. Hastada 40 seans 
hiperbarik oksijen tedavisi beraberinde 20 seans rehabilitasyon programı uygulandı. Tedavi sonucunda 
hastada çift kanadyenle uzun mesafe, bağımsız kısa mesafede ambulasyon ve BERG denge ölçeğinde 
11’den 29 puana artış sağlandı. Fizik muayenesinde ASIA inkomplet D nörolojik yaralanma seviyesi T9 
olarak değerlendirildi. 
 
Sonuç: Dekompresyon hastalığı nedeniyle spinal kord hasarı gelişen hastalarda; hiperbarik oksijen 
tedavisine ek olarak rehabilitasyon programı uygulanmasının; hastaların fonksiyonel durumunda 
iyileşmeye katkıda bulunduğu sonucuna varılmıştır. 
  
Anahtar Kelimeler: Dekompresyon hastalığı, parapleji, rehabilitasyon 
 
  



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

P-165 Diyabetik Amiyotrofide İntravenöz İmmunglobulin Tedavisi 
  
Nur Topcu1, Meral Bilgilisoy Filiz1, Şebnem Koldaş Doğan1, Aylin Yaman2, Naciye Füsun 
Toraman1 
 

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon 
Kliniği, Antalya 
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Antalya 
  
Giriş: Diyabetik amiyotrofi (DA); diyabetik lumbosakral radikülopeksus nöropatisi, femoral veya femoral-
siyatik nöropati, diyabetik mononöritis multipleks, proksimal diyabetik nöropati olarak da adlandırılan 
diyabetes mellitusun (DM) en ağrılı komplikasyonlarındandır (1). DM’li hastaların %1’inde ve genellikle 
50 yaş üzerinde görülür (2). Ağrı ve güçsüzlük majör semptomlardır ve sıklıkla alt ekstremite 
proksimalde başlar (3). Parestezi, allodini ve otonomik disfonksiyonun duyusal semptomları olabilir (3). 
Tanı; alt ekstremite asimetrik aktif denervasyonunun elektrodiagnostik bulgularına dayanır (1). Çeşitli 
yayınlarda, intravenöz immunglobulinin (IVIG), DA tedavisinde kullanılabileceği belirtilmiş, ancak bu 
etkinin mekanizmaları açıklığa kavuşturulmamıştır (1). Bu sunumda DA tanı ve tedavisi konusundaki 
deneyimlerimizi aktarmak amaçlanmıştır. 
 
Olgu: 69 yaş kadın hasta, 4 yıldır giderek artan bel, sağ kalça ve bacaklarda ağrı, yürüyememe 
şikayetleri ile polikliniğimize başvurdu. Ağrıları hareketle artmakta olan ve uyuşma eşlik eden hasta 
beyin cerrahisi tarafından 3 kez lomber spinal stenoz ve spondilolistezis nedeniyle opere edilmişti. 
Özgeçmişinde DM, 2 kez sol ve 3 kez sağ total diz protez revizyonu öyküsü mevcuttu. Fizik 
muayenesinde, lomber fleksiyon ve ekstansiyon ağrılı ve kısıtlı, düz bacak kaldırma testi sağda 60 
derecede pozitif, FABERE, FADIR ve sakroiliyak kompresyon testleri negatif, diz fleksiyonu bilateral 
aktif 0-80 derece, pasif 0-90 derece, ağrılı idi. Sağ C7-8, L4-5, S1 hipoestezik, bilateral patella ve aşil 
refleksleri hipoaktif, kas kuvveti üst ekstremite proksimalde 4/5 distalde 5/5, alt ekstremite proksimalde 
solda 3/5, sağda 2/5, distalde solda 5/5, sağda 2-/5 idi. Fonksiyonel durum; kısa oturma dengesi mevcut, 
yürüteç ile kişi gözetiminde ambule idi. Vizüel analog skala (VAS) ‘ya göre ağrı şiddeti aktivasyonla 5, 
istirahatle 0 düzeyinde, yapılan elektromyografi (EMG)’sinde; sağ femoral BKAP distal latansında hafif 
uzama ve amplitüdünde sola göre yaklaşık %30 azalma, sağ tibialis anterior, peroneus longus kaslarda 
anormal spontan aktivite, istemli MUP aktivitesi elde edilememiş, sağ adduktor magnus kasında 
anormal spontan aktivite, polifazik MUP oranında artış, interferansta seyrelme, bilateral kuadriseps ve 
sol adduktor magnus kaslarında polifazik MUP oranında artış ve interferansta seyrelme gözlenmiş olup 
diyabetik amyotrofi ile uyumlu idi. Hastaya 0.4 g/kg/gün dozunda 5 gün IVIG planlandı. Nörolojik 
rehabilitasyon programına alındı. Birinci ayın sonunda hastada yürüteçten tek kanedyene geçiş, VAS 
ağrı düzeylerinde %50’ den fazla gerileme, bilateral kalça, diz ve dirsek bölgesi kaslarda kuvvet artışı 
sağlandı. Kalk yürü testi, otur kalk testi ve 6 dakika yürüme testlerinde gelişme kaydedilen hasta 1 ay 
sonra poliklinik kontrolü önerilerek taburcu edildi. 
 
Sonuç: Alt ekstremite proksimal kaslarda, asimetrik başlayan, ağrı ve kuvvetsizlik şikayetleri olan 
hastaların ayırıcı tanısında DA akılda tutulmalıdır. DA tanısı büyük ölçüde klinik semptom ve 
elektromyografi bulgularına dayanmaktadır. IVIG; ağrı skorları, kas kuvveti ve fonksiyonel durum 
üzerine pozitif etkisiyle, DA tedavisinde etkili bir seçenek olarak değerlendirilebilir. 
 
Kaynaklar: 
1. Tamburin S, Magrinelli F, Favaro F, Briani C, Zanette G. Long-Term Response of Neuropathic Pain 
to Intravenous Immunoglobulin in Relapsing Diabetic Lumbosacral Radiculoplexus Neuropathy. A 
Case Report. Pain Pract. 2014 Feb; 14(2): E85-90. 
2. Kedlaya D, Klein M.J, Diabetic Lumbosacral Plexopathy. Medscape. 2018 Oct 12. 
3. Chan YC, Lo YL, Chan ESY. Immunotherapy for diabetic amyotrophy (Review). Cochrane 
Database of Systematic Reviews. 2017. 
  
Anahtar Kelimeler: Diyabetik amiyotrofi, ivig, tedavi 
 
  



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

P-166 Glukoz 6-Fosfat Dehidrogenaz Enzim Eksikliği Hemipleji Nedeni Olabilir mi? 
  
Ceren Kara Göçer1, Naciye Füsun Toraman1, Serkan Özben2 
 

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon 
Kliniği, Antalya 
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Antalya 
  
Amaç: Sık görülen glukoz 6-fosfat dehidrogenaz (G6PD) eksikliğinde, serebral vasküler hasar ve inme 
riskinin arttığı bildirilmiştir. Bu çalışmada G6PD eksikliğine bağlı hemipleji gelişen olgu tanımlanmıştır.  
 
Olgu: 25 yaşında, sol kol ve bacakta güçsüzlük nedeniyle Nöroloji Kliniğine başvuran erkek hastada 
saptanan akut talamik enfarkt etiyolojisine yönelik tetkiklerde, (G6PD) enzim düzeyi 0.019 U/gHb (6.97 
- 20.5), homosistein 11.3 umoL/L (0-12), protein S (sitratlı plazma) %83 (60-150), protein C (sitratlı 
plazma) %136 (72-160), C3 kompleman 1.43 g/L (0,9-1,8), Anti-Thrombin 3 aktivite düzeyi %99 (75-
125), lupus antikoagülan düzeyi normal olarak saptandı. ANA, ANA alt grup testleri, anti-kardiyolipin 
IgG/IgM, Brucella, VDRL-RPR, ANCA testleri negatifti. 24 saatlik idrar immünfiksasyon elektroforezi ve 
serum immünfiksasyon elektroforezi, vertebral ve karotis arter doppler US normaldi. G6PD eksikliği 
hemipleji nedeni olarak belirlendi ve hasta rehabilitasyon amacıyla kliniğimize yönlendirildi. Fonksiyonel 
olarak bağımsız ambule olan, ihmal, afazi, idrar ve gaita inkontinansı olmayan hastanın muayenesinde, 
Brunnstrom (BS) sol üst ve alt ekstremite ile el evre 5, kalk git testi 8.46 s, otur kalk testi 13 s, 6 dakika 
yürüme 278 metre, BERG 50, Fonksiyonel Bağımsızlık Ölçeği (FBÖ) 120 puandı. Solda DTR hiperaktif, 
patolojik refleksler pozitifti ve klonus vardı. Yüzeyel ve derin duyu normaldi. Tedavi programı, günlük 
yaşam ve enstrümental aktivitelerde bağımsızlık hedefiyle, nörogelişimsel uygulamalar, aktif EHA, 
germe, denge ve koordinasyon egzersizleri, yürüme eğitimi ve ergoterapi olarak planlandı. 14 seans 
tedavi programı alan hastanın BS sol üst ve alt ekstremite ile el evre 5, kalk git testi 6,4 s, otur kalk testi 
9,5 s, 6 dakika yürüme 465 metre, BERG 56, FBÖ 126 puana ulaştı. 
 
Sonuç: X kromozomunun subtelomerik bölgesinde q28 lokusuna yerleşen G6PD geni (1), X’e bağlı 
resesif kalıtım gösterdiği için erkekler daha fazla etkilenmektedir (2). Araştırmalarda orak hücre anemisi 
ve G6PD eksikliği olan bireylerin transkraniyal doppler sonuçlarında anormal bulgu görülme riskinin (3); 
dolayısıyla serebral vasküler hasar ve inme riskinin arttığı bildirilmiştir (3,4). G6PD eksikliğine bağlı inme 
nadir görüldüğünden bu olgu sunulmuştur. 
  
Anahtar Kelimeler: Glukoz 6-fosfat dehidrogenaz, hemipleji, rehabilitasyon 
 
  



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

P-167 Serebral Palsi Tanılı Hastada Saptanan Kalça Abduksiyon Spastisitesi Olgu Sunumu 
  
Zeynep Yazar, Funda Çalış 
 
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı, İzmir 
  
Amaç: Serebral palsi (SP) gelişmekte olan ülkelerde özürlülüğün yaygın bir sebebi olup anormal 
yürüyüş ve postür bozukluğu ile seyreder. Çocuklarda fonksiyonel kapasitenin artırılabilmesi için 
spastisite olan kasların tespit edilip uygun tedavinin yapılması gerekir. SP tanısı ile izlediğimiz ve 
botulinum toksin enjeksiyonu ile tedavisini düzenlediğimiz hastada gözlenen abduktor spastisitesi daha 
önce literatürde izlenmemiş olduğu için bildirilmiştir. Hastanın abduktor spastisitesini açıklayacak 
travma, enfeksiyon ve başka herhangi bir patoloji saptanmamıştır. 
 
Olgu: 11 yaş SP tanılı kız hasta ile dış merkezde nörolojik rehabilitasyon programına devam ederken 
spastisitesine yönelik botulinum toksin enjeksiyonu uygulanması amacıyla kliniğimize başvurmuştur. 
Hasta 26 yaşındaki annenin 2. Gebeliğinden C/S ile 36 haftalık doğmuş. Doğum sonrasında fasiyal 
paralizi farkedilen hasta 9 gün küvezde olmak üzere 2 ay pediatri servisinde izlenmiş. Anne baba 
arasında 1. Derece akrabalık mevcut. 5 aylıkken emme refleksi gelişen hasta 1 yaşında desteksiz 
oturmaya başlamış. 9 yaşında destekli ayağa kalkan hasta 1 yıldır nörolojik rehabilitasyon programına 
devam ediyor. Hastanın muayenesinde bilinci açık oryante ve koopere. Bilateral total görme kaybı 
mevcut. Tek kişi yardımı ile her iki kalça abduksiyon postüründe ayakta durabiliyordu. Bilateral kalçada 
Modifiye Ashworth Skalası evre 3 abduktor spastisitesi mevcuttu. Aşil ve patella bilateral hiperaktif, 
babinski bilateral pozitif saptandı. Hastanın her iki gluteus medius kasına EMG eşliğinde tek tarafa 75 
ünite olmak üzere toplam 150 ünite ve her iki tensor fascia lata kasına tek tarafa 50 ünite olmak üzere 
toplam 100 ünite intramuskuler botulinum toksin tip A enjeksiyonu uygulandı.Enjeksiyon sonrası 1. Hafta 
kontrolünde hastanın abduktor spastisitesi azalmış olup ayakta kalça abduksiyon posturü botulinum 
toksini enjeksiyonu uygulaması öncesine göre düzelmişti. 
 
Sonuç: SP gelişmekte olan beyinde intrauterin dönemde veya yaşamın ilk aylarında oluşan lezyon ya 
da zedelenme sonucu gelişen, progresif olmayan ancak yaşla birlikte değişebilen, hareketi kısıtlayıcı 
kalıcı motor fonksiyon kaybı, postür ve hareket bozukluğudur. Bu hastalara epilepsi, mental retardasyon, 
duyu algı ve davranış bozuklukları, yutma sorunları, kas-iskelet bozuklukları gibi ikincil tıbbi sorunlar 
görülebilir. 
SP gelişmiş ülkelerde özürlülüğün yaygın bir sebebidir. Yeni tedavi yöntemlerine rağmen prevalansı son 
20 yılda belirgin bir değişim göstermemiştir. Serebral palsi sıklığı 1000 canlı doğumda 2.11 olarak 
hesaplanmıştır. Ülkemizde gerçekleştirilen bir çalışmada ise SP prevalansı 1000 canlı doğumda 4.4 
olarak saptanmıştır  
SP risk faktörlerini prekonsepsiyonel, antenatal, intrapartum, neonatal ve postnatal olmak üzere 5 ana 
başlıkta incelenmektedir. Verilerin daha düzenli toplanmasıyla elde edilen bilgiler doğrultusunda 
serebral palsi etyolojisinin multifaktöriyel olduğu düşünülmektedir.  
Serebral palsinin klinik sınıflaması motor bozukluğun tipi ve dağılımına göre spastik diskinetik ve ataksik 
olmak üzere üçe ayrılır. Tüm formlar anormal postür ve yürüyüş bozukluğu ile seyreder. 
Spastik SP serebral palsinin en sık görülen formudur. Spastisite tüm vücutta görülebilir fakat bilateral 
tutulumu olan çocuklarda alt ekstremitede, unilateral tutuluşu olan çocuklarda üst ekstremite daha fazla 
etkilenmiştir. 
Alt ekstremitede daha çok gastroknemius, soleus, hamstring, rektus femoris, adduktorler ve psoas;üst 
ekstremitede ise omuz eksternal rotatorleri, dirsek, el bileği ve parmak fleksörleri ile pronator kaslar 
etkilenmiştir. 
Bizim hastamızda ise alt ekstremitede beklenildiği gibi adduktor spastisite olmayıp gluteus medius 
spastisitesine bağlı bilateral abduktor spastisite izlenmiştir. 
Hastanın abduktor spastisitesini açıklayacak travma, enfeksiyon ve başka herhangi bir patoloji 
saptanmamıştır. 
  
Anahtar Kelimeler: Serebral palsi, abduktor spastisite, gluteus medius spastisite, tensor fascia lata 
spastisite, botulinum toksin tip A 



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

P-168 Skolyoz Cerrahisi Geçiren Nemalin Myopatili Hastada Hipermobilite Sendromu 
  
Filiz Meryem Sertpoyraz1, Figen Baydan2, Berk Özyılmaz3 
 

1SBÜ Izmir Tepecik Egitim ve Arastirma Hastanesi FTR Klinigi, Kas Hastaliklari Birimi 
2SBÜ Izmir Tepecik Egitim ve Arastirma Hastanesi Çocuk Nöroloji Kliniği, Kas Hastaliklari Birimi 
3SBÜ Izmir Tepecik Egitim ve Arastirma Hastanesi Genetik Laboratuari, Kas Hastaliklari Birimi 
  
Amaç: Nemalin Myopatisi nadir görülen konjenital myopatilerdendir. Skolyoz progresyonu nedeniyle 
opere olan nemalin myopatili, hipermobilite sendromu tanısı koyduğumuz hastamızı paylaşmak istedik. 
 
Olgu: 16 yaşında, bayan olgu İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kas Hastalıkları birimine 
takip ve tedavi amacıyla basvurdu. Sırt ve yaygın eklem ağrısı yakınması vardı. Ailede anne baba 
üçüncü dereceden akraba idi ve kız kardeşinde de Nemalin Myopati tanısı vardı. 
Olgu doğum sonrası hareketlerinde yavaşlık nedeniyle gevşek bebek tanısıyla izlenmiş. İki yaşında 
yürümede gecikme şikayeti ile Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nöroloji kliniğine başvuran 
hasta ileri tetkikler ve kas biopsisi sonrasında Nemalin Myopati tanısı alarak düzenli rehabilitasyon 
programı başlanmış. 13 yaşında sırt bölgesinde eğriligin (skolyozun) ilerlemesi nedeniyle opere edilmiş.  
Muayenesinde: 
Fonksiyonel aktivite düzeyi:4, destekle merdivenlerden çıkabiliyordu, bilateral ayaklarda pes planus, 
halluks valgus, genu rekurvatum ve sırt bölgesinde operasyona sekonder yaklaşık 20 cmlik skarı 
mevcuttu. 
Skapuler asimetri, sol omuz yukarda, dorsolomber sağ skolyozu vardı.  
Başparmak bilateral pasif ön kol iç yüze değiyor, elbilegi dorsifleksiyonu 110 derece, 
Bilateral dirsek ekstansiyonu -10 derece,  
Ayakta dizler ekstansiyonda el ayası-yer mesafesi 0 cm. 
Üst ekstremite proximalde 3+/5,distalde kas gücü 4/5, alt ekstremite proximalde 3+/5,distal kas gücü 
3/5. 
 
Laboratuar: Kreatinin kinaz:178U/L, Laktat Dehidrogenaz:168 U/L, Vitamin D:20mg/l dışında normal. 
Kas Biopsisi: Kas liflerinde çap farkı, atrofik lifler, nadir santral nukleus. Gromori trikrom boyası ile bazı 
liflerde nemalin rodlar,oksidatif enzim boyaları ile düzensiz boyanma 
 
Sonuç: Hastanın klinik muayene bulgularına göre Brington Kriterlerine göre hipermobilite sendromu 
tanısı konup rehabilitasyon programi düzenlendi. Vitamin D eksikliği açısından medikal tedavisi 
düzenlendi. 
  
Anahtar Kelimeler: Nemalin myopati, skolyoz, hipermobilite sendromu 
 
  



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

P-169 Bariatrik Cerrahi Sonrası Gelişen Bilateral Düşük Ayak: Olgu Sunumu 
  
Emra Köker, Aslıhan Uzunkulaoğlu, Saime Ay 
 
Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı, Ankara 
  
Amaç: Obezitenin prevalansındaki ve medikal kilo verme programlarına yanıt vermeyen bireylerin 
sayısındaki artış bariatrik cerrahinin gelişmesine ve tercih edilmesine neden oldu. Tüm bariatrik cerrahi 
tipleri sonrası nörolojik komplikasyon gelişme riski %5-16 arasındadır. Bunlardan %54'ü periferik 
nöropati, %9'ü kraniyal nöropati, %2'ü miyelopati, %35'i ensefalopati gelişmesidir. Periferik nöropati 
gelişmesinde inflamatuar hasar ve malabsorbsiyonun neden olduğu vitamin eksiklikleri en önemli 
etiyolojilerdendir. Nadir görülen, aşırı ve hızlı kilo kaybının neden olduğu bir diğer komplikasyon ise 
peroneal sinirin tuzak nöropatisidir. Cerrahi sonrası kilo kaybıyla peroneal siniri kompresyonlara karşı 
koruyan yağ dokusunun azalması fibulada tuzak nöropati gelişimi için risk oluşturmaktadır. Muayenede 
peroneal sinirin motor ve duyu kayıpları izlenir; ayak eversiyonu ve dorsifleksiyonda zayıflık, bacak 
lateralinde ve ayak dorsumundaki bozulmuş duyu ile karakterizedir. Yaygın polinöropati de tuzak 
mononöropatiler için risk faktörüdür. 
 
Olgu: 39 yaşında morbid obez kadın, daha önce 5 kez diyet + egzersiz programı yapmış ama kilo 
vermede başarısız olmuş. Boyu 180 cm, kilosu 130 kg ve VKI 40.12 kg/m2 idi. Özgeçmişte prediyabetik 
sınırda açlık kan şekeri (120 mg/dL) dışında özellik yoktu. 1 kez C/S operasyonu geçirmişti. Düzenli 
kullandığı ilaç yoktu. 16 Şubat 2018'de laparaskopik tüp mide operasyonu yapılmış, post op dönemde 
erken komplikasyon görülmemiş,post op 1. günde mobilize olmuş, post op 3. gününde hastaneden 
taburcu edilmiş, post op 10. günde iş hayatına dönmüş. Diyeti diyetisyenler tarafınca yakından kontrol 
edilmiş ve nutrisyonel durumu post op 1. 3. ve 6 ayda serum albumin, ferritin,folat, b12 değerleriyle 
izlenmiş, bir eksiklik saptanmamış. Kasım 2018'de hasta toplamda 40.5 kg, aylık ortalama 4.5 kg 
kaybetmiş. Bel ağrısı olan hasta araba sürerken pedal değiştirmede zorlandığını, sağ ayağını 
sürüklemeye başladığını farketmiş. Bunun üzerine hastaneye başvurmuş. 11 Kasım 2018'de fizik 
muayenesinde hastanın sağ ayak 1. parmak ekstansiyon, ayak dorsifleksiyonunda ve ayak 
eversiyonunda kas gücü muayenesi 3/5 seviyesindeydi, sağ bacak lateralinde ve ayak dorsumu 
hipoestezikti. Bunun üzerine hastaya bir dizi kan ve görüntüleme tetkikleri uygulandı.Serum vitamin 
düzeyleri normaldi. Kranial MR görüntülemede spesifik olmayan gliotik sinyal kayıtları izlenmesi dışında 
patoloji yoktu. Servikal, torakal ve lumbar vertebral MR görüntülemelerde hastanın kliniğini açıklayacak 
patoloji yoktu.Yapılan EMG incelemesinde sağda fibula başı düzeyinde peroneal sinir lezyonu izlendi 
ve FTR programı başlanması uygun görüldü. FTR programına başlanmasından 1 hafta sonra hastanın 
aynı şikayetleri bu sefer sol ayakta görülmeye başlandı ve 6 Aralık 2018'de yapılan EMG incelemesinde 
sağda belirgin bilateral fibula başı düzeyinde peroneal sinir lezyonu olarak izlendi. Hastaya 15 gün 
boyunca FTR programı yapıldı ve 1 hafta sonraki kontrolünde bilateral kas gücü muayenesi 4/5 
seviyesindeydi ve hipoestezide azalma olduğu izlendi. Aradan 1 ay geçtikten sonra hastaya tekrar 13 
gün boyunca FTR programı uygulandı ve hastanın sol ayakta tüm kas gücü 5/5 seviyesine ulaşırken 
sağda 1.parmak ekstansiyonu 4/5, diğerleri 5/5 seviyesindeydi, hipoestezi azalmakla beraber bilateral 
hala devam etmekteydi. Hastaya 1 ay sonra kontrol önerildi  
 
Sonuç: Peroneal sinir tuzak nöropatisi hızlı ve fazla kilo kaybıyla ilgilidir. Bariatrik cerrahi sonrası 
hastaların takibi önemlidir. Sıklıklar unilateral görülen bu komplikasyon diyet modifikasyonu ve vitamin 
desteği ile önlenebilir. İlerleyici klinik seyir olmayan olgularda tedavide FTR programı yararlıdır. 
  
Anahtar Kelimeler: Bariatrik cerrahi, düşük ayak, peroneal sinir tuzak nöropatisi 
 
  



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

P-170 Çapraz Afazi: Olgu Sunumu 
  
Buket Süslü, Cansu Akleylek, Derya Demirbağ Kabayel 
 
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı, Edirne 
  
Amaç: Afazi, en sık görülen uzun süreli sakatlık nedeni olan inmenin ana belirtilerinden biridir. Çapraz 
afazi non-dominant hemisfer lezyonlarına sekonder gelişen dil bozukluğu olarak tanımlanmiştır. Sağ 
elini kullanan hastalarda çapraz afazi prevalansının tüm afazik sendromların % 0.38 ile % 3'ü arasında 
olduğu bildirilmektedir. Nadir görülen bu durumu bir olgu ile sunmayı amaçladık. 
 
Olgu: 57 yaşında kadın hasta sol kol ve bacakta güzsüzlük ve konuşamama yakınmaları sebebiyle 
nöroşirürji tarafından konsülte edildi. Hastanın intrakraniyal kanama sebebiyle dekompresyon cerrahisi 
geçirdiği ve 3 ay yoğun bakım ünitesinde yatış öyküsü olduğu öğrenildi. Özgeçmişinde hipertansiyon 
öyküsü mevcuttu. Hastanın yapılan fizik muayenesinde bilinci açıktı ve hasta oryante,koopereydi. Hasta 
sağ el dominanttı. Yürüme FAS evre:0 olarak saptandı. Oturma dengesi yoktu. Tüm eklemlerde eklem 
hareket açıklığı tamdı. Sol üst ekstremite Brunnstrom evre 1, sol alt ekstremite Brunnstrom evre 1, sol 
el Brunnstrom evre 1 idi. Hastaya Ege afazi testi yapıldı. Konuşmada akıcılık yoktu. Anlama ve 
tekrarlamanın korunmuş olduğu gözlendi. Hasta transkortikal motor afazi olarak değerlendirildi. Hastaya 
6 aylık nörolojik rehabilitasyon ve afazi rehabilitasyonu uygulandı. Fonksiyonel becerilerde artış ve afazi 
düzeyinde gerileme gözlenen hastaya nöroşirürji tarafından kranioplasti planlanması üzerine devir 
edildi. 
 
Sonuç: Afazi, mortalitenin artması, fonksiyonel iyileşme oranlarının azalması ve işe geri dönme olasılığı 
ile karakterize inme sonrası ana nörolojik eksikliktir ve inme hastaları arasında afazi insidansı %21 ile 
%38 arasında değişmektedir. Çapraz afazi, sağ beyin lezyonuna bağlı olarak sağ elini kullanan bir kişide 
görülen afazi olarak tanımlanır. Çapraz afazi tahmini insidansı, tüm afazi vakaların % 3'ü kadar rapor 
edilmiştir. Çapraz afazide dil bozukluklarının altında yatan kesin mekanizmalar henüz tam olarak 
anlaşılamamıştır. Bu konuda önerilen açıklamalar arasında; sol yarım kürede sağ yarım küredeki yeni 
bir lezyon tarafından bir şekilde semptomatik hale getirilmiş daha önce sessiz veya tanınmayan bir 
lezyon olması, baskın elin ipsilateral kontrolü, dil fonksiyonlarının iki taraflı gösterimidir. Nedeni tam 
açıklanamasa da çapraz afazinin prognozunun daha iyi olduğu belirtilmektedir. Bizim olgumuzda da 
afazi rehabilitasyonunun ardından konuşma becerilerinde düzelme saptanmıştır. Nadir görülen ve 
mekanizması tam açıklanamayan bu durumu bir olgu ile sunmayı amaçladık. 
  
Anahtar Kelimeler: Çapraz afazi, hemipleji, sağ beyin lezyonu 
 
  



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

P-171 Nadir Bir Hastalık Olan ARSACS (Autosomal Recessive Spastic Ataxia of Charlevoix 
Saguenay) Vakasında Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyonun Rolü: Bir Vaka Sunumu 

  
Günay Yolcu, Esra Giray 
 
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı, İstanbul 
  
Amaç: 2000’de 1 kişiden az sayıda görülen hastalıklar ‘’nadir hastalıklar’’ olarak kabul edilmektedir. 
Nadir hastalıklar alanında hem tanı hem tedavi açısından tıbbi ve bilimsel bilgi eksikliği vardır. Doktorlar, 
araştırıcılar ve politik makamlar uzun bir süredir nadir hastalıklardan habersizlerdir ve kısa bir süre 
öncesine kadar bu alanla ilgili konularda yapılmış gerçek bir araştırma veya kamu sağlığı politikası 
bulunmamaktaydı. Çoğu nadir hastalık için hastalığı tamamen iyileştiren bir tedavi bulunmamaktadır; 
ancak uygun rehabilitasyon ve tıbbi bakım hastaların hayat kalitesini artırabilir ve beklenen yaşam 
sürelerini uzatabilir. Burada nadir bir nörodejenaratif bir hastalık olan; serebellar ataksi, spastisite, 
polinöropati, nistagmus ve retinal değişikliklerle karakterize ARSACS (Autosomal recessive spastic 
ataxia of Charlevoix-Saguenay) vakası sunulacaktır. Bu vaka sunumu ile fiziksel tıp ve rehabilitasyon 
uzmanları nadir hastalık vakası ile karşılaştığında nasıl bir yol izlemesi gerektiği ve rehabilitasyonun 
önemini vurgulamayı amaçladık. 
 
Olgu: 21 yaş erkek hasta, bacaklarda güçsüzlük ve yürüme güçlüğü şikayetiyle Nörorehabilitasyon Özel 
Dal Polikliniğimize başvurdu. Şikayetlerinin beş senedir devam ettiği, son zamanlarda arttığı öğrenildi. 
Prenatal ve perinatal öykü normaldi. Gelişim basamaklarında 1.5 yaşında yürümeye başladığı, nadir 
olarak düşmeleri olduğu öğrenildi. Dış merkezde yapılan kraniyel ve spinal MR görüntülemeleri normal 
olarak yorumlanmıştı. Fizik muayenede ataksik yürüyüş mevcuttu, her iki diz rekurvatuma kaçarak 
bağımsız ambule oluyordu. Bilateral alt ekstremitede proksimal kas güçsüzlüğü, her iki el ve ayak 
intrinsik kaslarında atrofi ve pes kavus mevcuttu. Kliniğimiz elektrofizyoloji laboratuvarında yapılan 
elektrofizyolojik çalışma duyu ve motor simetrik etkilenimin olduğu, aksonal ve demyelinizan bulguların 
eşlik ettiği polinöropati ve proksimal miyopati ile uyumluydu. Her iki ayak bileğinde modifiye Ashworth 
skalasına göre evre 2 spastisite saptandı. Derin tendon refleksleri azalmış, her iki taraf Babinski işareti 
pozitifti. Hastaya yeniden kraniyel ve tüm spinal MR görüntülemesi yapıldı ve süperior vermiste atrofi ve 
ponsta lineer çizgilenmeler nedeniyle ARSACS açısından şüpheli olarak yorumlandı. SACS genine 
yönelik analizde homozigot mutasyon saptanması üzerine klinik, radyolojik ve genetik olarak ARSACS 
tanısı koyuldu. Hastaya dört ekstremite eklem hareket açıklığı, germe, güçlendirme egzersizleri, yürüme 
eğitimi, denge-propriosepsiyon egzersizleri ve ince el becerisine yönelik egzersizler içeren yirmi seans 
rehabilitasyon programı uygulandı. Rehabilitasyon öncesi ve sonrasında 10 metre yürüme testi, 6 dakika 
yürüme testi, Berg Denge testi, Barthel skoru, SF-36 skoru, tahta kutu ve blok testi, dokuz delikli tahta 
çivi testi uygulanan hastanın tüm değerlendirmelerinde anlamlı iyileşme gözlendi. Bu vaka sunumu için 
hastanın onamı alınmıştır. 
 
Sonuç: Nadir ve kesin bir tedavisi olmayan ARSACS hastalığında rehabilitasyon fonksiyonel durumun 
ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesinde tek tedavi seçeneğidir. Nörodejeneratif nadir bir hastalık olan 
ARSACS hastalığının tanınması, eldeki tek tedavi seçeneği olan rehabilitasyon uygulamalarının erken 
başlanmasına ve sonuç olarak fonksiyonel durum ile yaşam kalitesinin korunmasına katkı 
sağlamaktadır. Hastalığın göreceli daha sık görüldüğü Quebec-Kanada’ya ait Charlevoix ve Saguenay 
bölgesi dışında kökene sahip bir ARSACS hastasının rehabilitasyon başarısını objektif testlerle yansıtan 
bildiğimiz kadarıyla ilk çalışma olan bu olgumuzda ülkemizde de görülen bir hastalık olması nedeniyle 
farkındalığı artırdığımızı ve uygulanacak yaklaşım için yol gösterdiğimizi düşünmekteyiz. Çalışmamızın 
zayıf yönü ise kısa dönem rehabilitasyon sonuçlarının sunulmuş olmasıdır. 
  
Anahtar Kelimeler: Ataksi, nadir hastalıklar, rehabilitasyon 
 
  



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

P-172 Guillain-Barre sendromlu hastada spastisite: olgu sunumu 
  
İlhami Ata, Kadriye Öneş, Yunus Emre Doğan 
 
SBÜ İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon SUAM 
  
Amaç: Guillain Barre Sendromu (GBS), sıklıkla asendan gelişen simetrik güçsüzlük ve arefleksi ile 
karakterize hızlı geşilen akut inflamatuar polinöropatidir. Sıklıkla bir viral veya bakteriyel enfeksiyonu 
takiben ortaya çıkar. Güçsüzlük ve parestezi yanında hastalar sırt ağrısı, çift görme, yutma güçlüğü 
tarfileyebilir. Bazı tiplerinde ataksi, oftalmopleji ve hiperrefleksi de görülebilir. Bu olguda 27 yaşında 
hastaneye internasyonundan 4 ay önce GBS tanısı almış ve muayenesinde sol ayak bileği plantar 
fleksörlerinde spastisite saptanan olgu sunulmuştur. 
 
Olgu: 27 yaşında erkek hasta ani başlayan şiddetli omuz ağrısı şikayeti ile başvurduğu merkezde 
yapılan tetkikler sonrasında diyabetik ketoasidoz tanısı koyulup interne edilmiş. Daha sonra solunum 
güçlüğü gelişen hasta yoğun bakıma alınmış. Omuz ağrısı başlangıcından 16 gün sonra yoğun bakımda 
izlemi sırasında ani gelişen her iki alt ve üst ekstremite güçsüzlüğü nedeniyle nörolojiye konsülte edilmiş. 
Hastaya çekilen EMG sonrasında GBS tanısı koyulmuş. Hasta iki kez IVIG bir kez plazmaferez tedavisi 
almış, tedaviden fayda görmemesi üzerine kontrol EMG çekilmiş ve yine GBS ile uyumlu olarak 
saptanmış. Hastaya tekrar IVIG tedavisi uygulanmış. İkinci tedaviden kısmen fayda görmüş. Yoğun 
bakım takibi sonrası hasta quadriplejik halde taburcu edilmiş. Kliniğimize başvurusu sırasında hastanın 
kas güçsüzlüğü ve yürüyememe dışında ek bir şikayeti yoktu. Yapılan muayenesinde bütün eklem 
hareket açıklıkları tamdı, kas güçleri bilateral omuz abduktör ve adduktörleri 3/5, dirsek ekstansörleri 
3/5, dirsek fleksörleri 2/5 diğer distal üst ekstremite kas gruplarında kas güçleri 3/5 idi. Alt ekstremitede 
kalça abduktor ve adduktor, diz fleksör ve ekstansörleri bilateral 2/5; ayak bileği dorsifleksörleri ve 
plantar fleksörleri 1/5 olarak değerlendirildi. Duyu muayenesinde her iki üst ekstremite ve sağ alt 
ekstremitede kayıp saptanmadı, sol alt ekstremitede sural sinir innervasyon alanında yüzeyel ve derin 
duyularda kayıp mevcut idi. Derin tendon refleksleri her iki üst ve alt ekstremitede hipoaktif olarak 
saptandı, babinski bilateral lakayt olarak değerlendirildi. Yapılan tonus muayenesinde her iki üst 
ekstremite ve sağ alt ekstremite flask paralizi ile uyumlu iken sol alt ekstremitede ayak bileği plantar 
fleksörlerinde modifiye Ashworth skalasına göre grade 3 spastisite mevcut idi ve 10 saniyeden kısa 
süren klonusu mevcuttu. DMAH dışında halen kullanmakta olduğu bir ilaç yoktu. Hastanın laboratuar 
parametrelerinde herhangi bir patoloji saptanmadı. Hasta spastisite açısından nörolojiye konsülte 
edilerek spinal patolojiler ve intrakranial patolojileri dışlamak için tüm spinal kord kontrastlı MRI ve 
kranial MRI çekildi. Yapılan incelemelerde başka bir tanıyı düşündürecek bir patolojiye rastlanmadı. 
Hastaya çekilen EMG ‘subakut-kronik süreçte sensörimotor aksonal polinöropati ile uyumlu’ şeklinde 
raporlandı. Hastaya hastaya alt ve üst ekstremitede ağırlıklı olarak proksimal kas gruplarına 
güçlendirme, aşil ve hamstring germe, lokomat robotik rehabilitasyon ve iş-uğraşı terapisi verildi. 
Rehabilitasyon sonrası kas güçleri üst ekstremite proksimalde 4/5 distalde 3/5, alt ekstremite 
proksimalde 3/5 distalde 2/5 hale geldi ve farklı uzman hekimlerce de tekrarlanan muayenelerde sol alt 
ekstremitedeki sapstisite ve klonus devam etti. 
 
Sonuç: GBS toplumda oldukça sık karşılaşılmakta olup asendan gelişen akut simetrik flask paralizi ile 
karaterizedir. Ancak bizim olgumuzda hastanın sol alt ekstremitesinde spastisite mevcut idi. Yapılan 
araştırmalara rağmen spastisiteye sebep olabilecek intrakranial ve/veya intraspinal patoloji saptanmadı. 
Literatür araştırmamıza göre hiperrefleksinin eşlik ettiği çeşitli olgular bildirilmekle birlikte spastisitenin 
eşlik ettiği GBS veya herhangi başka bir polinöropati olgusu bildirilmemiştir. 
  
Anahtar Kelimeler: Akut enflamatuar polinöropati, Guillaine-Barre sendromu, kas spastisitesi 
 
  



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

P-173 Bası Ülserlerinin Topikal N-Asetil Sistein Uygulaması İle Tedavisi 
  
İlhami Ata, Kadriye Öneş, Yunus Emre Doğan, Muhsin Doran 
 
SBÜ İstabul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon SUAM 
  
Amaç: Bası ülseri genellikle uzun süreli immobilizasyon nedeniyle vücutta özellikle kemik çıkıntıların 
olduğu bölgelerde basınca bağlı ortaya çıkan iskemik yaralardır. Erken evre yaraların tedavisinde 
konservatif yöntemler kullanılırken, ileri evre yaralarda cerrahi tercih edilir. N-asetil sistein (NAS) 
vazodilatatör ve antioksidan özellikleri bilinen bir moleküldür. Bu etkileri nedeniyle yanık ve kolonik 
anastomozlar gibi çeşitli yaralar üzerinde kullanılabileceğine dair çalışmalar mevcuttur. Biz de olgu 
sunumumuzda komorbid durumları nedeniyle cerrahi uygulanamayan ileri evre bası ülserli iki nörolojik 
rehabilitasyon vakasındaki gözlemlerimizi sunmayı amaçladık. 
 
Olgu Sunumu 1: 72 yaşında kadın hasta 9 ay önce geçirdiği serebrovasküler olay sonrası gelişen 
hemipleji nedeniyle rehabilitasyon amaçlı servisimizde interne edildi. Hipertansiyon, hipertiroidi, atrial 
fibrilasyon ve kardiyomiyopatisi öyküsü mevcuttu. 172 cm boyunda ve 95 kg ağırlığındaki hasta 
halihazırda antikoagülan, antiagregan ve antihipertansif tedavi almakta ve perkütan endoskopik 
gastrostomi ile beslenmekteydi. Hastanın yapılan muayenesine göre Brunnstrom evreleri üst:2, el:2, 
alt:2 idi. Üriner ve fekal inkontinansı olan hasta Barthel Günlük Yaşam Aktiviteleri İndeksine göre tam 
bağımlı idi. Hastanın yapılan muayenesinde 4 aylık yoğun bakım ünitesi takibi sırasında oluşan sakral 
bölgede 9x3cm boyutlarında evre 4 (9cm derinliğinde) ve komşuluğunda 8x4cm boyutlarında evre 2 
bası ülseri saptandı. Laboratuvar parametreleri Hgb:12.6 g/dL, albumin:3.22 g/dL, C- reaktif protein 
(CRP):72.5 mg/dL ve demir:22 µg/dL idi. Hasta plastik cerrahi uzmanına konsülte edildi; ancak 
komorbiditeler nedeniyle cerrahi tedaviye uygun görülmedi. Bunun üzerine hastaya günlük ıslak 
pansuman, havalı yatak, yüksek protein ve yüksek kalorili diyet uygulaması ve her iki saatte bir pozisyon 
değişimi gibi konservatif tedavilere ek olarak günlük 300 mg NAS ampul topikal olarak ugulandı. 19 hafta 
boyunca devam eden bu tedavi sonrasında yapılan ölçümlerde daha önce evre 4 olarak değerlendirilen 
yaranın 2x2 cm boyutlarında ve 2 cm derinliğinde olduğu ve evre 2’ye düştüğü, evre 2 olarak 
değerlendirilen yaranın ise tamamen kapandığı gözlendi. 
 
Olgu Sunumu 2: 23 yaşında erkek hasta 1.5 yıl önce yüksekten düşme sonrası gelişen omurilik 
yaralanması (C4 ASİA A) nedeniyle rehabilitasyon amaçlı servisimizde interne edildi. Bilinen ek bir 
hastalığı olmayan 175 cm boyunda ve 80 kg ağırlığındaki hasta halihazırda uygunsuz ADH sendromu 
nedeniyle desmopressin tedavisi almaktaydı. 
Üriner ve fekal inkontinansı olan hastanın yapılan muayenesinde 6 aydır devam ettiği öğrenilen sakral 
bölgede 5x2 cm boyutlarında evre 3 (3 cm derinliğinde) bası ülseri saptandı. Laboratuvar 
parametrelerinde Hgb:14.6 g/dL, albumin:3.96 g/dL, CRP:12.3 mg/dL ve demir:65 µg/dL idi. Benzer 
şekilde hastaya günlük ıslak pansuman, havalı yatak, yüksek protein ve yüksek kalorili diyet uygulaması 
ve her iki saatte bir pozisyon değişimi gibi konservatif tedavilere ek olarak günlük 300 mg NAS ampul 
topikal olarak ugulandı. 5 haftalık tedavi sonrasında yapılan ölçümlerde daha önce evre 3 olarak 
değerlendirilen yaranın 1x0,5 cm boyutlarında 0,5 cm derinliğinde ve evre 2 düzeyinde olduğu gözlendi. 
 
Sonuç: Bası ülserleri hastaların hayat kalitesini düşüren, rehabilitasyonu zorlaştıran ve 
hospitalizasyonu süresini uzatan komplikasyonlardandır. Lokal ve sistemik birçok etken iskemiye sebep 
olarak serbest oksijen radikallerinin oluşumunu arttırır ve bası ülserinin patogenezinde rol oynar. NAS 
antioksidan ve vazodilatatör etkileri nedeniyle bası ülserinin tedavisinde potansiyel olarak etkili bir 
ajandır. Biz de komorbid durumlar nedeniyle opere edilemeyen ileri evre bası ülseri olan hastaların 
konservatif tedavilerine topikal NAS ekledik ve etkili olduğunu gözlemledik. 
  
Anahtar Kelimeler: Bası ülser, N-asetilsistein, Rehabilitasyon 
 
  



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

P-174 Spinal Kord Yaralanmalı Hastalarda Sık Görülmeyen Bir Komplikasyon: Galaktore 
  
Veysel Dokuzoğlu, Elif Yakşi, Mustafa Fatih Yaşar, Şirzat Çoğalgil 
 
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı, Bolu 
  
Amaç: Spinal kord yaralanmalı kadınlarda, özellikle torokal bölge yaralanmalarında galaktore, amenore 
ve hiperprolaktinemi görülebilmektedir. Galaktore yaralanma sonrası 1-5 ay içinde görülebilir. Ayırıcı 
tanıda hipofiz adenomları, ilaç kullanımı göz önünde bulundurulmalıdır.  
 
Olgu: 40 yaş, bayan hasta, 7 ay önce 3 metre yüksekten düşme nedeniyle T11, T12 ve L3 vertebrada 
fraktür vebunun sonucunda parapleji gelişmiş. Hastaya beyin cerrahisinde vertebral stabilizasyon 
operasyonu yapılmış. Özgeçmişinde hipotiroidisi bulunan hasta levotiroksin 25 mcg 1*1 tedavisi 
almaktadır. Hastanın muayenesinde kas güçleri alt ekstremitede 0/5 olarak saptandı, refleksler alt 
ekstremitede alınamadı, duyu muayenesinde bilateral alt ekstremitede hipoestezi mevcuttu. Hasta yatak 
içi aktivitelerinde modifiye bağımlı, desteksiz oturma dengesi mevcut, ayakta durma dengesi mevcut 
değildi. ASİA A komplet yaralanması olan hastanın nörolojik seviyesi T10 olarak saptandı. Hastada 
yaralanma sonrası 4. ayda sol memede galaktore ve amenore saptanması üzerine yapılan biyokimyasal 
incelemelerinde serum prolaktin düzeyi 150,08 mikrogram/L ölçüldü. Hasta galaktore ve 
hiperprolaktinemi etyolojisi açısından genel cerrahi ile konsulte edildi. Hastanın meme USG’si ve 
mamagrafisi çekildi. Her iki meme USG’de sağ memede 10 mm çapında lobule kontürlü kistik alan ve 
bilateral retromammarian alanda duktal belirginleşme mevcuttu. Mamografik incelemede patoloji 
saptanmadı. Dahiliye ile konsülte edilen hastada tiroid fonksiyonlarının medikal tedavi ile kontrol altında 
olduğu belirtildi, hastanın yapılan diğer biyokimyasal ve hormonal incelemeleri normal olarak saptandı, 
hastada hiperprolaktinemiye neden olabilecek ilaç kullanımı mevcut değildi. Galaktore eryolojisi guatr 
ve başka bir dahili patolojiye bağlanmamıştır. Hipofiz ve diğer intrakranial patolojilerin ekarte edilmesi 
amacıyla hasta beyin cerrahisi ile konsulte edilen hastanın çekilen kontrastlı hipofiz MRG tetkikinde 
normal hipofiz MRG bulguları olarak raporlandı. Ovaryen ve diğer pelvik patolojiler açısından Jinekoloji 
ile konsulte edilen hastada intrapelvik patoloji saptanmamıştır. Multidisipliner inceleme sonrası hastanın 
takibi önerilmiştir. 
Hiperprolaktinemiye yönelik herhangi bir medikal ve nonmedikal tedavi uygulanmayan hastanın 
tekrarlayan 2 aylık takip sonucu serum prolaktin düzeyinde gerileme saptanmıştır ( 62,62 mikrogram/ L) 
ve galaktore şikayetinde gerileme olmuştur. 4. ay kontrollerinde hastanın galaktore şikayeti tamamen 
geçmiş, serum prolaktin düzeyleri normal sınırlara inmiştir (5 mikrogram/ L). Hastada prolaktinemiye 
sebep olabilecek başka patoloji saptanmadığı için bu durum torakal bölgede meydana gelen spinal kord 
yaralanmasının 4 ay sonra gelişen bir komplikasyonu olarak düşünülmüştür.  
 
Sonuç: Spinal kord yaralanmalı hastalarda özellikle torokal bölgede meydana gelen spinal kord 
yaralanmaları amenore, galaktore ve hiperprolaktinemiye neden olabilmektedir. Bu durum benign bir 
süreç olsa da diğer dahili ve kranial patolojilerin ekarte edilmesi gerekmektedir. 
  
Anahtar Kelimeler: Galaktore, hiperprolaktinemi, spinal kord yaralanması 
 
  



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

P-175 Lomber Diskopati İle Karışan Diyabetik Amiyotrofi Olgusu 
  
Umut Küpçü, Mustafa Fatih Yaşar, Elif Yakşi, Şirzat Çoğalgil 
 
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı, Bolu 
  
Amaç: Diyabetik amiyotrofi, diyabetik polinöropatinin nadir görülen bir alt tipidir. Genellikle tek taraflı alt 
ekstremitede proksimal kas güçsüzlüğü ve nöropatik ağrı ile ortaya çıkar. Semptomların ortaya çıkış 
şekli itibari ile klinikte lomber diskopati ile karışmaktadır. Vakada polikliniğe alt ekstremitede proksimal 
güç kaybı ve/veya nöropatik ağrı şikâyetleri ile başvuran diyabetes mellituslu hastalarda ayırıcı tanıda 
diyabetik amiyotrofinin akla getirilmesini sağlamak amaçlanmıştır. 
 
Olgu: 53 yaş, erkek hasta yürüme güçlüğü ve sağ uyluk ön yüzünde uyuşma şikâyetleri ile polikliniğe 
başvurdu. Hasta şikâyetlerinin 2 ay önce, belden sağ dize doğru yayılan ağrı ile başladığını, zamanla 
sağ bacağında güçsüzlük oluştuğunu, merdiven çıkmakta zorlandığını ve birkaç kez düştüğünü ifade 
etti. Dış merkezlerde yapılan muayene ve incelemeler sonucu bel lomber diskopati olduğu söylenmiş, 
medikal tedaviyle bel ağrısı rahatlatmış fakat diğer şikâyetleri artarak devam etmiş. Hastanın 15 yıldır 
insülin bağımlı diyabetes mellitus tanısı mevcut, kan şeker regülasyonu bozuk. Muayenede lomber 
hareketler açık, laseqque testi negatif. Kas gücü muayenesinde sağ kalça fleksiyonu 2/5, ekstansiyonu 
5/5, abduksiyonu 5/5, adduksiyonu 1/5; sağ diz ekstansiyonu2/5 idi; diğer kaslarda motor defisit 
saptanmadı. Duyu muayenesinde belirli dermatomlara uymayan alanlarda hipoestezi tarifledi. Sağ 
tarafta patella refleksi alınamadı. Açlık kan glukozu 216 mg/dl, HbA1C düzeyi % 9,8, diğer hemogram 
ve biyokimyasal sonuçlar normal olarak saptandı, Lom¬ber vertebra manyetik rezonans görüntülemesi 
‘L4-L5, L5-S1 protrüzyonlar ve foramenlerde daralma’ şeklinde raporlandı. Elektromiyografi 
incelemesinde sağ femoral ve obturator sinir motor yanıtı elde edilememişken solda elde edilebildi ve 
duysal mixt tipte bir polinoropati saptandı. Bu bulgularla sonuç diyabetik lumbosakral radikülonöropati 
lehine değerlendirildi. Hastaya diyabetik amiyotrofi tanısı konularak tedavisi düzenlendi. Kan şekeri 
regülasyonu amacıyla insülin dozları ve diyeti düzenlendi. Nöropatik ağrıya yönelik Pregabalin 2*150mg, 
alfa lipoik asit 1*600mg, B vitamin kompleksi 1*1 oral tedavileri başlandı. Hastanın güçsüz kaslara 
yönelik elektrik stimülasyon tedavisi, ve egzersiz programı başlandı. Tedavi sonunda kas güçlerinde 
kısmi iyileşme oldu, yürüme dengesi düzeldi, düşmesinin olmadığını ifade etti. 
 
Sonuç: Kontrolsüz olan kan glukozu olan diyabetik hastalarda alt ekstremite kas gücü kaybının özellikle 
proksimalde olması, bel muayenesinde patoloji saptanmaması ve nörolojik defisitlerin belirli bir 
dermatom/myotoma uymaması amiyotrofiyi akla getirmelidir. Bu hastalığın lomber diskopati ile ayırıcı 
tanısının yapılması açısından elektromiyografik incelemeler mutlaka yapılmalıdır, diyabetik amyotrofi 
tanısının akılda bulundurulması gereksiz cerrahi girişimlerin önlenmesi açısından önemlidir. 
  
Anahtar Kelimeler: Diyabetik amyotrofi, elektromiyografi, lomber diskopati 
 
  



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

P-176 Akut İnmeli Hastanın Rehabilitasyonunda Vizüel Gerçeklik Destekli Fonksiyonel Elektrik 
Stimülasyonu 

  
Yunus Emre Doğan, Kadriye Öneş, Muhsin Doran, İlhami Ata 
 
SBÜ İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon SUAM 
  
Amaç: İnmeye bağlı hemipleji dünyada en önde gelen sakatlık nedenlerinden biridir. Ciddi oranda iş 
gücü kayıplarına ve sağlık harcamalarına neden olmaktadır. Hastaların üst ekstremitelerini 
kullanamamaları, eski işlerine dönememesinin önde gelen sebeplerinden biridir. Üst ekstremite 
fonksiyonlarının mümkün olduğunca hızlı ve çok geri kazanılması rehabilitasyonun hedeflerindendir. 
Literatürde kronik inmeli hastalarda yapılan çalışmalara göre elektroensfalografi (EEG) ile kombine 
edilen vizüel gerçeklik (VG) destekli fonksiyonel elektrik stimülasyon (FES) uygulamasının olumlu 
etkileri gösterilmiştir. Nöroplastisite özellikle inmenin akut döneminde ön plana çıktığından 
nöromodülasyon uygulamalarının bu dönemde yapılmasının üst ekstremite fonksiyonel durumu üzerine 
olumlu etkileri daha fazla olabilir. Biz de konvansiyonel tedaviye ek olarak uygulanan nöromodulasyon 
uygulamalarının hastanın üst ekstremite fonksiyonlarını geri kazanmadaki etkisini incelemeyi 
amaçladık. 
 
Olgu: 57 yaşında kadın hasta 2,5 ay önce putaminal kanama sonrası sol hemipleji tanısıyla servisimize 
rehabilitasyon amacıyla interne edildi. Bilinen hipertansiyonu olan hasta tedavi olarak amlodipin 10 mg 
1x1 ve ramipril 2.5 mg 1x1 kullanmaktaydı. Yapılan fizik muayenesinde konuşması dizartrik, anlaması 
ve adlandırması normaldi. Mini mental durum testi: 28/30 idi. Oturma dengesi ve ayakta dengesi tam 
olan, desteksiz ambule olabilen hastanın fonksiyonel ambulasyon skalası: 4, Berg denge ölçeği skoru: 
51/56 idi. Barthel günlük yaşam aktivitesi indeksi: 80/100 idi. Brunnstrom evreleri üst ekstremite: 1 el: 1 
alt ekstremite: 6 idi. Üst ekstremite tonusu flask, alt eksremite tonusu normal idi. Fugl meyer üst 
ekstremite motor değerlendirme ölçeği: 8/66 idi. Hastaya konvansiyonel tedaviye ek olarak haftada 5 
kez toplam 24 seans VG destekli FES uygulaması yapıldı. Her bir seans 30dk ön hazırlık 30 dk tedavi 
modu olmak üzere toplam 1 saat süreden oluşuyordu. Uygulamanın ön hazırlık aşamasında vizüel 
gerçeklik uygulaması ile randomize olarak sağ ve sol el bileği dorsifleksiyonu için fonksiyonel elektrik 
stimülasyonu verildi. Bu aşamada verilen elektrik stimülasyonu hastanın hareketi yapmasından ya da 
düşünmesinden bağımsızdı.Tedavi modunda FES’in uygulanma koşulu hastanın hareketi düşünmesi 
ve ilgili EEG patern kaydının alınmasıydı. Hasta hareketi düşünmediğinde ilgili EEG patern kaydı 
alınamadığı için FES verilmiyordu. 24 seans sonunda yapılan değerlendirmede Brunnstrom evreleri üst 
ekstremite: 2 el: 5 alt ekstremite: 6 idi. Fugl meyer üst ekstremite motor değerlendirme ölçeği: 19/66 idi. 
Fonksiyonel ambulasyon skalası: 4 idi. Berg denge ölçeği skoru: 55/56 idi. Barthel günlük yaşam 
aktivitesi indeksi: 90/100 idi. Mini mental durum testi: 28/30 idi. 
 
Sonuç: Biz olgumuzda EEG ile kombine edilen VG destekli FES uygulamasının üst eksterime fonksinel 
durumu üzerine olumlu etkileri olduğunu gördük. Twitchell’in tanımladığı inmenin motor iyileşme 
modeline göre hemiparetik üst ekstremitede fleksör veya ekstansör sinerji öncelikle gelişip izole 
hareketler iyileşmenin ilerleyen dönemlerinde ortaya çıkar. Dahası ince motor beceriler, kaba motor 
becerilere göre daha geç kazanılır. Hastamızın Brunnstrom evrelerine bakıldığında tedavi sonrası üst: 
2, el: 5 olduğu görülmüştür. Bu durum yukarıda bahsettiğimiz klasik iyileşme paternine uymamaktadır. 
Hastanın el motor fonksiyonlarının daha iyi olması, izole olarak el bileği dorsifleksiyonu yapabilmesi 
uygulanan tedaviye bağlanabilir. 
  
Anahtar Kelimeler: Fonksiyonel elektrik stimülasyon, inme, rehabilitasyon 
 
  



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

P-177 Üst Ekstremiteye Uygulanan Botilinum Toksin Enjeksiyonu Sonrası Alt Ekstremite 
Spastisitesinde Artış Gözlenen Hemipleji Olgusu 

  
Hatice Sayan 
 
Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı, 
Şanlıurfa 
  
Amaç: Spastisite; artmış tonus, hiperaktif refleksler, güçsüzlük ve zayıf koordinasyon gibi birden fazla 
bulgunun oluşturduğu bir klinik tablodur. Botulinum toksin A uygulaması spastisitenin azaltılmasında ve 
motor fonksiyonun iyileştirilmesinde önemli bir yer tutmaktadır. Bu olgu sunumunda; sol üst ekstremite 
spastisitesine yönelik botulinum toksin enjeksiyonu uygulandıktan sonra alt ekstremite spastisitesi artan 
bir hasta sunulmuştur. 
 
Olgu: 60 yaşında erkek hasta, üst ekstremite spastisitesi şikayetiyle polikliniğimize başvurdu. 
Özgeçmişinde 2 yıl önce iskemik serebrovasküler olay sonrasında sol hemipleji geliştiği öğrenildi. 
Fonksiyonel ambulasyon skalası evre 4 olan hastanın sol biceps brachii, pronator teres, fleksör karpi 
radialis, fleksör karpi ulnaris spastisitesi modifiye ashworth skalasına göre evre 3 düzeyindeydi. 
Hastanın sol gastroknemius ve medial hamstring spastisitesi evre 2 düzeyindeydi. Sol biceps brachii, 
pronator teres, fleksör karpi radialis, fleksör karpi ulnarise toplam 100 ünite botulinum toksin enjeksiyonu 
uygulandı. Botulinum toksin enjeksiyonu sonrası 15. günde kontrole çağrılan hastanın üst ekstremite 
spastisitesinin azaldığı; sol gastroknemius ve medial hamstring spastisitesinin arttığı görüldü. Hasta 
dizlerini bükerek ayakkabısını daha önce rahatlıkla giyebildiğini; fakat enjeksiyon sonrasında giderek 
zorlandığını ifade etti. Hastanın anamnezinde spastisite arttırıcı etyolojik nedenlere rastlanmadı.  
 
Sonuç: Nöronal plastisite; beyin dokusunun çevresel etkilere, deneyimlere ve hasarın yol açtığı doku 
değişikliklerine adaptasyon ve yeniden yapılanma yeteneği; değişim potansiyelidir. Plastisite her 
koşulda yararlı olmayabilir ve aşırı artmış plastisite bazı durumlarda nöronal devrelerin “maladaptif” 
olarak yapılanmasıyla çeşitli nörolojik bozuklukların ortaya çıkmasına neden olabilir. Olgumuzdaki 
botulinum toksin enjeksiyonu sonrası alt ekstremitedeki spastisite artışı, maladaptif nöroplastisiden 
kaynaklanıyor olabilir. 
  
Anahtar Kelimeler: Botulinum toksin, hemipleji, maladaptif nöroplastisite, spastisite 
 
  



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

P-178 Serebeller İnfarkt ve Rehabilitasyonu: İki Olgu Sunumu 
  
Ender Erden, Nursel Doğanyiğit Kuzan, Tülay Tekdemir Tiftik 
 
SBÜ Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon SUAM 
  
Amaç: Serebellar infarktlı hastalarda dismetri, disdiadokinezi, ataksi, gövde ve ekstremitelerde denge 
koordinasyon kaybı, dizartri gibi bulgular izlenir. Hastanın mevcut bulgularına yönelik kapsamlı bir 
rehabilitasyon programı oluştururken, hasta sadece kas iskelet sistemi açısından değil diğer sistemler 
açısından da değerlendirilmeli ve rehabilitasyon programı özelleştirilmelidir. Burada, serebellar infarktı 
olan iki olgumuzun rehabilitasyon sonuçlarını sunmayı amaçladık.  
 
Olgu: Olgu 1: Seksen yedi yaşında erkek hasta, 09.09.2018 tarihinde sol üst ve alt ekstremite güç kaybı 
şikayeti ile yakınları tarafından acil servise götürülmüş. Hastanın genel muayenesi yapıldıktan sonra 
çekilen kranial MRG ve diffüzyon MRG’de sol serebellar hemisfer inferior kesiminde ve medulla 
oblangata sol lateral kesimde akut infarkt düşündüren bulgular saptanmış. Hasta 19.09.2018 tarihinde 
nörolojik rehabilitasyon için hastanemize yatırıldı. Hastanın genel durumu iyi, bilinç açık, oryantasyon 
ve kooperasyonu tamdı. Su ile yapılan yatak başı yutma testi başarılıydı. Mesane ve barsak inkontinansı 
yoktu. Hastanın kas iskelet sistem muayenesinde uzun oturma ve kısa dengesi mevcuttu. Serebellar 
testlerde beceriksizlik saptanan hasta, bir kişinin sürekli desteği ile gövde sola doğru eğilerek, gövde 
dengesi bozuk, sol diz fleksiyonu ve ayak bilek dorsifleksiyonu yetersiz ve ataksik şekilde adım alıyordu. 
Bilateral üst ve alt ektremitede eklem hareketleri açık, duyu muayenesi normoestezik, derin tendon 
refleksi normoaktif, kas tonusu normotonik olarak değerlendirildi. Hastanın düşme riski göz önünde 
bulundurularak bir adet sabit walker reçete edildi. Nörolojik rehabilitasyon programı; nörofizyolojik 
egzersizler, yürüme egzersizleri, postur egzersizleri, denge-koordinasyon eğitimi, eklem hareket açıklığı 
egzersizleri ve gözetmeli grup egzersizi olarak planlandı. Hasta ayrıca iş uğraşı ünitesi, denge ve 
mekanoterapi ünitesi ile alt ekstremite robotik rehabilitasyon ünitesine yönlendirildi. Hasta dokuz haftalık 
nörolojik rehabilitasyon programı sonrası bağımsız desteksiz ambule şekilde taburcu edildi.  
 
Olgu 2: Yetmiş üç yaşında erkek hasta, bir haftadır devam eden yürürken denge bozukluğu şikayeti ile 
gittiği dış merkezde çekilen beyin BT’de sol serebellar pedinkülde akut iskemi saptanmış. Hasta 
22.11.2018 tarihinde denge bozukluğu devam ettiği için nörolojik rehabilitasyon amacıyla hastanemize 
yatırıldı. Hastanın genel durumu iyi, bilinci açık, oryantasyon ve kooperasyonu tamdı. Serebellar 
muayenede intansiyonel tremor, disdiadokinezi ve romberg test pozitifliği tespit edildi. Yatak başı su ile 
yutma testi başarısızdı. Mesane ve barsak inkontinansı yoktu. Hastanın kas iskelet sistem 
muayenesinde uzun oturma ve kısa dengesi mevcuttu. Bir kişi desteği ile adım genişliği artmış olarak 
ataksik şekilde ambuleydi. Bilateral üst ve alt ektremitede eklem hareketleri açık, duyu muayenesi 
normoestezik, derin tendon refleksi normoaktif, kas tonusu normotonik, kas kuvvetleri tam olarak 
değerlendirildi. Hastanın denge-koordinasyonu yetersiz ve ataksik yürüyüşü olduğu için bir adet sabit 
walker reçete edildi. Nörolojik rehabilitasyon programı nörofizyolojik egzersizler, yürüme egzersizleri, 
postur egzersizleri, denge-koordinasyon eğitimi, eklem hareket açıklığı egzersizleri, progressif dirençli 
egzersiz (üst ve alt ekstremite) ve gözetmeli grup egzersizi olarak planlandı. Hasta kardiyopulmoner 
rehabilitasyon, yutma rehabilitasyon ve denge-mekanoterapi ünitelerine yönlendirildi. Altı haftalık 
nörolojik rehabilitasyon programı sonucunda hasta bağımsız desteksiz ambule şekilde taburcu edildi.  
 
Sonuç: Serebellar lezyonu olan hastaların rehabilitasyon programı planlanırken temel amaçlar; postüral 
stabiliteyi kazanmak, yürüyüşü fonksiyonel hale getirmek ve hareket esnasında denge ve 
koordinasyonu sağlamak olsa da hasta yutma, konuşma, kognitif, kardiyopulmoner rehabilitasyon 
açısından da değerlendirilmelidir. Bununla beraber serebellar etkilenme olan hastaları günlük yaşam 
aktivitelerine döndürmeyi planlarken düşme riski göz önünde bulundurulmalı, uygun cihazlama 
yapılmalıdır. 
  
Anahtar Kelimeler: Denge, rehabilitasyon, serebellar infarkt 
 
  



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

P-179 Sağ Alt Ekstremite Diz Üstü Ampütasyon Sonrası Sol Hemipleji Gelişen Hastada 
İmmobilizasyon Kader Mi? 

  
Tülay Tekdemir Tiftik, Veysel Eren Uslu, Ender Erden, Nursel Doğanyiğit Kuzan 
 
SBÜ Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon SUAM 
  
Amaç: İnme dünyada en sık görülen nörolojik sorunlardan olup mortalitesi yüksek ve hayatta kalan 
kişilerde ise ciddi özürlülüğe yol açan bir sağlık sorunudur. İnmeli hastaların çoğunda günlük yaşam 
aktivitelerini güçleştiren kalıcı nörolojik defisitler gelişebilmektedir. Bu hastalarda eşlik eden diğer kas 
iskelet sistemi hastalıkları durumu daha fazla zorlaştırmaktadır. Özellikle alt ekstremite sorunları 
immobilizasyona yatkınlığı arttırmaktadır. Bu olguyu sağ alt ekstremite ampütasyonu ve sonrasında 
gelişen sol hemipleji hastanın uzun süre immobil kalmasına neden olmasına rağmen 60 günlük FTR 
programı sonrası bağımsız ambule hale gelmesi nedeniyle paylaşmak istedik.  
 
Olgu: Elli bir yaşında erkek hastaya buerger hastalığı nedeniyle Kasım 2015 tarihinde sağ diz üstü 
ampütasyon yapılmış. Bu süreçte antikoagülan başlanan hastada hemorajik SVO ve buna bağlı sol 
hemipleji gelişmiş ve bir ay FTR programı aldıktan sonra hasta evde yatak seviyesinde kalmış. 
Operasyondan 3 yıl sonra rehabilitasyon amaçlı hastanemize yatışı yapıldı. Hasta tekerlekli iskemle 
seviyesinde servise kabul edildi. Soygeçmişinde özellik yoktu. Özgeçmişinde sigara (40 paket/yıl) 
kullanma öyküsü vardı. Sol bacakta periferik arter hastalığı nedeniyle stent mevcuttu ve 3 yıllık 
immobilizasyon süresince 10 kg almıştı. Hasta destekle oturabiliyordu. Nörolojik muayenede sağ üst 
ekstremite doğaldı. Sağ alt ekstremitede 20 santimetre uzunluğunda, doğal görünümlü ampütasyon 
güdüğü mevcuttu. Sol üst ekstremite ve el brunnstromu evre 4 olup, sol üst ekstremitede eklem hareket 
açıklığı tam, duyu hipoestezik ve ASW 1 spastisite mevcuttu. Sol alt ekstremitede Brunnstrom evre 3, 
duyu hipoestezik, ASW 1 spastisite mevcuttu. Sol kalça internal rotasyonu 0-15 derecede olup limitliydi, 
diz eklem hareket açıklığı tam, ayak bileğinde ise 0-10 derece arasında eklem hareket açıklığı mevcuttu. 
Mesane ve rektum his ve kontrolü mevcuttu. Hastanın FTR programı eklem hareket açıklığı ve germe 
egzersizleri, nörofizyolojik egzersizler, progressif dirençli egzersizler, denge koordinasyon egzersizleri 
ve postür egzersizleri olarak planlandı. 
Hastanın rehabilitasyon programına öncelikle tilt table ile başlandı, yatak içi transferleri ve oturma 
dengesini kazanması sağlandı. Oturma dengesini kazandıktan sonra pulmoner rehabilitasyon 
programına alınmak için solunum fonksiyon testi (SFT) çekildi. Solunun kapasitesini ve kas gücünü 
artırmak için kol ergometrisinde günde 30 dakika çalıştırıldı. Sağ alt ekstremite için mevcut protezin 
soketi hastanın kilo alması sonrasında dar geldiği için soket değişimi yapıldı. Tiltte 90 derecede 30 
dakika durması sağlandıktan sonra sağ alt ekstremite diz üstü modüler protez ve sol alt ekstremite 
KAFO ile paralel barda vertikalize edildi, denge yük aktarımı ve adımlama çalışıldı, paralel barda 4 tur 
aralıksız adımlamayı başardı, sol diz kontrolünü kazanınca bir adet sol AFO ile çalışmaya devam edildi. 
Nefes darlığı şikayeti ambulasyon sırasında arttığı için göğüs hastalıkları ile konsulte edildi. Yapılan 
tetkikler sonrası KOAH tanısı ile medikal tedavi başlandı. Yutma zorluğu ve afazisi olan hasta yutma ve 
konuşma rehabilitasyonuna alındı. 60 günlük FTR programı alan hasta walker desteğiyle, sağ alt 
ekstremitede modüler diz üstü protez ve sol alt ekstremitede AFO ile ambulasyon çalışmasına devam 
etmektedir. 
 
Sonuç: Alt ekstremite ampütasyonları sonrasında hastanın ambulasyonu uzun zaman alabilirken bir de 
amputasyon sonrası sağlam tarafta gelişen inme hastanın bu fonksiyonunu tekrar kazanmasını daha 
da zorlaştırsa da imkansız kılmaz. Uygun FTR programı ile uzun süreli immobil kalan hastaların tekrar 
mobilize olabileceğini akılda tutmak gerektiğini düşünmekteyiz. 
  
Anahtar Kelimeler: Ampütasyon, hemipleji, immobilazsyon, rehabilitasyon 
 
  



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

P-180 Servikal Tutulumlu Guillain Barre Sendromu ve Rehabilitasyonu 
  
Ender Erden, Tülay Tekdemir Tiftik, Nursel Doğanyiğit Kuzan 
 
SBÜ Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon SUAM 
  
Amaç: Guillain-Barré Sendromu (GBS) hızlı ilerleyen simetrik kas güçsüzlüğü ve derin tendon refleks 
kaybı ile karakterize, ciddi akut paralitik nöropatinin en sık nedenidir. Duyu kaybı, otonom ve kranial 
nöropati, nöropatik ağrı sıklıkla eşlik eder. Semptomlar genellikle alt ekstremitelerden başlar, zamanla 
gövdeye ve üst ekstremitelere doğru simetrik bir şekilde ilerler. GBS genellikle iyi prognozlu bir 
hastalıktır. Hastaların %90’ı bir yıl içinde tamamen ya da hafif bir nörolojik defisitle iyileşir. GBS nadiren 
ölümcül bir hastalık olabilir. GBS’de kötü prognoz belirteci genellikle kas güçsüzlüğünün fazla olması, 
aksonal tutulum, kardiyak aritmiler, solumun problemleri ve mekanik ventilasyona bağlı olma süresinin 
uzaması olarak belirtilmiştir. Bizim olgumuzda bu kötü prognostik belirteçlerin varlığına rağmen fizik 
tedavi ve rehabilitasyon programı sonrasında hafif nörolojik defisitle servisten taburcu edildi. Kötü 
prognostik faktörlere rağmen uygun FTR programı ile hastaların daha az sekelle iyileşebileceğini 
vurgulamak amacıyla bu olguyu paylaşmak istedik.  
 
Olgu: Kırk yedi yaşında erkek hasta, 15.01.2018 tarihinde el ve ayaklarda uyuşma, bacaklarda 
güçsüzlük şikayeti ile acil servise başvurmuş. Hasta GBS ön tanısı ile yoğun bakım ünitesine yatırılmış. 
Yoğun bakım ünitesinde takip edildiği bir ay süresince pnömoni ve solunum yetmezliği gelişmesi üzerine 
trakeostomi açılmış ve Nisan 2018’de trakeostomi kapatılmış. Hasta el ve ayaklarda uyuşma, yürümede 
zorlanma şikayeti olması üzerine 27.09.2018 tarihinde nörolojik rehabilitasyon için hastanemize yatırıldı. 
Özgeçmişinde AIDS, kronik sinüzit mevcuttu. Hasta tenofovir disoproksil ve emtrisitiban 200 mg/245 mg 
1*1/gün, dolutegravir 50 mg 1*1/gün, asetilsalisilik asit 100 mg 1*1/gün, essitalopram 10 mg 1*1/gün 
kullanıyordu. Hastanın genel durumu iyi, bilinç açık, oryantasyon ve kooperasyonu tamdı. Serebellar 
muayenesi normaldi. Su ile yapılan yatak başı yutma testi başarılıydı. Mesane ve barsak inkontinansı 
yoktu. Hastanın sakrumda 2*2 cm boyutta grade 2 basınç ülseri mevcuttu. Hastanın kas iskelet sistem 
muayenesinde uzun ve kısa oturma dengesi mevcuttu. Bir kişinin gözetiminde bilateral ayak bilek 
dorsifleksiyonu yapmadan stepaj yürüyüşü yaparak ambuleydi. Bilateral üst ve alt ektremitede eklem 
hareketleri açıktı, derin tendon refleksleri alınamadı, kas tonusu normotonik olarak değerlendirildi. Eller 
ve ayaklarda eldiven çorap tarzı parestezik yakınmaları mevcuttu. Kas kuvveti muayenesi el parmak 
abduksiyonu bilateral 3/5, sağda ayak bilek dorsifleksiyonu 1/5, solda ayak bilek dorsifleksiyonu 2/5 
olması dışında normaldi. Hastanın rutin bakılan kan değerlerinde sedimentasyon 52 mm/h (0-20), folat 
1,74 ng/mL (3,8-16) dışında anormallik yoktu. Hastanın bilateral ayak bilek dorsifleksiyonu yetersiz 
olduğu için bir çift yüksek yoğunluklu ayak bilek ortezi ve bir çift kanedyen reçete edildi. Nörolojik 
rehabilitasyon programı nörofizyolojik egzersizler, yürüme egzersizleri, postur egzersizleri, denge-
koordinasyon eğitimi, eklem hareket açıklığı egzersizleri, progresif dirençli egzersiz (üst ve alt 
ekstremite) ve gözetmeli grup egzersizi olarak planlandı. Hastanın çekilen solunum fonksiyon testinde 
restriktif tipte akciğer hastalığı tespit edildi. Hasta solunum egzersizleri için kardiyopulmoner ünitede 
rehabilitasyon programına başladı. Hasta 09.11.2018 tarihinde bir çift AFO ile bağımsız desteksiz bir 
şekilde salah ile taburcu edildi.  
 
Sonuç: Guillain-Barré Sendromunda kötü prognostik faktörlere rağmen erken başlanan FTR programı 
ile belirgin nörolojik iyileşme sağlanabilir ve hasta bağımsız desteksiz ambule olabilir. 
  
Anahtar Kelimeler: ambulasyon, erken rehabilitasyon, guillain-barré sendromu 
 
  



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

P-181 İnme sonrası üst ekstremitede derin ven trombozu: olgu sunumu 
  
Arzu Atıcı, Feyza Ünlü Özkan, Pınar Akpınar, İlknur Aktaş 
 
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve 
Rehabilitasyon Kliniği 
  
Amaç: Derin ven trombozu (DVT) inmeli hastalarda en sık görülen komplikasyonlardan biridir. Etkilenen 
ekstremitenin immobilizasyonuna bağlı kan akımında anormallik ve venöz staz oluşmakta, bu da venöz 
trombüs formasyonu için risk oluşturmaktadır. DVT, üst ekstremitede alt ekstremiteye göre daha nadir 
görülmektedir ve tüm DVT olgularının %5’ini oluşturmaktadır. Ancak komplikasyonları benzerdir. Biz 
burada inmeli hastalarda nadir olarak karşılaşabileceğimiz üst ekstremitede DVT’si olan bir hastayı 
sunuyoruz. 
 
Olgu: 48 yaşında bayan hasta sol hemipleji nedeniyle polikliniğimize başvurdu. 1,5 yıl önce iskemik 
serebrovasküler olaya bağlı hemipleji gelişen hasanın özgeçmişinde herhangi bir ek hastalığı yoktu. 
Vasküler hastalıklar için risk faktörü olarak 25 paket yılı sigara öyküsü mevcuttu. Serebrovasküler olayı 
takiben başlanılan levetirasetam tablet 1000 mg/gün, tizanidin tablet 10 mg/gün ve asetilsalisilik asit 
tablet 100 mg/gün kullanıyordu. Muayenesinde Brunnstrom motor evrelemesine göre sol üst ekstremite 
evre:3, el evre: 2, alt ekstremite evre:3’tü. Modifiye Ashworth Skalası’na göre sol dirsek fleksörlerinde 
evre:3, el bileği fleksörlerinde evre:4, el parmak fleksörlerinde evre:2, diz ekstansörlerinde evre:2, ayak 
bileği fleksörlerinde evre:4 spastisitesi mevcuttu. Fonksiyonel ambulasyon skalası skoru 4, Barthel 
indeksi 75 idi. Sol üst ekstremitede üst koldan eline kadar uzanan şişlik ve 3 cm çap farkı saptandı. 
Renk ve ısı değişikliği yoktu. Sol omuz pasif eklem hareket açıklığı tam fakat ağrılı idi. Hastadan istenilen 
laboratuar tetkiklerinden karaciğer ve böbrek fonksiyon testleri, açlık kan şekeri, hemogram, 
sedimentasyon ve CRP seviyeleri normal sınırlarda idi. Sol üst ekstremitede çap farkı nedeniyle yapılan 
doppler ultrasonografi tetkikinde sol brakiyal vende kronik trombozis sekeli ile uyumlu kalibrasyon kaybı 
ve duvar kalınlaşması saptandı. Kalp ve damar cerrahi bölümünden konsültasyon istendi. Kronik 
tromboz düşünülerek, asetilsalisilik asit tedavisine devam etmesi önerildi, ek medikasyon verilmedi. 
 
Sonuç: Üst ekstremitede DVT nadir olarak görülen bir durumdur. En sık malignensilere sekonder veya 
santral venöz kataterizasyona bağlı gelişmektedir. Klinik olarak sıklıkla ağrı, şişlik, renk ve ısı değişikliği 
görülmektedir. Bu nedenle inmeli hastalarda üst ekstremitede daha sık gördüğümüz kompleks bölgesel 
ağrı sendromuyla karışabilir. DVT’nin komplikasyonu olarak pulmoner emboli gelişebileceğinden tanı ve 
tedavisi çok önemlidir. DVT tanısında doppler ultrasonografi invaziv olmaması, duyarlı bir yöntem olması 
ve kolay ulaşılabilir olması nedeniyle en sık kullanılan tanı yöntemidir. İnmeli hastalarda immobil olan 
üst ekstremitede ağrı, şişlik, çap farkı olması durumunda ayırıcı tanıda DVT de akla gelmelidir. 
  
Anahtar Kelimeler: Hemipleji, inme, üst ekstremite derin ven trombozu 
 
  



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

P-182 Ağrılı Zıplayan Amputasyon Güdüğünün (Painful Jumping Stump) Ultrasonografik Ve 
Elektromiyografik Değerlendirilmesi: Bir Olgu Sunumu 

  
Esra Giray, Kardelen Gençer Atalay, İlker Yağcı 
 
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı, İstanbul 
  
Amaç: Ağrılı zıplayan amputasyon güdüğü, güdükte şiddetli nöropatik ağrı ve istemsiz hareketlerle 
karakterize nadir görülen bir hareket bozukluğudur. Etiyolojisi henüz aydınlatılmamıştır, kesin ve 
kanıtlanmış bir tedavisi bulunmamaktadır. Bu vaka bildirimi ile Ortez Protez Ünitemize başvuran 
travmatik bir transradial amputede, muhtemel ulnar sinir nöroması nedeniyle gelişen şiddetli ağrılı 
zıplayan güdük vakasının sunulması amaçlanmıştır.  
 
Olgu: Elli yedi yaşında erkek hasta 5 ay önce sol travmatik dirsek altı amputasyon geçirmişti. Bu 
istemsiz hareketler ilk kez amputasyondan 4 ay sonra ortaya çıkmıştı. Bu hareketler istirahatte ve aynı 
zamanda dokunma ile ortaya çıkıyordu; uyku sırasında kayboluyordu. Daha önce ev programı olarak 
ayna tedavisi ve pregabalin, duloksetin ve tramadolü içeren medikal tedaviler verilmişti. Fakat hala 
fantom ağrısını ve güdük ağrısını numerik ağrı skalasına göre 10 olarak bildiriyordu. Güdüğün distal 
anteromedial kenarında Tinel pozitifti ve istemsiz hareketler Tinel bulgusu ile artıyordu. Güdük istemsiz 
hareketlerin oluşmasından önce, 2 aydır dokunmaya ve vurmaya duyarlı hale gelmişti. Ağrılı güdüğün 
ultrasonografik değerlendirmesinde ulnar sinirde nöroma tespit edildi. Güdük elektromiyografik olarak 
değerlendirildiğinde normal süre ve amplitüdlü aritmik motor ünite potansiyelleri görüldü ve diğer hareket 
bozuklukları ve daha önce bu durumla ilişkisi tanımlanmış miyokimi gibi anormal spontan aktivite 
bulguları dışlandı. Hastanın ulnar sinir nöromasına ultrason rehberliğinde perinöral steroid ve lokal 
anestezik enjeksiyonu uygulandı. İstem dışı hareketlerde ve ağrıda yeterince azalma olmadığından 
literatür bilgileri ışığında nöromanın cerrahi olarak çıkarılması için yönlendirildi. Hastadan sözlü ve yazılı 
onam alınmıştır.  
 
Sonuç: Ağrılı zıplayan amputasyon güdüğünün hem ultrasonografik hem de elektromiyografik 
değerlendirmesi bu nadir görülen durumun tanısı ve tedavisi için yararlıdır. 
  
Anahtar Kelimeler: Ağrı, ampute, electromyografi, periferik olarak indüklenen hareket bozukluğu, 
zıplayan güdük 
  



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

P-183 Takipsiz Tek Taraflı Alt Ekstremite Ampütasyonlu Adölesan Hastada Opere 
Torakolomber Skolyoz ve İkincil Komplikasyonlar 

  
Çiğdem Çınar, Mücahit Atasoy, Evrim Coşkun 
 
S.B.Ü. İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon S.U.A.M. 
  
Amaç: Travmatik ampütasyon genelde genç yaş grubunda görülmektedir. Özellikle genç yaşta tek 
taraflı alt ekstremiteyi kaybetmek, genellikle zayıf protez uyumu, postural değişiklikler, bacak boyu 
uyuşmazlığı ve amputasyon seviyesi ile ilişkili olarak ikincil komplikasyonların eşlik etmesine neden 
olabilir. Skolyoz, bu komplikasyonlardan biridir. İlk kez Burke ve arkadaşları tarafından alt ekstremite 
amputasyonlu hastaların yaklaşık yarısında disk dejenerasyonuyla ilişkili olmayan sırt ağrısı tespit edilip 
bu hastaların % 64'ünde skolyoz gözlendiği bildirmiştir. Biz de vaka sunumumuzda erken çocukluk 
döneminde tek taraflı travmatik alt ekstremite ampütasyonu olan takipsiz bir hastada gelişen 
torakolomber skolyoz ve buna bağlı oluşan ikincil komplikasyonlardan bahsedeceğiz. 
 
Olgu: 2010 yılında, 7 yaşındayken araç dışı trafik kazası nedeniyle sağ diz üstü ampute edilen hastamız 
yürüme bozukluğu nedeniyle hastanemize rehabilitasyon amacıyla yatırılmıştır. Ayrıntılı öyküsünde 
2016 yılında, 14 yaşındayken torakolomber skolyoz nedeniyle skolyoz operasyonu yapılan hastanın 
mevcut protezi aktif vakum sistem dizliksiz suspanse olabilen modüler diz üstü protezdir. 8 yıldır aynı 
protezi kullanan hasta büyüme gelişme dönemini aynı protezle geçirdiğini ifade etmiştir. 165 cm 
boyunda 65 kg ağırlığında olan hastanın yapılan muayenesinde sol kalça, diz ve ayak bileği ROM’ları 
her yönde açık ağrısız, kas güçleri sol alt ekstremitede 5/5 olup nörolojik defisit saptanmamıştır. Sağ 
kalça ROM’ları: aktif fleksiyon 80 derece, pasif fleksiyon 100 derece, aktif ekstansiyon 10 derece, pasif 
ekstansiyon 20 derece, aktif abduksiyon 30 derece, pasif abduksiyon 40 derece, aktif adduksiyon 20 
derece, pasif adduksiyon 20 derece olarak tespit edilmiştir. Yapılan kas gücü muayenesinde kalça 
fleksiyonu 4-5/5, ekstansiyonu 5/5, abduksiyonu ve adduksiyonu 4/5 olarak tespit edilmiştir. Güdükte 
herhangi bir yara, renk değişikliği tespit edilmemiştir. Yürüme sırasında hasta sağ alt ekstremite kısa 
süreli basma fazı ile gövde salınımında laterale doğru bir artış var idi. Ayakta dik duruşta ampute 
ekstremiteye yük vermiyordu. Çekilen torakal ve lomber X Ray grafilerinde T2-L4 arasında skolyoz 
operasyonu nedeniyle kullanılan plak ve vida ile stabilizasyon sistemi mevcut olup bu sisteme rağmen 
operasyon sonrası geliştiği tahmin edilen apeksi L3 vertebra olan 15 derece sola lomber skolyoz, pelvik 
rotasyon ve lomber spondilolistezis tespit edildi. 
 
Sonuç: Özellikle genç yaşta tek taraflı alt ekstremite kaybında protez veya yardımcı cihazların kullanımı 
tüm günlük aktivitelere dahil edilmelidir. Hastalar yakın takiplerle postür, yürüme ve denge koordinasyon 
durumları değerlendirilip gerekli eğitimleri verilmelidir. Ayrıca protezlerin harekete katkısı değerlendirilip 
gerekirse revizyonları yapılmalıdır. 
  
Anahtar Kelimeler: Adölesan, skolyoz, travmatik ampütasyon 
 
  



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

P-184 Skolyozun Konservatif Tedavisinde Ayakkabı Modifikasyonlarının Önemi: Olgu Sunumu 
  
Muhammed Balcı, Elif Yakşi, Mustafa Fatih Yaşar, Şirzat Çoğalgil 
 
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı 
  
Amaç: Skolyozun tedavisinde kullanılan tedavi yöntemlerin amacı, fiziksel ve fonksiyonel açıdan 
düzgün, dengeli, ağrısız ve stabil bir omurga sağlamak ve olası komplikasyonların oluşmasını 
önlemektir. Skolyoza bağlı zamanla ilerleyen bacak boyu kısalıkları gelişebilmektedir. Konservatif 
tedavide egzersizler, gereğinde skolyoz korsesi ve uygun ayakkabı taban yükselticisi kullanılmalıdır. Bu 
vakamızda egzersiz programına uymamasına rağmen yalnızca eksternal ayakkabı taban yükselticisi 
kullanımı ile skolyoz açısında kısmi düzelme saptanan bir hastanın sonuçlarını bildirmeyi amaçladık. 
 
Olgu: 38 yaşında kadın hasta, yürüme güçlüğü şikayetiyle kliniğimize başvurdu. Hastanın anamnezinde 
6 yaşında araknoid kist nedeniyle intrakranial operasyon ve sonrasında gelişen sol hemipleji öyküsü 
mevcut. Muayenede desteksiz oturma dengesi mevcut, bir kişinin kısmi destek ve gözetiminde kısa 
mesafelerde mobilize, uzun mesafelerde tekerlekli sandalye ile mobilize, yürüyüş muayenesinde sol alt 
ekstremitede hafif oraklayarak ve sol pelviste belirgin pelvik tilt yaparak ambule olabiliyordu, eklem 
hareket açıklıkları üst ve alt ekstremitede tam, bacak boyu ölçümleri sağda spina iliaka anterior superior-
iç malleol 78 cm, trokanter majör-dış malleol 70 cm, solda spina iliaka anterior superior-iç malleol 71cm, 
trokanter majör-dış malleol 66 cm olarak saptandı. Hastanın çekilen 18.07.2017 tarihli 
ortoröntgenogramında açıklığı sola bakan lomber skolyozunun olduğu saptandı, Cobb açısı 28 derece 
olarak ölçüldü. Ortopedi ile konsülte edilen hastaya konservatif tedavinin devamı önerildi. Hastaya 
skolyoz egzersizleri öğretildi, sol taraf için 7 cm ayakkabı tabanına eksternal yükseltici planlandı, 
ayakkabı modifikasyonu ile kontrol edilen hastanın taban yükselticisi uygun bulundu, hasta 6 ay sonra 
kontrole çağrıldı. Kontrol muayenesinde hastanın ev egzersiz programına uymadığı öğrenildi, 
28.02.2019 tarihli çekilen ortoröntgenogramda Cobb açısının 21 dereceye kadar gerilediği görüldü. 
Hastanın ambulasyonunda belirgin şekilde gelişme olduğu ve daha uzun mesafelerde bağımsız 
mobilize olabildiği izlendi. 
 
Sonuç: Skolyozun konservatif tedavisi düzenirken hastanın tüm lökomotor sistem muayenesinin dikkatli 
bir şekilde yapılması, hastaya özel tedavi programının belirlenmesi önemlidir. Bacak boyu kısalığı olan 
hastalarda uygun bir tabanlık takviyesi ile beraber yapılan egzersizlerin sonucunda skolyoz tedavisinin 
başarı oranının daha yüksek olacağı akılda bulundurulmalıdır. 
  
Anahtar Kelimeler: Ayakkabı modifikasyonu, bacak boyu kısalığı, skolyoz 
 
  



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

P-185 Konservatif Olarak Tedavi Edilen Lunat Kemik Kisti; Olgu Sunumu 
  
Ali Yavuz Karahan 
 
Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Uşak 
  
Amaç: Karpal kemiklerin kistik lezyonları, sık bildirilmeyen nadir patolojiler arasındadır. Sıklıkla 
asemptomatik olan bu lezyonlar, tekrarlayan minör veya major travma sonrasında da el bileği ağrısı 
şeklinde bulgu verebilir. Literatürde az sayıda tanımlanmış skafoid kemik kistine rastlamak mümkündür.  
Bu yazıda el bileği ağrısı ile başvuran hastada saptanan lunat kemik kistini ve konservatif tedavisini 
sunmak amaçlanmıştır.  
 
Olgu: Kronik sol el - el bileği ağrısı nedeniyle başvuran 64 yaşında kadın hasta, ağrısının günlük yaşam 
aktivitelerini belirgin bir şekilde kısıtladığından ve gece ağrısı yaşadığından bahsetmekte idi. Sol el bileği 
için ağrı düzeyi Görsel Analog Skala ile değerlendirildi ve gündüz için 8, gece için 7 skorları belirlendi. 
Öyküsünde herhangi bir kronik hastalığı bulunmayan hastanın yapılan fizik muayenesinde ağrı 
nedeniyle sol el bileği aktif ve pasif ekstansiyonu 35 derece kısıtlı idi.Sol tarafta karpal kemikler 
palpasyon ile ağrılı iken elin diğer eklemlerinde herhangi bir problem saptanamadı. Sağ el de ise birinci 
karpometakarpal eklem palpasyon ile hassas bulundu. Diğer eklem muayeneleri ve nörolojik muayenesi 
normal idi. Her iki el-el bileği için çekilen düz grafi sonuçları el eklemlerinin osteoartriti lehine bulgular 
içermekteydi. Çekilen sol el bileği manyetik rezonans görüntüleme sonuçları T1A sekansta hipo, T2A 
sekansta hiperintens görüntü veren Lunat kemiğin kistik lezyonu ile uyumlu bulundu.  
Hasta tedavisi, öncelikle cerrahi müdahale istememesi üzerine konservatif tedavi olarak planlandı. 
Analjezi sağlamak amacıyla günde 3 kez tramadol hcl + parasetamol (37,5 mg + 375 mg) tedavisi 
başlandı. Ayrıca fizyoterapist eşliğinde ağrı sınırında eklem hareket açıklığı egzersizleri, soğuk 
uygulama ve transkutanöz elektriksel sinir stimülasyonu 20 seans boyunca uygulandı. Hastaya ev 
programı olarak; el bileği 20 derecelik ekstansiyonda iken izometrik kuvvetlendirme (el bileği ve el 
parmak ekstansörlerine yönelik) egzersizleri ve 20 dereceden fazla el bileği ekstansiyonuna izin 
vermeyen el bilek ateli verildi. Sol el bileği aktiviteleri kısıtlandı. Hastanın sekizinci hafta kontrollerinde 
Görsel Analog Skala ile değerlendirilen ağrı skorları gündüz için 3, gece için 1 olarak belirlendi. Eklem 
hareket açıklığında kısıtlılık bulunmamaktaydı. Hastaya el bileğini zorlayıcı faaliyetler tarif edilerek bu 
faaliyetlerden uzak durması tavsiye edildi.  
 
Sonuç: Karpal kemiklerin kistik lezyonları özellikle skafoid kemikte sık görülür. Lunat kemiğin kistik 
lezyonları nadir görülen bir durumdur. Her ne kadar literatürde öneriler cerrahi tedaviler üzerine 
yoğunlaşsa da ciddi aktivite kısıtlaması ve yoğun fizik tedavi ile semptomatik tedavi ve hastanın günlük 
yaşam aktivitelerini sağlıklı bir şekilde sürdürmesini sağlamak mümkün olabilmektedir. 
  
Anahtar Kelimeler: Kemik, Kist, Fizik Tedavi, Lunat 
 
  



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

P-186 Tendon Transferi Rehabilitasyonunda Ayna Terapisi: Olgu Sunumu 
  
Nuray Girgin, Pınar Akpınar, İlknur Aktaş 
 
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve 
Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul 
  
Amaç: Peroneal sinir felci sonrası tibialis anterior kasına tendon transferi uygulanan ve sonrasında 
rehabilitasyon uygulamaları yanında ayna terapisi ilave edilen bir olgumuzu sunarak ayna tedavisinin 
tendon transferi rehabilitasyonunda bir seçenek olup olamayacağını incelemek. 
 
Olgu: 18 yaşında erkek olgu sol tibialis posterior tendon transferi sonrası 1. ayda rehabilitasyon amaçlı 
fiziksel tıp ve rehabilitasyon kliniğimize başvurdu. Olguya, 7 ay önce intranöral ganglion kistine bağlı sol 
peroneal sinirde ağır aksonal hasarlanma ve düşük ayak gelişmesi nedeni ile dekompresyon cerrahisi 
uygulanmış. 1 ay önce, peroneal sinirde iyileşme olmaması nedeniyle, ayak fonksiyonunu devam 
ettirmek amacıyla tibialis posterior tendonu, tibialis anterior yapışma yerine transfer edilmiş. Olgunun 
fizik muayenesinde; sol ayak dorsifleksiyonu kas kuvveti 0/5, eversiyon kas kuvveti 2/5 ve duyu 
muayenesinde sol alt bacağın anterolaterali hipoestezik idi. Tek ayak durma süresi 3 sn olarak ölçüldü. 
Stanmore değerlendirme skalası skoru kötü (35 puan) olarak değerlendirildi. 
Olguya; 5 tekrarlı 30 sn’lik aşil germe ile 10 tekrarlı dorsifleksiyon, parmak ekstansörleri pasif ve 
eversiyon aktif - assistif eklem hareket açıklığı ve kuvvetlendirme egzersizleri, peroneal inervasyonlu 
kaslara 20 dk elektrik stimülasyonu uygulandı. Bu tedavilere ek olarak ayna terapisi eklendi. Ayna 
terapisinde; olgumuz sağlam bacağı ayna dışında ve aynadan görebileceği şekilde oturtularak, hasta 
ayağı düzeneğin iç kısımda bırakıldı. Sağlam ayağı ile hareketleri yaparken aynadan izlemesi istendi. 
Terapi 10 tekrarlı 20-25 dk, 3 turlu, günde 2 defa uygulandı. Gün içi ve gece kullanımı için sabit ayak 
bileği ortezi (AFO) verildi. Haftada 5 gün 1 saat olarak uygulanan 6 haftalık rehabilitasyon programı 
sonrası ölçümlerde sol ayak dorsifleksiyon kas gücü 2+/5 ve eversiyon kas gücü 3/5 olarak saptandı. 
Stanmore değerlendirme skalası orta (65 puan) olarak saptandı. Tek ayak durma süresi 10-15 sn arttı. 
Terapi programına, tendon transferi 2. ay sonrasında denge ve propriosepsiyon egzersizleri de eklendi. 
Hasta, AFO yerine foot-up ile mobilize olmaya başladı ve ev programı verilerek takibe alındı. 
 
Sonuç: Intranöral ganglion kistinin yol açtığı peroneal sinir hasarında cerrahi girişim ile basının 
kaldırılmasına rağmen, sinir rejenerasyonu gerçekleşmeyen olgularda uygun olan bir kastan tendon 
transferi yapılarak fonksiyonun devamlılığı sağlanmaktadır. Tendon transferi sonrası rehabilitasyon 
yöntemleri alt ekstremite fonksiyonlarının geri kazanılmasında çok önemlidir. Ayna tedavisi, daha çok 
nörolojik hastalıkların rehabilitasyonunda kullanılan, kişinin ayna yardımıyla sağlam taraf 
hareketlerinden faydalanılarak fonksiyon görmeyen, ekstremite için normal algının geliştirilmesine 
yönelik bir yöntemdir. Hem görsel izlenim nedeniyle hem de ucuz ve risksiz olması nedeniyle standart 
rehabilitasyona ek olarak aşil tendon yaralanmalarında önerilmiştir. Posterior tendon transferi 
sonrasında optimal sonuçlar için yapılan rehabilitasyonda, görsel bildirimin kullanılması için aynaya 
doğru yürüme çalışmaları yapılmıştır. Fakat, tendon transferleri sonrasında yeniden eğitim sürecinde 
ayna terapisinin kullanıldığı bir çalışmaya rastlanılmamıştır.Ayna terapisinin motor imajın devam 
ettirilmesi veya yeniden oluşturulmasına katkısı olması nedeniyle sinir hasarı sonrası ve ortopedik 
rehabilitasyonda kullanılabileceğini düşünmekteyiz. 
  
Anahtar Kelimeler: Ayna terapisi, Rehabilitasyon, Tendon transferi 
 
  



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

P-187 Anterior Glenohumeral Dislokasyon Sonrası Brakiyal Pleksus Hasarı 
  
Ebru Karakaya, Gökşen Gökşenoğlu, Nurdan Paker, Tuğçe Yavuz 
 
S.B.Ü İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon SUAM 
  
Amaç: Bu yazıda polikliniğimize başvuran omuz dislokasyonu sonrası brakiyal pleksus hasarı gelişen, 
bir olgu sunulmuştur. Brakiyal pleksus yaralanmasının sıklığı, mekanizması, prognozu ve 
rehabilitasyonu ele alınmıştır. 
 
Olgu: Elli dokuz yaşında erkek hasta sağ üst ekstremitede aktif hareketinin olmaması nedeniyle 
polikliniğimize başvurdu. Hastadan, yaklaşık bir ay önce yük taşırken sağ omzunun üstüne düşme 
sonrası şiddetli ağrı olduğu, Acil Ortopedi Servisi'ne başvurduğu, sağ omuz dislokasyonu nedeniyle 
redüksiyon yapıldığı, 1 gün sonra sağ el ve kolunu hareket ettiremediği öğrenildi. Kontrastlı brakial 
pleksus Manyetik Rezonans Görüntülemede (MRG) brakial pleksusu oluşturan kök, trunkus ve kordların 
kontur, trase ve sinyal intensitelerinin doğal olduğu; yapılan elektromyografide (EMG) sağ brakiyal 
pleksusda panpleksopati olarak değerlendirildiği ve hastanın rehabilitasyon amacıyla tarafımıza 
yönlendirildiği öğrenildi. Hastanın fizik muayenesinde sağ omuz addüksiyon ve internal rotasyonda, sağ 
dirsek ekstansiyonda, sağ önkol pronasyondaydı. Sağ üst ekstremitede aktif hareket yoktu. Sağ omuzda 
oluk belirtisi pozitifti. Sağ omuz pasif eklem hareketleri ağrılıydı. Hasta fizik tedavi ve rehabilitasyon 
programına alındı. Sağ üst ekstremite için eklem hareket açıklığı egzersizleri, germe egzersizleri, 
kuvvetlendirme egzersizleri, aproksimasyon ile duyu egzersizleri; ağrı tedavisi için transkutanöz 
elektriksel sinir stimülasyonu verildi. Sağ ele pozisyonlama için istirahat splinti verildi.  
İki ay sonra yapılan kontrol muayenesinde hastanın sağ omuz, dirsek ve el bileği tam eklem hareket 
açıklığı kazanmıştı. Sağ el 1. ve 4. parmakta aktif hareket gözlenmedi. Kas kuvveti muayenesinde omuz 
abdüktörleri 4/5, dirsek fleksörleri 4/5, dirsek ekstansörleri 4/5, el bilek ekstansörleri 3/5, el bilek 
fleksörleri 4/5 idi. Üçüncü. ve 6. aylarda yapılan EMG'lerde iyileşme izlenmedi. Bu olgu sunumu için 
hastanın onamı alınmıştır. 
 
Sonuç: Brakiyal pleksus yaralanması sık görülmeyen bir yaralanmadır. Kapalı brakiyal pleksus 
yaralanmalarının %7'sinin sebebi omuz dislokasyonlarıdır. Bu tip brakiyal pleksus yaralanmalarının 50 
yaş üstü hastalarda görülme olasılığı daha yüksektir. Omuz dislokasyonu sonrası tipik olarak post-
ganglionik infraklavikuler brakiyal pleksus lezyonları görülür. Yaşı <51 olan hastalar, yaşlılara göre daha 
çok tam iyileşme gösterirler. Kapalı brakiyal pleksus yaralanmalarında hayatı tehdit eden bir 
komplikasyon olmadığı müddetçe ilk basamak tedavide cerrahi düşünülmemektedir. Öncelikle ağrı 
kontrolü ve rehabilitasyon uygulanır. Yaralanmadan 3-4 hafta sonra EMG yapılmalıdır. Nörolojik kayıp 
devam ederse 6-8 hafta sonra myelogram ya da MRG yapılabilir. Fonksiyonel düzelmenin olmadığı ya 
da nörolojik iyileşmenin durduğu durumlarda 3-6 ay sonra cerrahi tedavi düşünülmelidir. 
  
Anahtar Kelimeler: Anterior omuz dislokasyonu, brakiyal pleksus, rehabilitasyon 
 
  



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

P-188 Olgu Sunumu: Bilateral Posterior Glenohumeral eklem Dislokasyonu ve Humerus
 Fraktürü olan hastanın Rehabilitasyonu 
  
Banu Aydeniz1, Süleyman Altun2, Erdal Ağaç1, Meltem Vural1 
 

1S.B.Ü.Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 
Kliniği/istanbul 
2S.B.Ü.Bakırköy Dr.Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi Kliniği/İstanbul 
  
Amaç: Bilateral posterior glenohumeral eklem dislokasyonu ve humerus fraktürü birlikteliği çok nadirdir. 
Spor yaralanmaları, epileptik nöbet, elektrik çarpması ve elektrokonvulsiv tedavi sırasında oluşabileceği 
belirtilmektedir. Bu olgu sunumunda her iki omuzda eş zamanlı glenohumeral eklem dislokasyonu ve 
humerus fraktürü olan hastanın rehabilitasyon sonucunu paylaşmayı amaçladık.  
 
Olgu: Otuz dokuz yaşında erkek hasta, ani gelişen bilinç kaybı, bacaklarda ve kollarda kasılma 
nedeniyle ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastanemiz acil servisine başvurmuştur. Yapılan 
tetkiklerinde bilateral humerus başı fraktürü ve dislokasyonu tespit edilen hasta ortopedi kliniğine 
yatırılarak izlenmiştir. Geçmişte epileptik nöbet öyküsü olmayan hastaya geçirdiği tonik-klonik nöbet 
nedeniyle Nöroloji konsültasyonu istenmiştir. Hastanın kranial bilgisayarlı tomografi (BT) tetkikinde 
duvarı hafif kontrastlama gösteren sol frontal lobda yaklaşık 15 mm çapında düzgün sınırlı kalın duvarlı 
hipodens lezyon tespit edilmiş ve frontal abse tanısıyla tedavi ve takibi yapılmıştır. Ortopedi kliniğinde 
bilateral humerus fraktürü ve dislokasyonuna yönelik sağ ve sol omuza açık redüksiyon-internal 
fiksasyon (ORIF) uygulanmıştır. Operasyon sonrası rehabilitasyon amacıyla kliniğimize yönlendirilen 
hastaya ilk 2 hafta dirsek-el-el bileği eklemi aktif eklem hareket açıklığı (EHA) egzersizleri yaptırılmıştır. 
Dördüncü hafta sonunda omuz eklemi pasif EHA ve sarkaç egzersiz eğitimi başlanmış ve 8 hafta omuz 
kol askısı takması önerilmiştir. Sekizinci haftada Ortopedi kliniği ile konsulte edilerek hastanın omuz 
askısı çıkarılmış ve rehabilitasyon programına devam edilmiştir. Hastanın geliş muayenesinde sağ 
omuz EHA fleksiyon 40°, abduksiyon 30°, sol omuz EHA fleksiyon 50°, abduksiyon 40°, ınternal 20˚ ve 
eksternal rotasyon 0˚ olarak ölçülmüştür. Hasta rehabilitasyon öncesinde yemek yeme, giyinme gibi 
kendine bakım ve günlük yaşam aktivitelerini bağımsız olarak yerine getirememektedir. Rehabilitasyon 
programında supin pozisyonda terapist yardımlı pasif fleksiyon ve abduksiyon, supin pozisyonda aktif 
yardımlı EHA egzersizleri, izometrik güçlendirme, makara ve sopa yardımlı EHA egzersizleri 
yaptırılmıştır. İki hafta sonra supin pozisyondan oturur pozisyona geçerek aktif yardımlı EHA, kapalı 
kinetik zincir, aktif EHA egzersizi, elastik egzersiz bandı ile güçlendirme, germe egzersizleri 
başlanmıştır. Ardından 2 hafta sonunda elastik egzersiz bandı ve ağırlıklarla güçlendirme egzersizleri 
yaptırılmıştır. Tedavi sonrası hastanın sağ omuz EHA fleksiyon 100°, abduksiyon 110°, sol omuz EHA 
fleksiyon 120°, abduksiyon 130°, internal rotasyon 40° ve eksternal rotasyon 40° olarak ölçülmüştür. 
Sonraki dönemde hastaya ev programı verilmiş ve haftada bir takip önerilmiştir. Üçüncü ay kontrolünde 
sağ omuz EHA fleksiyon 130°, abduksiyon 140°, sol omuz fleksiyonu 150°, abduksiyon 160°, eksternal 
rotasyon 40˚, internal rotasyon 50˚ olarak ölçülen hasta mesleği olan otobüs şoförlüğüne geri dönebilmiş 
ve günlük yaşam aktivitelerinde belirgin iyileşme tespit edilmiştir.  
 
Sonuç: Bilateral glenohumeral eklem dislokasyonu ve humerus fraktürü cerrahisi sonrası rehabilitasyon 
konusunda literatürde çok fazla bilgi bulunmamaktadır. Her iki omuz ekleminde dislokasyon ve kırığın 
birlikte görüldüğü olgumuzda erken rehabilitasyon uygulamasının ve hastanın uzun süreli takibinin 
bireyin yaşam kalitesinin artması ve günlük yaşam aktivitesine dönebilmesi için önemli olduğunu 
vurgulamak istedik. 
  
Anahtar Kelimeler: Dislokasyon, humerus fraktürü, rehabilitasyon 
 
  



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

P-189 Pektoralis Minör Yırtığı Olgusu 
  
Canan Bursalı, Hüseyin Kaplan 
 
Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, Aksaray 
  
Amaç: Pektoralis minör yırtıkları pektoralis majör yırtıklarının aksine oldukça nadir görülür. Pektrolis 
minör kasının yırtıkları çoğunlukla pektoralis majör yırtıkları ile beraberdir. İzole yırtığı nadirdir ve 
literatürde birkaç vakayı geçmemektedir. Olgular spor yaralanmaları şeklindedir.  Burada barfiks 
çekerken kolunun ani arkaya dönmesiyle pektoralis minör rüptürü gelişen bir olguyu sunmaktayız. 
 
Olgu: 22 yaş erkek hasta göğüs sol üst tarafında şekil bozukluğu ve sol omuzda ağrı şikayeti ile 
polikliniğimize başvurdu. Şikayetlerinin spor salonunda barfiks çekerken sol kolunun aniden geriye 
dönmesi sonrası sol omuzda ani bir ağrı ve yırtılma hissi ile başladığını, sonrasında o bölgedeki kaslarda 
incelme olduğunu ifade etti. Fizik muayenesinde; inspeksiyonda sol klavikula daha belirgindi ve klavikula 
üstünde ve klavikula altından meme ucuna kadar kaslarda atrofi mevcuttu. Omuz hareketleri sol tarafta 
açık ancak ROM (range of motion) sonu ağrılıydı. Sol omuzda Neer ve Hawkins testleri pozitifti. Çekilen 
PA Akciğer grafisi normaldi. İstenilen Toraks MRG’de (manyetik rezonans görüntüleme) pektoralis minör 
kasında parsiyel rüptür ve ödem tespit edildi. Yapılan laboratuar tetkikleri normal sınırlardaydı. Hastaya 
asemetazin 120 mg/gün, parasetamol+klorzoksazon kombinasyonu başlandı ve fizik tedavi programına 
alındı. 
 
Sonuç: Pektoralis minör kası omuz kuşağında yelpaze şeklinde bir kastır. Üçüncü ve beşinci 
kaburgalardan orijin alır ve skapulanın korakoid proçesine yapışır. Pektoralis minör kasının yırtığı spor 
yaralanmaları şeklindedir. Pektoralis majör yırtıkları zorlu abduksiyon ve eksternal rotasyonla oluşurken 
izole pektoralis minör yırtıkları çok nadir görüldüğünden mekanizma ile ilgili bir tanımlama yapılmamıştır. 
Omuza isabet eden travmalara bağlı yaralanmalarda fizik muayenede korakoid üzerinde hassasiyet 
varsa pektoralis minör yırtığı olabileceğini akla getirmek gerekir. Literatürle uyumlu şekilde olgumuzda 
pektoralis minör yırtığı barfiks çekerken kolun ağırlıkla beraber zorlu abduksiyon ve eksternal rotasyon 
travması sonucu oluşmuştu. Temel olarak pektoralis minör yırtıklarının tanısı öykü, fizik muayene ve 
MRG ile yapılmalıdır. Pektoralis minör tendon rüptürleri, fizik tedavi, steroid olmayan antiinflamatuar 
ilaçlar (SOAİİ) ve 8 ila 12 hafta boyunca spordan kaçınma şeklinde konservatif olarak tedavi edilebilir. 
Biz de fizik muayene de pektoralis minör rüptürü düşündüğümüz olguda MRG ile teşhisimizi doğruladık 
ve konservatif tedavi başladık. Bu olgu sunumunda omuz travmalarında nadir görülen pektoralis minör 
yırtıklarının akla getirilmesine vurgu yapılması amaçlanmıştır. 
  
Anahtar Kelimeler: pektoralis minör, pektoralis minör yırtığı, omuz ağrısı 
 
  



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

P-190 Humerus Parçalı Şaft Kırığı Ameliyat Sonrası Oluşan Radial Sinir Palsi 
  
Nalan Doğan1, Dursun Karakaş2 
 

1Lüleburgaz Devlet hastanesi, Fiziksel tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, Lüleburgaz-Kırklareli 
2Lüleburgaz Devlet hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Lüleburgaz-Kırklareli 
  
Amaç: Humerus cisim kırıkları tüm kırıkların yaklaşık % 3’ünü kapsamaktadır. Bu tür kırıklar çoğunlukla 
yaşlı hastalarda düşmeler gibi düşük enerjili travma sonucu meydana gelir. Humerus cisim kırıkları, 
proksimal üçte, orta üçte bir, yada distal üçte bir olarak tanımlamaktadır ve şekilleri transvers, spiral, 
oblik ve parçalıdır. Retrospektif bir çalışmada, iki grup arasında cerrahi tedaviden kaynaklanan ilave bir 
%5,3 radyal sinir palsisi görülmüştür. Bu kırıkların çoğu, fonksiyonel ortez ile konservatif olarak tedavi 
edilmelidir. Cerrahi tedavi tercihi için, patolojik kırıklar, açık kırıklar, ipsilateral üst ekstremite kırıkları, 
nörovaskuler hasarlı kırıklar, çoklu travma hastalarında ve konservativ tedavinin yetmezliğinde olmak 
üzere yapılmaktadır. Prospektif bir çalışmada plaklama grubunda çivileme grubuna göre daha iyi 
sonuçlar ve erken kaynama eğilimi bulundu. Radyal sinir palsi, humerus cisim kırıklarıyla ilişkili sık 
görülen bir yaralanmadır. Humerus cisim kırığı sonrası radyal sinir palsinin insidansı %11’dir. Olguların 
%70’inde, sinir ortalama yedi hafta içinde iyileşmektedir.  
 
Olgu: 65 yaşında erkek hasta geçmişinde alkol ve sigara öyküsü mevcut. Alkol alımı sonrası düşmekte 
ve sağ kol ve omuzda ağrı, hareket kısıtlılığı, kolda şekil bozukluğu nedeniyle hastanemizin acil servisine 
başvurdu. Ortopedi ve travmatoloji hekimi tarafından değerlendirilen hastanın fizik muayenesinde sağ 
kol palpasyonla ileri derece ağrılı, inspeksiyonda şekil bozukluğu, ödem, hiperemi, ağrı nedeniyle omuz 
eklem hareket açıklığı değerlendirilemedi, damar yaralanması saptanmadı. Çekilen sağ üst ekstremite 
grafisinde humerus parçalı şaft kırığı saptandı. Sağ koldaki ödem nedeniyle atele alındı, cerahhi kararı 
alınan hasta üç gün sonra genel anestezi altında ameliyathane şartlarında sağ kolu yukarıda kalacak 
şekilde şezlong pozisyonunda steril olarak hazırlandı. Deltopectoral ve anterolateral giriş kullanarak 
katlar usulüne uygun olarak geçildi. Radial sinir eksplore edildi. Kırık fragmanları arasında sıkıştığı fakat 
devamlılığın korunduğu tespit edildi. Humerustaki parçalı kırık uçları hazırlandı ve anterolateral 
yaklaşımla anatomik humerus kilitli plak ve vidalarla tespit edildi. Kırık hattı yıkandı ve kırık hattında olan 
defektif alanlar kemik grefti ile dolduruldu. Kanama kontrolü yapılarak. 1 adet hemovac diren konuldu 
usulüne uygun olarak nanomineralize matriks konularak kapatıldı. Ameliyata komplikasyonsuz olarak 
son verildi. Ameliyat sonrası kontrollerinde iyileşme saptanan hastada, radyal palsi gelişmiş bunun için 
el bileği ve parmakların ekstansiyonda tutarken aktif parmak fleksiyonuna izin veren dinamik atelleme 
önerildi. Üç hafta atelde kalan kol rehabilitasyon için fizik tedavi polikliniğine yönlendirildi, fizik tedavi ve 
rehabilitasyon hekimi tarafından değerlendirildi fizik muayenede sağ omuz fleksiyon 50˚, abduksiyon 
50˚, extansiyon 20˚, iç rotasyon 10˚, dış rotasyon 10˚,sağ el bileği kas gücü 1/5, sağ el 1. 2. 3. 4. ve 5. 
parmaklarda aktif hareket yok ve 30 seans fizik tedavi ve rehabilitasyon programı (elektro terapi ve 
egzersiz tedavileri) uyulandı. Hasta tedavi sonrası fizik muayenede sağ omuz fleksiyon 170˚, 
abduksiyon 170˚, extansiyon 30 ˚, iç rotasyon 30˚, dış rotasyon 30˚; sağ el bileği kas gücü 3/5, sağ el 1. 
2. 3. 4. ve 5. parmaklarda aktif hareket mevcut. 
 
Sonuç: Humerus cisim kırığında tanı önemlidir, geç kalındığında sinir hasarına bağlı kalıcı sakatlıklar 
görülebilir. Tedavi uygulamasını belirleyen temel faktörler hastanın yaşı, travmanın şiddeti, kırığın tipi 
ve düzeyi, nörolojik bulguların tam veya kısmi oluşudur. Humerus parçalı şaft kırığı ile birlikte görülen 
radial sinir palsi uygun tedavi seçimi dikkatli değerlendirmeyi gerektirir. Erken dönemde operasyon ve 
fizik tedavi ve rehabilitasyon önem taşımaktadır. 
  
Anahtar Kelimeler: Humerus parçalı şaft kırığı, radial sinir palsi, rehabilitasyon 
 
  



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

P-191 8 Yaşındaki Kız Çocukta Radyolojik Anormallik Olmayan Spinal Kord Yaralanması 
(SCIWORA): Olgu Sunumu 

  
Havvanur Albayrak, Eser Kalaoğlu, Merve Yıldız Yardımcı, Burcu Önder, Fatma Nur Kesiktaş 
 
SBÜ İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon SUAM 
  
Amaç: SCIWORA (Spinal cord injury without radiographic abnormality) ilk olarak 1982 yılında travma 
sonrasında omurilik hasarını gösteren nörolojik bulgular olmasına rağmen, omurganın direkt grafilerinde 
veya bilgisayarlı tomografi (BT) tetkiklerinde herhangi bir travmatik lezyon tespit edilememesi olarak 
tanımlanmıştır. Son yayınlara göre MRG görüntülemede de hiçbir patoloji bulunmaması gerekmektedir. 
Bu çalışmada parapleji gelişmiş olan uzun dönem tanısız, tedavisiz ve takipsiz kalmış SCIWORA tanılı 
bir çocuk hasta literatür eşliğinde sunuldu. 
 
Olgu: 5 sene önce Suriye’de savaş sırasında yaralanan 8 yaşında bir çocuk hasta, o zamandan beri 
yürüyememekte olup her iki alt ekstremitede kuvvet kaybı, yürüyememe şikayetiyle tekerlekli sandalye 
seviyesinde interne edildi. Hasta yakınının ifadesine göre çenesinden giren kurşun omurgasına isabet 
etmiş fakat insizyon veya skar izine rastlanmadı. Geçirilmiş operasyon öyküsü yoktu. 
Hastanın muayenesinde bilinç açık, kooperasyon tamdı. Üst ekstremite kas gücü bilateral tam, alt 
ekstremite kas güçleri; kalça fleksörleri sağda 3 solda 2, diz ekstansörleri bilateral 2, plantar 
dorsifleksörler bilateral 0, baş parmak ekstansörü bilateral 0, plantar fleksörler bilateral 0 olarak 
değerlendirildi. Duyu muayenesi; T11 seviyesinden itibaren distale kadar hipoestezik olarak 
değerlendirildi. Anal muayenede derin anal basınç pozitif iken anal kontraksiyon saptanmadı. Hasta T11 
AIS B olarak değerlendirildi. Alt ekstremite kas tonusu spastik, modifiye ashworth skoru 2 olarak 
değerlendirildi. Klonus bilateral pozitif saptandı. Derin tendon refleksleri alt ekstremitede hiperaktif 
olduğu görüldü. Babinski bilateral pozitif saptandı. Hastanın üriner ve fekal inkontinansı mevcuttu, alt 
bezi kullanıyordu. İnspeksiyonda vücutta insizyon izine rastlanmadı. Kranyal sinir muayenesi ve diğer 
sistem muayeneleri doğaldı. Hastanın kraniyal, torakal ve lomber MRG’de patoloji saptanmadı. 
Hasta SCIWORA tanısı ile rehabilitasyon programına alındı. Alt ekstremite eklem hareket açıklığı 
egzersizleri, germe egzersizleri, özellikle kalça kuşağı ve alt ekstremite güçlendirme egzersizleri, denge-
koordinasyon egzersizleri verildi. Üst ekstremite güçlendirme egzersizleri verildi. Bilateral istirahat ayak-
ayak bileği ortezi reçete edildi. Yapılan değerlendirmelerde üriner usg normal sınırlarda olduğu görüldü, 
TİT ve idrar kültüründe enfeksiyon saptanmadı. Ürodinami sonucuna göre; detrusor overaktivite ve 
detrusor sfinkter dissinerjisi saptandı. Hastaya temiz aralıklı katater (TAK) eğitimi verildi. 4 saatte bir 
TAK yapması önerildi. Oksibutinin 2*1 tedavisi başlandı. Robotik tedavi planlanan hasta klonus 
nedeniyle tedaviyi tolere edemedi. Hastanın takiplerinde pelvik destekli uzun bacak yürüme cihazı 
(UBYC) ve yürüteç ile ambule olabileceği düşünülerek UBYC reçete edildi.Rehabilitasyon sonucu 
hastanın bilateral UBYC ve yürüteç ile ev içi ambule olması sağlandı. TAK ve antikolinerjik tedavi 
başlanan hastada idrar kontinansı sağlanmış oldu. Barsak eğitimi verilerek alt bezi kullanımı bırakılmış 
oldu. 
 
Sonuç: Literatürde akut nörolojik bulgusu olan SCIWORA’da tedavi protokolü; servikal stabiliteden emin 
olana kadar servikal boyunlukla yatak istirahati, steroid tedavisi ve hastanın düzenli olarak üç ay süre 
ile izlenmesidir. Üç ay sonraki fleksiyon ve ekstansiyon grafileri normal ise rutin aktivitelerine devam 
etmesi önerilir. Akut SCIWORA tanılı hastalarda yüksek doz kortikosteroid uygulaması ile nörolojik 
defisitilerin gerilediği ve iyileşme sağlandığı yayınlarda görülmüştür. Hastamızın olay süresinden itibaren 
5 yıl geçmiş olup o dönemde takipsiz olması nedeniyle rehabilitasyon sonrası nörolojik muayenesinde 
gerileme olmamıştır. Ama tedavi sonucu hastanın bağımsız ambulasyonu ve idrar kontinansı sağlanmış 
olup hastanın yaşam kalitesi üzerinde olumlu etki sağladığımızı düşünmekteyiz. 
  
Anahtar Kelimeler: SCIWORA, MRG, spinal kord yaralanması  



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

P-192 Erken Başlangıçlı Skolyoz 
  
Sevgi Atar1, Hürriyet Yılmaz2, Esma Demirhan1, Ömer Kuru1 
 

1S.B.Ü. Okmeydanı E.A.Hastanesi 
2Haliç Üniv. FTR Yüksekokulu Fizyoterapi Rehabilitasyon Bölümü 
  
Amaç: Erken başlangıçlı skolyoz, 5 yaşından küçük çocuklarda oluşan, birçok tanıyı ve eğrilik tipini 
kapsayan skolyozlara verilen ortak addır. SRS konsensüs 2015 raporuna göre ise;10 yaş öncesi ortaya 
çıkan etyolojiden bağımsız bir grup heterojen nedenin oluşturduğu erken çocukluk yaşı skolyozu olarak 
kabul edilmektedir. Erken ve geç başlangıç ayırımı 5 yaşından önce skolyoz ortaya çıkan hastalarda 
ciddi kardiyopulmoner risk potansiyeli nedeniyle çok önemlidir. Ayrıca heterojen birçok neden 
düşünüldüğünde omurga dışı organ ve sistem bozukluğunun bu duruma eşlik edebileceği bilinmeli ve 
çocuklar klinik olarak ayrıntılı incelenmelidir. EBS’lu hastaların tanı ve tedavisine mümkün olduğunca 
erken başlanması ve çok iyi planlanması gerekmektedir.Bu olgu sunumunda şaşılık ve tortikolisin eşlik 
ettiği bir EBS olgusunu literatür bilgileri eşliğinde tartışmayı amaçladık 
 
Olgu: Ailesi tarafından sırtta eğrilik nedeniyle Ekim 2015 tarihinde polikliniğimize getirilen kız çocuğunun 
yaşı ilk başvuruda 2 yıl 10 ay idi. Olgunun 40. gebelik haftasında normal doğum ile 2900 gr ağırlıkta, 49 
cm boyunda doğduğu ve doğum sonrası herhangi bir komplikasyon gelişmediği öğrenildi. Nöromotor 
gelişimi sorgulandığında baş tutma, oturma dengesi ve yürüme yaşı ile uyumlu olduğu belirtildi. 
Özgeçmişinde 9 aylık iken tespit edilmiş şaşılık dışında özellik yoktu. Fizik muayenesinde tortikolis, 
şaşılık, torakal asimetrik görünüm mevcut idi. Adams testi (+), servikal eklem hareket açıklığında kısıtlılık 
dışında diğer eklem hareket açıklıkları normal olarak değerlendirildi. Nörolojik muayenesinde; üst ve alt 
ekstremitelerin motor, duyu ve refleks değerlendirmeleri yapıldı ve normal olarak değerlendirildi. Direkt 
radyografiler ile omurganın koronal ve sagittal plan deformitesi Cobb metodu ile ölçüldü. (sol 
torakolomber proksimal 21lomber 20) Olgumuza eşlik edebilecek diğer deformiteleri dışlamak için spinal 
ve ekstraspinal anomaliler, literatürde önerilen yardımcı tanı yöntemleri ve özellikle MRG ile incelendi. 
Tortikolis ve skolyoz için ortez kullanımı ve egzersiz tedavisi verildi. Şaşılık nedeniyle yapılan takipleri 
sonucu 5,5 yaşında sol gözünden opere edildi. Operasyon sonrasında gözlük kullanmaya başladı. Dört 
yıldır omurga nedenli sorunları için düzenli takip edilen ve son kontrolünde 6 yaşında olan olgunun; son 
yapılan fizik muayenesinde servikal eklem hareket açıklıkları normal olup tortikollis klinik bulgusu yoktu. 
Sağ Torokolomber ve proksimal torakal(8)açısında düzelme oluştu, vücut farkındalığı ve postüründe 
belirgin düzelme gözlendi 
 
Sonuç: Şaşılık, tortikolis ve vizüel sistem hastalıkları normal vücut postürünün sağlanmasını ve 
algılanmasını bozabilir. Bu durum omurgada skolyoz gelişimine yol açabilir veya bu semptomlara 
skolyoz eşlik edebilir. EBS‘da ayırıcı tanı, ayrıntılı analiz, erken ve çok yönlü rehabilitasyon önemlidir 
  
Anahtar Kelimeler: skolyoz, şaşılık, tortikolis 
 
  



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

P-193 Olgu Sunumu: Nadir Bir Sendrom: Kamptodaktili-Artropati-Coxa Vara-Perikardit 
Sendromu 

  
Nalan Çapan, Kıvanç Menekşeoğlu, Selim Sezikli, Ekin İlke Şen, Sina Arman, Resa Aydın 
 
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı 
  
Amaç: Kamptodaktili-artropati-coxa vara-perikardit sendromunun (CACPS) klinik belirtileri arasında, 
konjenital veya erken başlangıçlı kamptodaktili, sinovyal hiperplazinin eşlik ettiği non-inflamatuar 
artropati, ilerleyici koksa vara deformitesi ve non-enflamatuar perikardiyal efüzyon vardır. Etken gen, 
1q25-31 kromozom bandında bulunur. Bu gen, eklemler ve tendonlar için bir yüzey lubrikasyonunu 
sağlayan “proteoglikan-4” (PRG-4) 'ü kodlar. CACP sendromu otozomal resesif geçiş özelliği 
göstermektedir. CACP sendromlu hastalarda sedimentasyon ve C reaktif protein ve tam kan sayımı gibi 
laboratuvar incelemeleri normaldir. Amacımız CACPS özelliklerine sahip biri 8 yaşında erkek, diğeri 15 
yaşında kız olan iki kardeş olgu ile pediatrik yaş grubundaki hastalarda artropati ayırıcı tanısını gözden 
geçirmektir.  
 
Olgu: İstanbul Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Pediatrik Rehabilitasyon 
Birimi’ne başvuran iki kardeş olgu değerlendirildi. Aileden bildiri için onam alındı. 8 yaşında erkek 
(M.E.Y) şikayetleri 5 yaşındayken başlamış. Bilateral diz ekleminde efüzyon ve hareket kısıtlılığı, 
bilateral ellerde proksimal interfalangeal eklemlerde yaygın şişlik ve hareket kısıtlılığı gelişen hastaya 
labaratuvar tetkikleriyle uyumsuz olmasına rağmen juvenil idiopatik artrit tanısı konmuş ve medikal 
tedavi başlanmış. Medikal tedaviye yanıt vermeyen hastanın kontrollerinde perikardiyal efüzyon ve 
kalça ekleminde kısıtlılık gelişmesi üzerine CACPS ön tanısı ile genetik inceleme yapılmış ve PRG-4 
geninde homozigot mutasyon saptanması ile hastanın moleküler tanısı kesinleştirilmiş. Fizik 
muayenede bilateral diz ve ayak bileği ağrılı olan hastanın eklem hareket açıklığı tamdı ancak bilateral 
dizde efüzyon mevcuttu. Her iki elde proksimal interfalangeal eklemlerin 20 derece fleksiyon kontraktürü 
mevcuttu. Çekilen pelvis grafisinde proksimal femur boyun diafiz açısı 110° olarak hesaplandı. 
13.11.2018 tarihli ekokardiyografisinde perikardiyal efüzyon saptanmadı.  15 yaşında kız (M.Y) hastanın 
şikayetleri ilk olarak 4 yaşında başlamış. Bilateral diz, dirsekler, sağ el baş parmağı ve bilateral el 
bileğinde şişlik ve hareket kısıtlılığı gelişen hastaya juvenil idiopatik artrit tanısı konmuş. Medikal tedavi 
verilmiş ancak hasta medikal tedaviyi kullanmamış. Kardeşinin CACPS tanısı alması sonrasında genetik 
inceleme sonucu moleküler tanısı kesinleştirilmiş. Fizik muayenede bilateral diz, dirsek ve el bileği 
hassas olan hastanın nötral sıfır metodu ile pasif ve aktif eklem hareket açıklığı ölçümünde bilateral 
dirsek fleksiyon/ekstansiyon:120°/25°/0°, sağ el bileği fleksiyon/ekstansiyon: 60°/0°/45°, sol el bileği 
fleksiyon/ekstansiyon: 50°/0°/25° bilateral diz fleksiyon/ekstansiyon: 100°/5°/0°, bilateral ayak bileği 
dorsifleksiyon/plantar fleksiyon: 0°/0°/30°, kalça fleksiyon/ekstansiyon: 100°/0°/20°, kalça internal 
rotasyon/eksternal rotasyon: 30°/0°/30° olarak saptandı. Çekilen pelvis grafisinde proksimal femur 
boyun-diafiz açısı 120° olarak hesaplandı. 13.11.2018 tarihli ekokardiyografisinde triküspid kapakta 2. 
derece yetmezlik saptanmış, perikardiyal sıvı saptanmamıştır. Olguların anne ile babası arasında 5. 
derece akraba evliliği mevcutmuş. Soygeçmişte annenin iki farklı amcasının oğlunda da CACPS tanısı 
olduğu bildirilmiştir. Her iki hastamızda kontraktürlerinin ilerlememesi amacı ile rehabilitasyon programı 
planlanmış, egzersizleri öğretilmiş ve elbileği ile parmaklarındaki kısıtlılıklarına yönelik splintleme 
uygulanmış, yüzme sporu önerilmiştir.  
 
Sonuç: CACPS’da kamptodaktili, perikardit, koksa vara sık olarak görülmektedir. Artropati, temel olarak 
daha sık dirsek, kalça, diz ve ayak bilekleri gibi büyük eklemlerde görülür. Bizim olgularımızda literatürde 
belirtilen perikardit dışında tüm bulgular mevcuttur. Romatoid artritte sinovyal hiperplazi kronik 
inflamasyonla ilişkiliyken, CACP’de enflamatuar hücre infiltrasyonu olmadan sinovyal hiperplazi 
bulunmaktadır. Çocukluk döneminde, özellikle de jüvenil idiyopatik artrit gibi diğer inflamatuvar 
rahatsızlıklar ile karışmasını önlemek amacı ile artropatili hastalarda CACP gibi konjenital kas iskelet 
sistemi hastalıkları ayırıcı tanıda düşünülmelidir. 
  
Anahtar Kelimeler: Artropati, kampodaktili, koksa vara, perikardit 
 
 



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

P-194 Nadir Bir Olgu Sunumu: Crisponi Sendromu 
  
Nalan Çapan, Selim Sezikli, Kıvanç Menekşeoğlu, Ekin İlke Şen, Sina Arman, Resa Aydın 
 
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı 
  
Amaç: Crisponi Sendromu nadir görülen otozomal resesif geçişli konjenital kas hastalığıdır. Yüzde kas 
anomalileri, tetanik kasılmalar, kamptodaktili, beslenme bozukluğu, solunum sıkıntısı ve hipertermi ile 
seyreder. Doğumla birlikte sendromun fenotipik özellikleri görülür. CRLF1 ve CISS1 mutasyonları 
spesifiktir. Nadir görülen olgu sunumumuzda Crisponi Sendromu’nun özelliklerinin tartışılması 
amaçlanmıştır.  
 
Olgu: İstanbul Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Pediatrik Rehabilitasyon 
Birimi’ne 2018 yılında başvuran ve Crisponi Sendromu olan olgu değerlendirildi. Ailden olgu sunumu 
için onam alınmıştır. İlk başvurusunda altı aylık olan olgu, 37 haftalık iken sezaryen ile doğmuştur. Bir 
ay solunum sıkıntısı nedeni ile yoğun bakım ünitesinde interne edilmiştir. Alınan prenatal öyküsü 
normaldi, yutma refleksi yokluğu sebebi ile nazogastrik sonda ile besleniyordu. Fizik muayenesinde göz 
takibi yoktu, dismorfik yüz görünümü mevcuttu. Burun kökü basık, uzun yüz, hipertelorizm görüldü. Baş 
tutma ve desteksiz oturma dengesi mevcut değildi. Üst ve alt ekstremitede hipertoni mevcuttu. Her iki 
elde kamptodaktili ve kısa ayak parmakları mevcuttu. CPS1 geninde heterozigot varyant tespit edilmişti. 
Olguya baş destekli oturma düzeneği önerildi ve baş tutma ve oturma dengesini arttırmak amacı ile 
rehabilitasyon programı düzenlendi.  
 
Sonuç: Crisponi Sendromu yenidoğan döneminde yüksek mortalite ile seyreder. Uzun yüz, 
kampilodaktili, geniş burun, hipertermi, ciddi beslenme bozukluğu, solunum sıkıntısı gibi fiziksel 
dismorfik bulgular eşlik edebilir. Motor ve mental gelişimin desteklenmesi ve skolyoz ile eklem 
kontraktürlerinin önlenmesi amacı ile erken dönemden itibaren rehabilitasyon uygulanması önemlidir. 
  
Anahtar Kelimeler: Crisponi Sendromu, kamptodaktili, konjenital 
 
  



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

P-195 Zona Zosterde Nöralterapi Yaklaşımı: Olgu Sunumu 
  
Gülnur Taşçı Bozbaş1, Kayra Barut2, Hüseyin Nazlıkul3 
 

1Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, FTR Anabilim Dalı, Aydın 
2Aydın Devlet Hastanesi, FTR Kliniği, Aydın 
3Özel muayenehane, İstanbul 
  
Amaç: Herpes zoster ganglionlarda latent kalarak herhangi bir dönemde ilgili inervasyon alanında zona 
zoster tablosuna yol açabilmektedir. Oldukça ağrılı ve günlük yaşam aktivitelerini bozabilen bir tabloya 
yol açmaktadır.  
 
Olgu: 69 yaşında erkek olgunun, 3 gün önce göz çevresinde başlayan şiddetli ağrı şikayeti mevcuttu. 
Ağrı zonklayıcı karakterdeydi. Ağrıyı takiben sağ göz çevresi ve alında veziküler lezyonlar ortaya 
çıkmıştı. Göz hekimi tarafından yapılan göz bakısı olağandı. Ağrı analjezik (tramadol+parasetamol) 
tedavisine yanıtsızdı. Olgunun sistemik muayenesi olağandı. Servikal hareketler her yöne kısıtlı ve 
ağrısızdı, yüzde trigeminal sinir oftalmik dal lokalizasyonlu veziküler lezyonlar mevcuttu. Bu bölgede 
hiperaljezi mevcuttu. Hastaya trigeminal sinir 1. Dalını etkileyen zona tanısı konuldu. Tedavide sağ C2-
T5 quadel, trigeminal sinir çıkış noktaları ve mastoid enjeksiyonu, sağ pterygopalatin ve stellat ganglion 
enjeksiyonları (%1 prokain) yapıldı. Prokain baz infüzyonu uygulandı. 2 seans sonunda ağrı VAS 9 dan 
1’e geriledi. 1 hafta sonraki kontrolde hastanın lezyonları düzelmiş ve ağrısı kalmamıştı.  
 
Sonuç: Zona zosterde nöralterapinin ilgili segmentte perfüzyon artışını ve lenfatik drenajı sağlayarak, 
sempatik blokaj ve ilgili sinirde regülasyon iyileşmeyi destekleyerek etki ettiği düşünülmektedir. 
nöralterapi zona zosterde hızlı ve güvenilir bir tedavi seçeneği sunmaktadır. 
  
Anahtar Kelimeler: Zona zoster, nöralterapi, prokain 
 
 



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

P-196 Servikal Spinal Kord Hasarlı Olguda Gelişen Dirençli Ortostatik Hipotansiyon 
Tedavisinde Fludrokortizon Kullanımı 

  
Esra Kösegil Öztürk, Ayşe Alkan, Didem İldemir Doğangün, Özgür Yeşilöz, Meliha Kasapoğlu 
Aksoy 
 
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve 
Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Bursa 
  
Giriş: Spinal kord yaralanmaları (SKY) sonrası otonomik bozukluklar yaşam kalitesini etkileyen 
komplikasyonlardandır. Ortostotik hipotansiyon; süpin pozisyondan dik pozisyona gelindiğinde 
semptomlu yada semptomsuz sistolik kan basıncının 20 mmHg veya diyastolik kan basıncının 10 mmHg 
ve daha fazla düşmesidir. SKY olan olguların %16,1’inde ortostotik hipotasiyon gelişebilmektedir. 
Hastalarda genellikle baş dönmesi, sersemlik hissi, solukluk, taşikardi, senkop görülmektedir. Ortostatik 
hipotansiyonun tedavisi konusunda hala ortak bir fikir olmamakla birlikte ilaç seçenekleri de mevcuttur. 
Bizde servikal inkomplet SKY’lı olguda nadir görülen dirençli ortostatik hipotansiyon için uyguladığımız 
fludrokortizon tedavisine verilen cevabı sunmayı düşündük. 
 
Olgu: 45 yaşında erkek hasta, Mart 2018’ de banyoda düşme sonrası C3-C6 fraktür nedeni ile 
enstrümantasyon ile vertebra stabilizasyonu yapılmıştı. Beyin cerrahi kliniğinden devir alınan hastanın 
muayenesinde bilateral omuz çevresi 4/5, dirsek fleksiyonu 3/5, dirsek ekstansiyonu 3/5, el bileği 
fleksiyonu 3/5, ekstansiyon 4/5, el parmak fleksör ve abduktörleri 2/5, kalça çevresi 3/5, kalça 
ekstansiyonu tam, diz fleksiyonu 3/5, diz ekstansiyonu 4/5, ayak bileği dorsifleksiyonu 5/5, başparmak 
dorsifleksiyonu 4/5, yapılan duyu muayenesinde T6-T9 arası hipoestezi, T9 altı anestezik olarak 
saptandı. Yüzeyel ve derin anal duyuları mevcuttu. Bulbokavernöz refleksi pozitif idi. İstemli anal 
kontraksiyonu vardı. Brachioradial ve biceps normoaktif iken, aşil ve patellar refleks hipoaktif olarak 
alındı. Hasta C5 ASİA D inkomplet olarak değerlendirildi. Hasta yatak içi aktivitelerinde tam bağımlı idi. 
Her iki taraflı el ve ayak splintleri mevcuttu. Hasta rehabilitasyon programına alınarak eklem hareket 
açıklığı egzersizleri, güçlendirme egzersizleri, progresif-rezistif egzersizler ve oturma dengesi eğitimi 
başlandı. Hastanın kas güçlerinin artışı ile birlikte yatışından iki hafta sonra tilt table egzersizlerine 
başlandı. Her iki alt ekstremiteye bandajlama, karın yastığı ve ayak bileği pompalama egzersizleri 
yaptırıldı. Hasta başlangıçta 50-60 dereceyi tolere edebilmekteydi 60 derecenin üstünde 2. dakikada 
hastada ortostatik hipotansiyon belirti ve bulguları görüldü. Hasta supin poziyonda ve 60 derecede 
ölçülen tansiyonları arasında sistolik 30, diastolik 15 mmHg fark saptandı, bu sürecin devam etmesi ve 
derecelerde artış sağlamaması nedeni ile hastaya tilt table öncesi 1500 cc serum fizyolojik verildi. 
Hastanın quadriseps ve tibialis anterior kaslarına elektriksel stimülasyon uygulandı. 2 hafta sonrasında 
60 dereceyi tolere edemeyen hasta kardiyoloji ve endokrinoloji tarafından değerlendirildi ve 
fludrikortizon asetat sabah akşam birer tablet olacak şekilde başlandı. Başlangıcının 3.gününde hasta 
80 dereceyi 8 dakika tolere edebildi. İlaç kullanımının 2.haftasında tilt table 90 dereceyi 10 dakika tolere 
edebilen hasta takiplerinde paralel barda vertikalizasyon çalışılmaya başlandı. Paralel barda vertikalize 
olan hasta, şuan hipotansiyon semptomları gelişmeden tekerlekli sandalye ile transfer olabiliyor. 
Kliniğimizde yatış ve takipleri halen devam etmektedir. 
 
Tartışma: Fludrokortizon kullanımı ile kan basıncı birkaç gün içerisinde kademeli olarak artar ve ilaç 
kullanımından 1-2 hafta sonra pik etkiye ulaşır. Bizim olgumuzda da ortostatik hipotansiyon tedavisi için 
abdominal yastık, alt ekstremite bandajlama ve sıvı alımı gibi yöntemlerle başarılı bir sonuç 
alınamaması nedeniyle kuadriseps ve tibialis anterior kaslarına elektriksel stimülasyon uygulandı. 
Medikal olarak fludrokortizon tedavisi uygulandı ve hastanın hipotansiyonu bir miktar kontrol altına 
alındı. Sonuç olarak, bu olguda ortostatik hipotansiyon tedavisinde fludrokortizon tedavisi ile elektriksel 
stimülasyon tedavisinin kombine kullanımı ile olumlu sonuçlar elde edildi. Ancak kombine tedavilerin 
etkinliklerinin gösterilmesi için daha fazla ek çalışmaya ihtiyaç vardır. 
  
Anahtar Kelimeler: Fludrokortizon, ortostatik hipotansiyon, spinal kord hasarı 
 
  



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

P-197 Mezoterapi Uygulaması İle Tedavi Ettiğimiz Adeziv Kapsülit Olgularımızın Sonuçları: 
Vaka Serisi 

  
Büşra Üstün, Ecem Pelin Uslu, Duygu Geler Külcü, Nilgün Mesci 
 
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve 
Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul 
  
Amaç: Adeziv kapsülit, glenohumeral eklem kapsülünün fibrozisi ve kontraktürüne bağlı olarak gelişen 
omuzda ağrı ve hareket kısıtlılığı ile karakterize bir hastalıktır. Kadınlarda erkeklere oranla daha fazla 
olmak üzere, genellikle 40 yaş üzerinde görülmektedir. Adeziv kapsülit tedavisinde NSAİİ’lar, fiziksel tıp 
ajanları, steroid enjeksiyonu uygulaması, kapsüler distansiyon, anestezi altında manipülasyon gibi 
konvansiyonel yöntemlerin yanında son dönemlerde giderek yaygınlaşan tamamlayıcı tıp yöntemleri de 
kullanılmaktadır. Bu vaka serisinde kliniğimizde mezoterapi ile tedavi ettiğimiz adeziv kapsülit 
olgularımızın sonuçlarını sunmayı amaçladık. 
 
Gereç-Yöntem: Vaka serimiz kliniğimizin enjeksiyon polikliniğinde adeziv kapsülit tanısıyla omuz 
bölgesine mezoterapi uygulaması yapılan hastalardan oluşmaktadır. 18 yaş üstü ve semptom süresi 6 
haftadan fazla olan 13 hastaya uygulama yapıldı. Bu hastalara daha önce omuz eklem içi enjeksiyonu 
ve/veya fizik tedavi ajanları ile tedavi yapılmış ancak hastalar yeterli fayda görmemişlerdi. Hastaların 
yaş, cinsiyet ve tutulan taraf bilgileri kayıt edildi. Hastalara haftada 1 gün olmak üzere toplamda 5 seans 
mezoterapi uygulaması yapıldı. Lidokain, pentoksifilin, tenoksikam, tiyokolşikosid ilaçları kullanılarak 
hazırlanan 5cc mezoterapi solüsyonu omuz eklem etrafına point by point tekniği; supraspinatus, deltoid 
ve biseps kaslarına napaj tekniği ile 4 mm'lik 30 G iğne ucu kullanılarak uygulandı. Tedavi öncesi (TÖ) 
ve 5 seans mezoterapi uygulaması sonrası (TS) ölçülmüş olan omuz ağrısı şiddetinin değerlendirildiği 
vizüel analog skala (VAS) (0-10cm) istirahat ve aktivite skorları, omuz eklem fleksiyon ve abdüksiyon 
açıları gonyometre ile ölçülerek incelemeye alındı.  
 
Bulgular: Vaka serimizde bulunan hastaların cinsiyet dağılımı 8 (%62) kadın, 5 (%38) erkek; yaşlarının 
medyan değeri 55 (43-73) yıl, tutulan omuz tarafı 7 (%54) hastada sağ, 6 (%46) hastada sol idi. 
Hastaların TÖ ve TS yapılmış olan ölçüm parametreleri arasında aktivite VAS skorları ile istirahat VAS 
skorları açısından belirgin şekilde anlamlı düzelme izlendi (p=0.001). Hastaların tedavi öncesi aktivite 
sırasındaki visüel ağrı skorlarının medyan değeri 10 (7-10) iken, tedavi sonrası bu değer 5’e (2-7) 
geriledi, istirahat sırasındaki visüel ağrı skorlarının medyan değeri 8 (5-8) iken, tedavi sonrası bu değer 
3’e (0-5) geriledi. TÖ ve TS gonyometre ile ölçülen omuz fleksiyon ve abduksiyon açıları arasında 
istatistiksel olarak anlamlı düzelme izlendi (p<0.05). 
 
Sonuç: Vaka serimizde; omuz adeziv kapsülit tanılı hastalara yapılan mezoterapi uygulaması ile hem 
ağrıda azalma hem de omuz eklem hareket açıklığında anlamlı artış sağlanmıştır. Mezoterapi, ilaçların 
intradermal enjeksiyonunu içeren minimal invaziv bir tekniktir. Bu intradermal mikro enjeksiyonlar 
yoluyla mezoterapi, ilaçların deride doğrudan ve uzun süreli lokal farmakolojik aktivite göstermelerine 
izin verir. Kullanılan ilaç dozları oral alıma kıyasla daha düşük olduğundan daha az yan etki gözlenir ve 
bu durum hasta uyumunu artırmaktadır. Literatürler incelendiğinde adeziv kapsülit tedavisine yönelik 
mezoterapinin etkinlik ve güvenliğini araştıran yeterli veri bulunmamaktadır. Daha fazla hasta sayısı ve 
farklı tedavi modaliteleri ile karşılaştırmalı çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. 
  
Anahtar Kelimeler: Adeziv kapsülit, intradermal enjeksiyon, mezoterapi  



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

P-198 Yer Kaplayan Lezyona Bağlı İzole Alt Ekstremite Hipoestezisi: Olgu Sunumu 
  
Özlem Akan 
 
Başkent Üniversitesi Alanya Uygulama ve Araştırma Merkezi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ana Bilim 
Dalı, Antalya 
  
Amaç: İzole olarak alt ekstremitede uyuşukluk şikayeti sıklıkla disk hernisi, radikülopati, polinöropati, 
tuzak nöropati, diyabet, huzursuz bacak sendromu gibi hastalıklarda görülse de nadiren sinir trasesi 
yakınında yer alan yer kaplayan lezyona bağlı olarak da görülebilmektedir. Bu olgu sunumunda amaç 
etiyolojide başka bir hastalık saptanamayan izole alt ekstremite uyuşukluğu şikayeti ile başvuran 
hastalarda nadir olarak saptanan patolojilerin irdelenmesidir. 
 
Olgu: 37 yaşında kadın hasta sağ ayak altında hissilik, sağ bacak ağrısı şikayeti ile polikliniğimize 
başvurdu. Hastanın iki aydır sağ bacak arkasında devamlı ağrı şikayeti oluyormuş. Yürümekle ya da 
egzersizle şikayetlerinde artış olmuyormuş. Travma öyküsü yokmuş. İki ay önce sağ ayak altında 
hissizlik şikayeti başlamış, kademeli olarak artmış. Fizik muayenesinde sağ bacak tibia posteiorunda 
hassasiyet, sağ ayak tabanında hipoestezi saptandı. Kas güçleri 5/5, derin tendon refleksleri hipoaktif, 
babinski negatif olarak değerlendirildi. Laboratuvar parametrelerinde ve lomber MRG’de herhangi bir 
patoloji saptanmadı. Elektromiyografide tibial sinir BICAP amplitüdleri arasında %50’ye yakın düşme 
tespit edilmesi üzerine etiyolojinin aydınlatılması için ekstremite MRG istendi. MRG’de posterior 
popliteal fossa inferior bölümünde tibia posterior kısmında damar sinir trasesi ile kemik yapı arasında 
yerleşmiş 21*18*38 mm boyutlarında plak tarzında kistik sinyal özelliklerinde lezyon saptandı. İnce 
septasyonlar içeren lezyon gangliyon kisti ya da bursit ile ilişkili değerlendirildi. Hasta ortopedi ve 
travmatoloji ana bilim dalı ile konsulte edildi. Lezyonun damar sinir trasesine yakınlığı nedeniyle takip 
önerildi. Hastaya non-steroid antienflamatuvar ve soğuk uygulama önerildi. Takiplerinde hastanın 
şikayetlerinin azalmakla birlikte kısmi olarak devam ettiği gözlendi. 
 
Sonuç: Alt ekstremitede uyuşukluk şikayeti ile başvuran hastalarda disk hernisi, polinoropati, diyabet 
gibi semptomları açıklayacak herhangi bir faktör tespit edilmediği, sinir ileti hızında izole yavaşlama 
tespit edildiği taktirde yer kaplayan lezyon mutlaka akla getirilmeli ve ileri tetkik yapılmalıdır. 
  
Anahtar Kelimeler: Gangliyon kisti, hipoestezi, yer kaplayan lezyon 



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

P-199 Geriatrik Olguda Medial Plika Sendromu ile Karışan Miyofasyal Ağrı 
  
Pelin Yıldırım1, Ali Yavuz Karahan2, Sevilay Batıbay1 
 

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kocaeli Derince SUAM, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, Kocaeli 
2Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Uşak 
  
Amaç: Miyofasyal ağrı sendromu (MAS), 20-60 yaş aralığındaki hastalarda, genellikle boyun-sırt 
bölgesinde ortaya çıkar. Medial plika sendromu (MPS) ise diz ağrısının nadir bir sebebidir ve cerrahi 
tedavi gerektirebilir. Burada, akut başlangıçlı diz ağrısı olan, önce MPS tanısı alarak cerrahi tedavi 
önerilen, kliniğimizde tekrar yapılan klinik ve görüntüleme değerlendirmeleri sonucunda konservatif 
olarak tedavi edilen MAS’li geriatrik bir olgu sunulmuştur. 
 
Olgu: Altmış dört yaşında kadın hasta, iki ay önce ani bir çömelme hareketi ile başlayan ve yürüme 
güçlüğüne yol açan sağ diz ağrısı yakınması ile başvurdu. Hastaya bu nedenle, ortopedi ve travmatoloji 
hekimi tarafından sağ diz manyetik rezonans görüntüleme (MRG) yaptırıldığı ve sonrasında artroskopik 
diz cerrahisi önerildiği öğrenildi. Fizik muayenede, sağ dizde kızarıklık, ısı artışı, efüzyon saptanmadı. 
Her iki diz eklem hareket açıklığı değerlendirmesinde fleksiyon ve ekstansiyon açık, sağ dizde fleksiyon 
sonunda ağrı mevcuttu. Ligamentöz instabilite testlerinin negatif olduğu, Mc Murray ve Apley’in 
kompresyon testinde ise diz medialinde ağrı olduğu belirlendi. Diz medialinde palpasyonla da ağrı 
olmasının ardından hastaya medial patella plika (MPP) testi uygulandı. Patellofemoral eklemin 
inferomedial kısmına elle bası yaparken, diz 90° fleksiyona getirildi. Ekstansiyonda palpasyonla ağrılı 
olan bölgede fleksiyonda ağrı ortadan kalktı ve testin pozitif olduğu düşünüldü. Hastanın sağ diz MRG 
raporunda, patella medial retinakulumundan eklem içine doğru uzanım gösteren plika varlığı 
vurgulanmıştı. MRG görüntü olarak değerlendirildiğinde ise herhangi bir diz patolojisinin mevcut 
olmadığı anlaşıldı. MPP testinin pozitif olmasının; MAS’de gözlenebilen, tetik nokta üzerine yapılan 
basınç ve ardından yapılan germenin, bu nokta üzerindeki ağrıyı azaltıcı etkisi olarak yorumlandı. Bu 
bulgularla hasta, dizde kronik MAS tanısı ile, üç hafta süresince, cold pack, TENS, kısa dalga diatermi; 
kuadriseps, hamstring ve gastroknemius kasları için günde 2 set germe egzersizlerini içeren tedavi 
programına alındı. MAS kronikleştiği ve yürüme güçlüğüne yol açtığı için, azalmış kas kuvvetine yönelik 
olarak kuadriseps kasına elektriksel stimülasyon ve alt ekstremite kasları için güçlendirme egzersizleri 
de verildi. Tedavi sonunda görsel analog skala (VAS) ile değerlendirilen ağrı düzeyi azaldı (tedavi öncesi 
VAS:7; tedavi sonrası VAS:1); birinci ay sonunda ise diz incinme ve osteoartrit sonuç skorunun tüm alt 
gruplarında tedavi öncesine göre iyileşme sağlandı. 
 
Sonuç: Bu olgu ile, geriatrik hastalarda diz ağrısının nadir bir sebebi olarak MAS’nin akılda tutulması 
gerektiği; MAS ve MPS’nin dizdeki klinik bulgularının benzerliği; görüntüleme yöntemlerinin 
raporlanmasındaki yanlışlıklara dikkat edilmesinin cerrahi gereksinimi azaltabileceği vurgulanmaktadır. 
  
Anahtar Kelimeler: diz, geriatri, medial plika sendromu, miyofasyal ağrı 
 
  



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

P-200 Lenfödem Tedavisine Başlamadan Önce Ayırıcı Tanı Yapmak Gerekli Midir? Elefantiyazik
 Pretibial Miksödem 
  
Nurcan Duran Taş1, Hamide Özge Çizmeci1, Hatice Erdi Şanlı2, Aylin Okçu Heper3, Şehim Kutlay1 
 

1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı, Ankara 
2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Ana bilim Dalı, Ankara 
3Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Ana Bilim Dalı, Ankara 
  
Giriş: Lenfödem, lenf sıvısının drenajındaki yetersizlik nedeniyle intertisyumda proteinden zengin sıvı 
birikimine bağlı olarak ödem ve ilerleyen dönemlerde etkilenen dokularda kronik inflamasyon ve reaktif 
fibrozisin görüldüğü, lenfatik sistemin konjenital (primer) veya edinilmiş(sekonder) progresif hastalığıdır. 
Lenfödemin diğer ödem etiyolojileri ile ayırıcı tanısının yapılması doğru tanı ve tedavi uygulamaları için 
önem taşımaktadır. Pretibial miksödem (PMÖ), Graves hastalığında deride müsinöz madde birikimine 
bağlı oluşan, lenfödem ayırıcı tanısında yer alan nadir bir durumdur. Bu bildiride elefantiyazik PMÖ 
olgusu ile lenfödem ayırıcı tanısı açısından farkındalık yaratmak amaçlanmıştır.  
 
Olgu: 59 yaşında kadın hasta, polikliniğimize dış merkezden lenfödem tedavisi amacı ile 
yönlendirilmişti. Hastanın öyküsünde 2015 yılında total tiroidektomi ameliyatı geçirdiği, ameliyattan 2 ay 
sonra her iki bacağında sinsi bir şekilde şişlik ve renk değişikliğinin başladığı, son 6 aydır kollarında da 
şişlik başladığı, şikayetlerine yönelik birçok kez farklı merkezlerde farklı ana bilim dalı polikliniklerine 
başvurduğu, ancak tanı alamadığı öğrenildi. Hastanın fizik muayenesinde bilateral egzoftalmus, her iki 
bacakta gode bırakmayan ödem, bacaklarda alt yarıdan ayak sırtına kadar uzanan kahverengi endure 
plak üzerinde ayak bileği çevresi ve ayak dorsumunda pembe-kahverengi papillomatöz lezyonlar, her 
iki üst ekstremitede el dorsumunda hafif kızarıklık ve gode bırakan ödem izlendi. Stemmer bulgusu 
pozitifti. Tiroidektomi skarı olan hastanın tiroidi nonpalpabl, diğer sistemik muayene bulguları olağandı. 
Her iki ayak bileği dorsifleksiyonu ödem nedeni ile kısıtlıydı. Laboratuvar bulgularında sT3 ve sT4 
normal, TSH: 8,7 µIU/L (0,38-5,33), anti TPO: 9,8 IU/mL(0-9), anti-TG<0,9 IU/mL (0-4), TSH reseptör 
antikoru 675 U/L (0-9) görüldü. 
 
Hastadan ödem ayırıcı tanısına yönelik lenfosintigrafi istendi. Lenfosintigrafi ‘’ Her iki alt ve üst 
ekstremitede lenfatik akımın normal düzeyde ve simetrik seyrettiği, lenf nodlarının simetrik olarak 
görünür hale geldiği, lenfatik staz veya kollateral akım varlığını düşündüren sintigrafik bulgunun 
oluşmadığı saptanmıştır.’’ şeklinde raporlandı. Dış merkezde yapılmış olan alt ekstremite venöz doppler 
ultrasononografinin de normal sonuçlandığı görüldü. Hastanın alt ekstremite lezyonlarından dermatoloji 
tarafından biyopsi alındı. Biyopsi ‘’Yaygın dermal müsinöz materyal birikimi, pretibial miksödem ile 
uyumlu bulgular’’ şeklinde raporlandı. Klinik görünümü ve histopatolojik sonuçları göz önünde 
bulundurulan hastaya elefantiyazik pretibial miksödem tanısı konuldu. Hastaya masaj ve egzersiz 
tedavisi uygulandı. 9 seans tedavi sonrası şişlik şikayetleri gerileyen, volüm azalması stabilleşen hasta 
ev programı verilerek taburcu edildi.  
 
Tartışma: PMÖ Graves hastalarının %0,5-4,3’ünde görülür. Non-pitting ödem, plak, nodüler ve 
elafantiyazik olmak üzere 4 tipi vardır. PMÖ hastalarının %1’inden azında görülen elefantiyazik form 
multipl nodüller, masif ödem ve ciltte hiperpigmentasyon ile karakterizedir. Bu forma lenfödem eşlik 
edebilir. Bizim olgumuzda olduğu gibi elefantiyazik form hiperkeratoz ve verrüköz lezyonların eşlik ettiği 
ileri evre alt ekstremite lenfödemi ile karışabilir.  Literatürde PMÖ tedavisinde topikal / 
intralezyonel/sistemik steroid, İVİG, plazmaferez, rituksimab, oktreotid, radyoaktif iyot tedavisi, 
kompleks dekonjestif terapi kullanılabileceği bildirilmektedir. Elefantiyazik PMÖ ilerleyici karakterde ve 
tedaviye dirençlidir. Lenfödemden ayırıcı tanısının yapılması, kullanılabilecek diğer tedavi 
seçeneklerinin varlığı nedeniyle önemlidir. 
  
Anahtar Kelimeler: Lenfödem, elefantiyazik pretibial miksödem, graves 



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

P-201 İliotibial Banda Steroid Enjeksiyonuyla Menisektomiden Kurtulma Hikâyesi 
  
Ender Erden, Şule Şahin Onat, Ebru Erden 
 
SBÜ Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
  
Amaç: Ultrasonografi fiziksel tıp ve rehabilitasyon alanında kas, tendon, sinir, bağ ve eklem 
lezyonlarının tanısında ve girişimsel işlemlerde son yıllardaki en önemli gelişmedir. Bu vaka sunumunda 
diz ağrısı ile başvuran hastada genellikle muayenede gözden kaçabilen iliotibial band sendromu (İTBS) 
tanısında ve tedavisinde ultrasonografik incelemenin öneminden bahsedilecektir. 
 
Olgu: Otuz üç yaşında erkek hasta yaklaşık beş hafta önce maden ocağında çalışırken düşme sonrası, 
sol dizinde dönme sonucu başlayan diz ağrısı şikayetiyle başvurdu. Hasta özellikle merdiven ve yokuş 
aşağı inme sırasında ağrısının arttığını ifade ediyordu. Kızarıklık ve ısı artışı şikâyeti yoktu. 
Özgeçmişinde herhangi bir özellik yoktu. Hastanın ağrıdan dolayı vizuel analog skala (VAS) 7 düzeyinde 
etkilenmekteydi. Kas iskelet sistem muayenesinde, sol diz eklem hareketleri açıktı ve fleksiyon sırasında 
15-40 derecesi arası ağrısı fazlaydı. Palpasyon ile özellikle diz eklemi lateralinde ve 2-3 cm 
proksimalinde hassasiyeti vardı, şişlik yoktu. Ober testi pozitifti. Hasta dış merkezde ortopedi bölümü 
tarafından değerlendirilmiş, sol diz manyetik rezonans görüntüleme (MRG) sonucu lateral menisküs 
posterior hornunda grade 2 dejenerasyon, ön çapraz bağda diffüz sinyal artışı ve ligament gerginliğinde 
azalma olarak rapor edilmişti. Hastaya öncelikle konservatif tedavi (istirahat, buz uygulama, dizlik, non 
steroid anti-inflamatuvar ilaç) verilmiş, şikâyeti geçmeyince operasyon önerilmişti. Hasta tarafımızca 
değerlendirildikten sonra muayene bulguları İTBS ile uyumlu olması üzerine ultrasonografi (US) ile 
değerlendirilmeye karar verildi. Hastanın 7-12 MHz lineer prob ile yapılan US incelemesinde İTB 
kalınlığında solda sağa göre artış gözlemlendi. Bunun üzerine hastaya İTBS yönelik enjeksiyon 
yapılması planlandı. Hastadan bilgilendirilmiş olur formu alınarak 1 ml betametazon ve 1 ml lidokain 
karıştırılarak insülin enjektörü ile İTB tendonu üzerine US eşliğinde enjeksiyon yapıldı. Hastaya 
meloksikam 15 mg 1*1/gün, topikal naproksen sodyum jel 3*1/gün başlandı. Ağrısı azalınca 2*10 
set/gün İTB germe egzersizi ve kalça abduktör kasları kuvvetlendirme egzersizi verildi. Hastanın dört 
hafta sonra kontrol muayenesinde VAS 0’dı.  
 
Sonuç: Fizik muayene ile palpasyon sırasında diz eklemi laterali ve 3 cm proksimalinde hassasiyet, 
Noble testi ve Ober testinin pozitif olması İTBS düşündüren bulgulardır. İTBS tanısında direk grafinin 
yeri yoktur. MRG tanıda yardımcı olmakla birlikte eklemle ilişkili diğer olayları ortaya koymada önemlidir. 
Ancak MRG pahalı, zaman alıcı ve uzun süre sonra verilen randevulardan dolayı tedavilerde 
gecikmelere yol açabilmektedir. Muayeneden sonra US tercih edilmesi daha avantajlıdır. Çünkü 
ultrason; iyonize radyasyon içermez, noninvazivdir, taşınabilir ve kolay ulaşılabilirdir, dinamik 
incelemeye olanak vermektedir, gerektiğinde kolayca tekrar edilebilmektedir, doppler aktivitesi ile doku 
kanlanması hakkında bilgi vermekte ve aspirasyon/biyopsi gibi girişimsel işlemlere kılavuzluk 
etmektedir. Bununla birlikte, en önemli dezavantajı yöntemin incelemeyi yapan kişiye bağlı oluşu ve 
kemik korteksinden kaynaklanan güçlü geri gölgelenmeye bağlı olarak kemik iliği hakkında bilgi 
vermemesidir. Tedavi olarak enjeksiyon planlanan bu vakada kör enjeksiyon sonrası İTB tendonu içine 
betametazon verilebilir ve rüptüre sebep olunabilirdi. Oysa ki ultrasonografik görüntüleme eşliğinde 
kolaylıkla İTB üstüne insülin enjektörü ile enjeksiyon işlemi başarı ile gerçekleştirildi. Aynı anda 
görüntüleyerek işlem yapmak, direk hedefe ulaşmayla işlemin başarısını sağlaması yanında komşu 
dokular (damar, sinir,) rahatça görüntülendiği için daha az doku hasarı riski içermektedir. Sağladığı 
güvenlik ve konfor hem hasta hem de fiziyatrist içindir. Hem tanısal hem de terapötik yaklaşımlarda 
ultrasonografinin rutin klinik kullanıma girmesi gerekmektedir. 
  
Anahtar Kelimeler: iliotibial band, ultrason, tedavi 
 
 



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

P-202 Kruris Ağrısının Nadir Bir Nedeni: Miyozitis Ossifikans 
  
Kasım Osmanoğlu 
 
İskenderun Devlet Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, İskenderun/Hatay 
  
Amaç: Miyozitis ossifikans (MO) kemik komşuluğundaki kas gibi yumuşak dokularda, genellikle bir 
travmanın eşlik ettiği, sonrasında gelişen hemorajinin ossifiye kalıntısıdır. Daha çok ekstremitelerin 
proksimalinde büyük kas gruplarında görülür. Erkeklerde daha sık görülmekte ve yaklaşık olguların 
3/4’ünde travma hikayesi eşlik etmektedir. MO herhangi bir yaşta ortaya çıkabilmesine karşın genellikle 
ikinci ve üçüncü dekatta görülür. Bu çalışmada, sol gastrocnemius ve soleus kaslarındaki MO olgusu 
sunuldu. 
 
Olgu: Atmış dört yaşında erkek hasta, polikliniğimize sol ayak bileğinde hareket kısıtlılığı, bacak 
arkasında ağrı, çömelerek oturmada ve kalkmada zorluk şikayetiyle başvurdu. Şikayetleri istirahat ile 
azalan karakterde idi. Geceleri sepmtomlarında kötüleşme yoktu. Analjeziklerle ağrısında azalma vardı. 
Hasta, kaza veya herhangi bir travma tariflemiyordu. Ağrılarına eşlik eden nöropatik şikayetler yoktu. 
Fizik muayenede, sol ayak bileği eklem hareket açıklığında dorsifleksiyon sırasında ağrı meydana 
geliyordu, sol kruris orta kısımlarda sertlik ve hassasiyet mevcuttu, şişlik ve kızarıklık yoktu. Her iki diz 
eklem hareket açıklıkları olağan idi. Hastanın fizik muayene bulguları ile kruriste patoloji olabileceği 
düşünülüp konvansiyonel tibia grafisi istendi (Resim 1). Sol gastrocnemius ve soleus kası çevresinde, 
aşil tendonunu içine almayan kitle vardı. Tanı için sol kruris bölgesinin bilgisayarlı tomografi 
görüntülemesi yapıldı (Resim 2). BT’de Gasroknemius kası tendonu ve soleus kasını da içine alan, 
distale doğru devamlılığı olan yaklaşık 26x16x120mm ebatlı kaba kalsifikasyonlar görülmüş olup, 
miyozitis ossifikans (MO) ile uyumlu görünüm tespit edildi. Hastanın cerrahiyi kabul etmemesi üzerine 
takip ve fizik tedavi modaliteleri önerildi. 
 
Sonuç: MO, genellikle travma sonrası gelişen, ossifiye kalıntıdır. Genç erişkin dönemde daha sık 
karşılaşılır. Daha çok uyluk, gluteus, dirsek gibi travmaya daha çok maruz kalan bölgelerde, daha az 
olarak da omuz ve baldır yerleşimlidir. MO travmatika, MO progressiva, paraplejiye eşlik eden MO ve 
yumuşak dokunun psödomalign osseoz tümörü ya da non-travmatik MO olmak üzere hastalığın dört 
farklı klinik tipi vardır. MO’nun genel tedavisi cerrahidir. Hastalığın kendini sınırlayıcı yapısından dolayı 
takip önerilmekte, nadir yerleşimlerde ve maligniteyi ekarte etmek için kesin tanıda kitlenin total olarak 
çıkartılması önerilmektedir. Olguda yaşın ileri olması ve anamnezinde herhangi bir travma öyküsünün 
olmaması klinik pratikte atipik olgular olarak karşımıza gelebilmektedir. Burada baldır ağrısı şikayetiyle 
başvuran hastalarda ayırıcı tanılar arasında MO da olabileceğini sunmayı amaçladık. 
  
Anahtar Kelimeler: Miyozitis ossifikans, gastrocnemius, travma 
 
  



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

P-203 Golimumab Tedavisi Esnasında Gelişen Eritema Nodozum 
  
Senem Şaş1, Emine Müge Acar2, Asuman Kilitci3 
 

1Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği 
2Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dermatoloji Kliniği 
3Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Patoloji Kliniği 
  
Amaç: Eritem nodozum genelikle bacakların ön yüzünde yerleşim gösteren ağrılı eritematöz nodüllerle 
karakterize akut, noduler bir erupsiyondur. İlaçlara, enfeksiyonlara ve romatolojik hastalıklara bağlı 
gelişebilmektedir. Romatoid Artritli (RA) bir hastada golimumab tedavisi sırasında sol bacağında gelişen 
eritema nodosum örneği 58 yaşında bayan hasta sunulmaktadır. 
 
Olgu: Hastanemize 15 yıldır RA tanısı ile takip edilen 58 yaşındaki kadın hasta sol bacağında şişlik ve 
kızarıklık şikayeti ile başvurdu. Yapılan muayenesinde sol bacakta endurans, eritem ve hassasiyet tespit 
edildi. Hastada 2,3. MKF eklemlerde hassasiyet ve sol bacakta endurans, eritem ve hassasiyet 
saptandı.Hastanın ateşi 36.6 derece, vital bulguları stabildi. Hastada RA olması nedeniyle inflamatuar 
tutulum açısından dermatoloji polikliniğine yönlendirildi. Hastadan eritema nodozum ön tanısı ile biyopsi 
alındı. Tanı biyopsi ile doğrulandı. Hastanın medikal olarak leflunomid 20 mg 1x1, 5 yıldır kullandığı 
öğrenildi. Ayrıca hastanın dokuz aydır golimumab 1x1/ay aldığı bilgisine ulaşıldı. Labaratuar 
incelemesinde sedim 42 mm/h, CRP 1,3 (0-0,5), Beyaz küre 9,300, RF 44 olarak tespit edildi. 
Karaciğer ve böbrek enzimleri normal sınırlardaydı. Hastaya mevcut klinik ve labaratuar bulguları ile 
eritema nodosum tanısı konuldu. Hastanın tedavisine prednisolon 20mg/gün, kolşisin 0.5 mg 2x1, 
asemetazin 60 mg 2x1 başlandı.  Hastanın iki hafta sonra kontrolünde inflamasyonun azaldığı gözlendi. 
Kortikosteroid tedavisi 5 günde 2.5 mg olacak şekilde azaltıldı. Kolşisin tedavisi kesildi. Halen hasta 
medikal olarak leflunomid 20 mg 1x1/gün ve prednizolon 10 mg/gün tedavisi almaktadır. Hasta onayı 
alındı. 
 
Sonuç: Eritema nodozum, en sık görülen septal pannikülit varyantıdır. Her yaşta görülebilmekle birlikte 
vakaların çoğu 2. ve 4. dekatlar arasında görülmektedir. Kadınlarda erkeklerden 6 kat daha sık olarak 
görülmektedir. Ayrıca, eritema nodosum biyolojik ajan kullanan bir hastada geliştiğinde tüberküloz 
varlığı göz önünde tutulmalıdır. Olgumuzda RA mevcuttu ve golimumab kullanmaktaydı. Golimumab 
aldıktan sonra lezyon gelişimi görüldü. Romatoid artrit tek başına eritema nodozuma neden olabileceği 
gibi biyolojik ajan kullanımı da eritema nodozum gelişimini tetiklemiş olabilir. 
  
Anahtar Kelimeler: romatoid artrit, eritema nodosum, TNF-α bloker 
 
  



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

P-204 Lipoma Arboresans: Diz Effüzyonunun Nadir Bir Nedeni 
  
Esma Demirhan, Sevgi Atar, Ömer Kuru 
 
SBÜ Okmeydanı EAH FTR, İstanbul 
  
Lipoma Arboresans (LA), sinovyanın lipomatöz proliferasyonu ile oluşan, nadir görülen benign bir 
lezyondur. En sık diz ekleminde görülür. Uzun yıllardır mevcut olan, yavaş artan, ağrısız şişlik ve 
tekrarlayan effüzyon atakları görülmektedir. Etiyoloji henüz tam olarak anlaşılamamıştır. Manyetik 
rezonans görüntüleme (MRG) tanıda önemli bir rol oynar.  
 
61 yaşındaki bayan hasta, uzun yürüyüş sonrası ağrılı hale gelen ve 2 yıldır olan yavaş yavaş artan sol 
diz şişkinliği şikayeti ile kliniğimize başvurdu. Travma öyküsü, kanama diatezi veya romatolojik hastalık 
bulguları yoktu. Fizik muayenesinde sol diz de effüzyon, ısıda hafif bir artış vardı. Diz eklem hareketleri 
açıktı. Rutin laboratuvar testleri normaldi. Düz grafilerde supratellar yumuşak doku şişmesinin gölgesi 
ve Kelgren Lawrence evrelemesine göre evre 2 gonartroz bulguları mevcuttu. Bu şikayetleri nedeniyle 
daha önce başvurduğu hekim tarafından, antiinflamatuar tedavi verilmiş ve buz tedavisi önerilmiş. 
Şikayetlerinin devam etmesi üzerine yapılan eklem içi aspirasyonlarda herhangi bir özellik saptanmamış 
ve kortikosteroid enjeksiyonu yapılmış. Halen şikayetlerinin devam etmesi üzerine MRG istendi. 
MRG’de dizde yaygın olarak sıvı artışı gözlendi. Suprapatellar ve retropatellar bölgelerde multipl villöz 
lipomatöz sinoviyal hipertrofiyle uyumlu lezyonlar tespit edildi. Bunun üzerine hasta, ortopedi hekimine 
konsülte edildi. Hastaya operasyon önerildi. 
 
LA nadir görülen, benign, eklem içi bir lezyon olup, sinovyal membranın villöz lipomatöz proliferasyonu 
olarak tanımlanır, etiyolojisi kesin olarak bilinmemektedir. Diz eklemi ise en sık görüldüğü yerdir. Omuz, 
el bileği, ayak bileği ve kalça eklemlerinde de görülmektedir. Genellikle tek eklemi tutmaktadır. 
Şişlik/efüzyon, kızarıklık, ağrı, eklem hareket açıklığında kısıtlılık gibi şikayetler eşlik edebilir. Lipoma 
arboresans tanısında eksizyonel biyopsi ve histopatolojik inceleme altın standart olarak kabul 
edilmesine rağmen patogonomik bulgulardan dolayı MRG ve klinik değerlendirme sıklıkla yeterli 
olmaktadır. MRG’de sinovyal proliferasyon, yağ sinyali veren kitle, sıklıkla suprapatellar poşta sıvı 
birikimi gözlenmektedir. Tedavi semptomları azaltmaya yöneliktir. Klinik olarak hastanın fonksiyonlarını 
kısıtlayan veya konservatif tedaviye cevap alınamayan durumlarda genellikle sinoviyektomi tercih 
edilmektedir. İyi huyludur ve tekrarlama çok beklenmemektedir. Sonuç olarak LA, nadir görülmesine 
rağmen diz ekleminde tekrarlayan efüzyonu olan hastalarda akılda bulundurulması gerekir. 
  
Anahtar Kelimeler: lipoma arboresans, diz effüzyonu, manyetik rezonans görüntüleme 



 

Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

P-205 Medial Epikondilit Tedavisi İçin Uygulanan Ekstrakorporeal Şok Dalga Tedavisi Sonrası 
Gelişen Medial Antebrakial Kutanöz Sinirin Anterior Dalının Nöropatisi: Olgu Sunumu 

  
Seçil Pervane Vural, Başak Mansız Kaplan, Cevriye Mülkoğlu 
 
Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi, Ankara 
  
Amaç: Ekstrakorporeal şok dalga tedavisi (ESWT) daha çok lateral epikondilit tedavisinde kullanılmakla 
birlikte istirahat önerileri, medikal tedavi, lokal enjeksiyon tedavileri gibi konservatif tedavi yöntemlerine 
yeterince cevap vermeyen hastalar için sık kullanılan bir tedavi modalitesidir. Medial antebrakiyal 
kutanöz (MAC) sinir nöropatisi iatrojenik nedenlerle veya tekrarlayan minör travmalarla gelişebilir. 
Olgumuzda ESWT sonrası gelişen bir MAC sinirin izole nöropatisinden bahsettik. 
 
Olgu: 50 yaşında kadın hasta. Mantı yapma işinde çalışıyor. Yaklaşık 1 yıldır olan dirençli medial 
epikondilit şikayeti nedeniyle 1 ay önce dış merkezde 3 seans ESWT tedavisi almış. ESWT tedavisinden 
beri olan sol ön kolda daha önceki medial epikondilit ağrısına benzemediğini söylediği bir ağrısı 
başlamış. Hastanın fizik muayenesinde ön kolda medialde ve dirsek ön yüzünde dizestezi tespit edildi. 
Diğer nörolojik muayene bulguları normal idi. Hastaya çekilen servikal MR’ında ön kolda disezteziyi 
açıklıyacak bir patoloji raporlanmadı. Yapılan elektromiyografik incelemede sol üst ekstremitede 
median, ulnar, radial sinirin motor ve duyu iletim çalışmaları normal sınırlar içinde bulundu. Sol üst 
ekstremite MAC’de BSAP elde edilemedi. Hastaya 75mg\gün pregabalin tedavisi ve b1, b6, b12 
kompleks vitamin tedavisi 1 ay süre ile başlandı. 1. ay kontrolünde dizestesinde az bir miktar gerileme 
olan hastanın ağrıları % 50 azaldı.  
 
Sonuç: ESWT günümüzde özellikle epikondilit tedavisi için tercih edilen bir tedavi modalitesidir. 
Özellikle medial epikondilit için kullanıldığında anatomik yakınlık nendeiyle MAC sinirde nöropati 
yapabileceği akılda tutulmalıdır. ESWT tedavisi sonrası hastalar bu açıdan da takip edilmelidir. 
  
Anahtar Kelimeler: Ekstrakorporeal şok dalga tedavisi, medial antebrakial kutanöz sinir, nöropati  



Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

P-206 Travmatik Beyin Hasarlı Hastalarda Görme Alanı Defektinde Üç Boyutlu Gözlüğün Etkinliği: Yeni 
Bir Tedavi (TAMKAN Tekniği)

Arif Ugur Tamkan, Ebru Karaca Umay

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Dışkapı Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Fiziksel Tıp ve 
Rehabilitasyon Kliniği

P-207 Nadir Görülen Bir Olgu: İyatrojenik Gibbus

Tuğba Şahbaz, Hatice Kübra Çelik, Ceyhun Başoğlu, Dilek Ün, Oğuzhan Asiltürk

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve 
Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul

P-208 Kuğu Boynu Deformitesine Yol Açan Kompleks Bölgesel Ağrı Sendromu Tip 1

Hilmi Umut Tatlı

Gölbaşı Şehit Ahmet Özsoy Devlet Hastanesi, 
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve 
Rehabilitasyon Kliniği, Ankara

P-209 Nadir Bir Mareljia Parestetika Sebebi: Tinea Pedis Enfeksiyonu İlişkili İnguinal Lenfadenomegali 

Kardelen Gencer Atalay, Esra Giray, Günay Yolcu, İlker Yağcı

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul

P-210 Hızlı ve Ekonomik Bir Görüntüleme Yöntemi: Ultrasonografi

Emre Ata, Tuğba Özsoy Ünübol, Figen Yılmaz

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sultan Abdülhamid Han Eğitim Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve 
Rehabilitasyon Servisi

P-211 Nadir Görülen Bir Omuz Ağrısı Sebebi

Emre Ata, Tuğba Özsoy Ünübol, Figen Yılmaz

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sultan Abdülhamid Han Eğitim Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve 
Rehabilitasyon Servisi

P-212 Postpartum İnflamatuar Sakroileit

Burak Yılmaz, Murat Toprak, Levent Ediz, Arif Kaan Erdemoğlu, Mustafa Toprak

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilimdalı, Van



Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

P-213 Tedaviye Giden Yol; Anamnez ve Fizik Muayene Mi Yoksa Tetkik Mi Olmalı?

Nursel Doğanyiğit Kuzan, Tülay Tekdemir Tiftik, Dilek Karakuş

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

P-214 Fizik Tedavi Modalitelerinin Radyolojik ve Klinik İyileşme Üzerine Etkileri

Ümmügülsüm Doğan Duran1, Zafer Özer1, Pınar Kaplan Özer2

1Beyhekim Devlet Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü, Konya
2Konya Eğitim Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı, Konya

P-215 İnmeli Hastalarda Ambulasyon Düzeyi, Fonksiyonel Durum ve Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi 

Çağdaş Yeşil1, Coşkun Zateri2, Hatice Reşorlu2

1T.C. Sağlık Bakanlığı Ceylanpınar Devlet Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, Şanlıurfa
2Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Çanakkale

P-216    Travmatik Beyin Yaralanmasına Bağlı Gelişen Poliartiküler Nörojenik Heterotopik

Ossifikasyon: Olgu Sunumu

Elif Yakşi, Mustafa Fatih Yaşar, Mesut Özdemir, Şirzat Çoğalgil

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Bolu

P-217 Romatoid Nodüller

Can Ceylan

Muğla Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı, Muğla

P-218 Hipermobilite Sendromu: Olgu Sunumu

Seçil Pervane Vural, Cevriye Mülkoğlu, Başak Mansız Kaplan

Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi, Ankara



Kelime ya da kişi için dosya içinde ki arama özelliğini kullanabilirsiniz. 

P-219 İki Olguyla Transvers Miyelit'in Akut ve Kronik Dönemlerinde Rehabilitasyon

Roza Jizel Dağdelen, Aylin Ayyıldız, Zehra Pala, Figen Yılmaz, Banu Kuran

Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul

P-220 Spinal Enfeksiyon Sonrası Gelişen Parapleji ve Rehabilitasyonu

Tülay Tekdemir Tiftik, Veysel Eren Uslu, Ender Erden, Nursel Doğanyiğit Kuzan

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

P-221 Nadir Bir Parapleji Nedeni: Malign Melanom Olgu Sunumu

Nursel Doğanyiğit Kuzan, Murat Ersöz

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

P-222 Bel Ağrılı Hastalarda Akupunktur Tedavisinin Uzun Dönem Sonuçları

Nalan Doğan1, Demet Uçar2, Bülent Özdemir3

1Lüleburgaz Devlet hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, Lüleburgaz
2Medipol Mega Üniversitesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul
3Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi, Kırıkkale
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