


DAVET

Saygıdeğer Hocalarım, Arkadaşlarım,
Değerli Meslektaşlarım,

Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği olarak 2-6 Mart 2022 tarihleri arasında,                               
Antalya-Belek’de, 29. Uluslararası Katılımlı Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi’nde 
sizlerle birlikte olmaktan büyük bir mutluluk ve onur duyacağız. 

Hatırlayacağınız gibi geçen yıl kongremizi farklı bir konseptte organize etmiştik. Temamız                        
“Gelin Online Tartışalım!”dı. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon alanında branşımız adına ne varsa 
her şeyi tartışmayı ve güncellemeyi hedeflemiştik. Bu hedef doğrultusunda camiamızın değerli 
hocalarının katkısı ile çok doyurucu tartışmalar yaşadık. Ancak tartıştıkça daha ne kadar çok 
tartışılacak konumuz olduğunu da gördük. Bu nedenle, bu önemli tartışmayı bu yıl yüzyüze 
yapmaya karar verdik. Doğal olarak kongre temamız da “Gelin Yüzyüze Tartışalım!” oldu. 

Bilimsel veriler ve yılların deneyimleri ışığında her konuyu, hep birlikte enine-boyuna tartışacağımız 
bu kongrenin, branşımızın hak ettiği saygınlıkta gerçekleşeceğinden eminiz.

Gelin branşımızın ilgi alanına giren tüm konuları objektif ve bilimsel bakış açısıyla birde                        
“yüzyüze tartışalım!”.

Saygılarımızla,

Kongre ve TFTR Derneği Başkanı
Prof. Dr. Kenan AKGÜN



TFTR DERNEĞİ YÖNETİM KURULU

KONGRE DÜZENLEME KURULU

BİLDİRİ DEĞERLENDİRME VE ÖDÜL JÜRİSİ

Başkan
Prof. Dr. Kenan Akgün
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Genel Sekreter
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KURSLAR



2 MART 2022 ÇARŞAMBA

TAM GÜN KURSLAR  13:00 - 19:00                                  

1

SALON-1  ROMATO-AKADEMİ 2022 
Kenan Akgün (Moderatör)
Özgür Akgül, Derya Soy Buğdaycı, Memduh Dursun, Demirhan Dıraçoğlu, Sena Tolu, 
Murat Birtane, Aylin Rezvani, Tuncay Duruöz 

2
SALON-2  BEL AĞRISI TEDAVİSİNDE GİRİŞİMSEL YÖNTEMLER KURSU – 
OLGU TEMELLİ 
Hakan Gündüz, Savaş Şencan, Tülay Şahin, Canan Şanal Toprak, Serdar Kokar 

3 SALON-3  PEDİATRİK SPASTİSİTE DEĞERLENDİRME VE TEDAVİ KURSU  
Evrim Karadağ Saygı, Ebru Yılmaz Yalçınkaya, Evren Yaşar, Melek Sezgin 

4

SALON-4  TEMEL ULTRASONOGRAFİ VE ULTRASONOGRAFİ EŞLİĞİNDE
OMUZ ENJEKSİYONLARI KURSU 
Kenan Akgün (Moderatör)
Tuğçe Özekli Mısırlıoğlu, Deniz Palamar, Rana Terlemez Kaynar 

5 SALON-5  ELEKTRONÖROMİYOGRAFİ (ENMG) KURSU  
Gülseren Akyüz, Elif Aydın, Cengiz Bahadır, Esra Giray, Barın Selçuk

6 SALON-6  TRAVMATİK EL REHABİLİTASYONU KURSU  
Lale Altan, Serol İnceoğlu, Alp Çetin, Banu Kuran

7 SALON-7  BEL-BOYUN AĞRILARINDA FTR UYGULAMALARI KURSU 
Berrin Durmaz, Ferda Özdemir, Coşkun Zateri, Funda Atamaz Çalış, Lale Cerrahoğlu

8
SALON-8  BİLİMSEL ARAŞTIRMA PLANLAMA KURSU  
Birkan Sonel Tur, Duygu Geler Külcü, Burcu Yanık, Şebnem Koldaş Doğan,
Can Ateş

9
SALON-9  ULTRASONOGRAFİ EŞLİĞİNDE BOTULİNUM TOKSİN 
ENJEKSİYONU KURSU  
Belgin Erhan, Şuheda Özçakır, Canan Tıkız, Ekin İlke Şen, Kevser Gümüşsu

10 SALON-10  POSTMASTEKTOMİ LENFÖDEM KURSU  
Pınar Borman, Figen Ayhan, Sibel Eyigör, Meltem Vural, Evrim Coşkun
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3 MART 2022 PERŞEMBE

YARIM GÜN KURSLAR  09:00 - 12:00                             

1 SALON-1  OSTEOPOROZDA TANI YÖNTEMLERİ VE DEXA KURSU
Alp Çetin, Hanife Çağlar Yağcı 

2 SALON-2  OMURGA MRG DEĞERLENDİRME KURSU 
Memduh Dursun 

3 SALON-3  BİYOLOJİK AJAN REÇETELEME KURSU  
Lale Altan, İlker Yağcı, Ömer Kuru 

4 SALON-4  SAKROİLİYAK EKLEMDE MANUEL TIP KURSU  
Cihan Aksoy, Demirhan Dıraçoğlu, Ağalar Cavadov 

5 SALON-5  PRP VE KÖK HÜCRE KURSU   
Bahar Dernek, Sibel Çağlar Okur, Mahir Topaloğlu 

6 SALON-6  MİYOFASYAL GEVŞETME TEKNİKLERİ KURSU   
Ayşegül Ketenci, Deniz Evcik

7
SALON-7  LOMBER VE SAKROİLİYAK BÖLGEDE DEKSTROZ PROLOTERAPİ 
KURSU   
Emel Özcan, Ekin İlke Şen, Mehmet Ali Taşkaynatan

8 SALON-8  ERİŞKİNDE ENGELLİLİK DEĞERLENDİRMESİ KURSU
Meliha Kasapoğlu Aksoy, Filiz Acar Sivas, Hande Özdemir

9 SALON-9  MAJÖR VE LOKAL OZON TERAPİ KURSU 
Kamil Yazıcıoğlu, Emre Adıgüzel, Serdar Kesikburun

10 SALON-10  ALT EKSTREMİTE ORTEZ REÇETELEME KURSU 
Özlem El, Özge Keniş Coşkun, Ece Ünlü Akyüz

11
SALON-11  ÜROJİNEKOLOJİK REHABİLİTASYON KURSU   
Ayşe Karan (Moderatör)
Necmettin Yıldız, Nalan Çapan, Yasemin Yumuşakhuylu
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BİLİMSEL
PROGRAM



3 MART 2022 PERŞEMBE SALON-1

13:00 - 13:45

AÇILIŞ KONUŞMALARI
Kenan Akgün - TFTRD Başkanı
Demirhan Dıraçoğlu - TFTRD 2. Başkanı
 
AÇILIŞ PANELİ: FTR’nin Dünü, Bugünü, Yarını
FTR’nin Dünü - Tansu Arasıl
FTR’nin Bugünü - Rana Terlemez
FTR’nin Yarını - Ezgi Kat

PANEL 1-1
KARPAL TüNEL SENDROMUNU BASİTE Mİ ALIYORUz?
Panel Yöneticisi: Reyhan Çeliker   Tartışmacı: Banu Dilek

14:00 - 14:15 Kimi Cerrahiye Gönderelim?
Figen Yılmaz

14:15 - 14:30 Konservatif Tedavi Seçenekleri Nelerdir? Kime Önerilir?
Dilek Keskin

14:30 - 14:55 Yüz Yüze Tartışma

15:05 - 15:45

Uydu Sempozyum
Farklı Bakın Fazlasını Görün:
FTR Gözüyle Obezite ve Tedavisi
Moderatör: İlker Yağcı Konuşmacılar: Demirhan Dıraçoğlu, Dilek Yavuz

15:45 - 16:10 Kahve Arası

PANEL 1-2
SARKOPENİ NEDEN BU KADAR öNEMLİ OLDU?
Panel Yöneticisi: Ülkü Akarırmak   Tartışmacı: Banu Kuran

16:10 - 16:25 Sarkopeni Nedir, Nasıl Değerlendirilir?
Levent Özçakar

16:25 - 16:40 Sarkopeni Nasıl Önlenir? Nasıl Tedavi Edilir?
Barış Nacır

16:40 - 17:05 Yüz Yüze Tartışma

17:15 - 17:55

Uydu Sempozyum
Kristalize Kortikosteroidlerin Doğru Kullanımı ve
FTR’deki Yeri 
Moderatör: Cihan Aksoy Konuşmacı: Banu Kuran

PANEL 1-3
TORASİK ÇIKIŞ SENDROMUNU NE KADAR BİLİYORUz? 
Panel Yöneticisi: Figen Yılmaz   Tartışmacı: İlknur Aktaş

18:00 - 18:15 Skalenus Antikus ve Kostoklavikuler Sendrom
Mustafa Çalış 

18:15 - 18:30 Pektoralis Minör Sendromu
Tuğçe Özekli Mısırlıoğlu

18:30 - 18:55 Yüz Yüze Tartışma
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3 MART 2022 PERŞEMBE SALON-2
PANEL 2-1
İNME REHABİLİTASYONUNDA KONVANSİYONEL VE TEKNOLOJİK YöNTEMLER
Panel Yöneticisi: Meltem Dalyan    Tartışmacı: Şuheda Özçakır

14:00 - 14:15 Konvansiyonel Yöntemler 
Ebru Karaca Umay

14:15 - 14:30 Teknolojik Yöntemler
Emre Adıgüzel

14:30 - 14:55 Yüz Yüze Tartışma

15:05 - 15:45 Uydu Sempozyum
Yer: Salon-1

15:45 - 16:10 Kahve Arası

PANEL 2-2
İNME REHABİLİTASYONUNDA KİME, NE zAMAN, HANGİ ORTEz? 
Panel Yöneticisi: Neşe Özgirgin   Tartışmacı: Kadriye Öneş

16:10 - 16:25 Üst Ekstremite Ortez Seçimi
Gülçin Kaymak Karataş

16:25 - 16:40 Alt Ekstremite Ortez Seçimi
Haydar Gök

16:40 - 17:05 Yüz Yüze Tartışma

17:15 - 17:55 Uydu Sempozyum
Yer: Salon-1

PANEL 2-3
İNMEDE AFAzİ VE KOGNİTİF SORUNLAR 
Panel Yöneticisi: Banu Kuran   Tartışmacı: Gülçin Kaymak Karataş

18:00 - 18:15 İnmede Kognitif Sorunlar
Şehim Kutlay

18:15 - 18:30 İnmede Afazi
Funda Atamaz Çalış

18:30 - 18:55 Yüz Yüze Tartışma
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3 MART 2022 PERŞEMBE SALON-3
PANEL 3-1
AKSİYEL SPONDİLARTRİT (SpA) TANISINDA HALEN GEcİKİYOR MUYUz? 
Panel Yöneticisi: Gülcan Gürer   Tartışmacı: Murat Birtane

14:00 - 14:15 Sınıflama Kriterleri Yeterli mi?
Kıvanç Cengiz

14:15 - 14:30 MRG’de Her Ödem SpA mı? Başka Ne Gibi Tanı Yöntemleri Kullanabiliriz? 
Özgür Akgül

14:30 - 14:55 Yüz Yüze Tartışma

15:05 - 15:45 Uydu Sempozyum
Yer: Salon-1

15:45 - 16:10 Kahve Arası

PANEL 3-2
AKSİYEL SPONDİLARTRİT (SpA) TEDAVİSİNDE BİYOLOJİK İLAÇLAR NEYİ DEğİŞTİRDİ? 
Panel Yöneticisi: Ömer Kuru   Tartışmacı: Nurdan Kotevoğlu

16:10 - 16:25 Aksiyel SpA’da DMARD’ları ve KS’yi Hiç mi Kullanmayalım?
İlhan Sezer

16:25 - 16:40 Aksiyel SpA’da Önce TNFi mi, IL-17i mi? JAK İnhibitörlerinin Geleceği Var mı? 
İlker Yağcı

16:40 - 17:05 Yüz Yüze Tartışma

17:15 - 17:55 Uydu Sempozyum
Yer: Salon-1

PANEL 3-3
FİzİYATRİSTİN AKSİYEL SpA TEDAVİSİNDE FARK YARATAN özELLİKLERİ 
Panel Yöneticisi: Lale Altan   Tartışmacı: Ayhan Bilgici

18:00 - 18:15 Hangi Egzersiz? Kime? Ne Zaman?  Derya Soy Buğdaycı

18:15 - 18:30 Kapalı Kutu: Fizik Tedavi ve Balneoterapi  Alev Alp

18:30 - 18:55 Yüz Yüze Tartışma
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3 MART 2022 PERŞEMBE SALON-4
PANEL 4-1
TAMAMLAYIcI TIP VE FİzİYATRİ İLİŞKİSİ NASIL OLMALI?
Panel Yöneticisi: Cihan Aksoy    Tartışmacı: Nazan Canbulat

14:00 - 14:15 Tamamlayıcı Tıpta Bilimsel Sınırlar
Demirhan Dıraçoğlu

14:15 - 14:30 FTR Alanında Hangi Tamamlayıcı Tıp Yöntemi Mantıklı?
Ekin İlke Şen

14:30 - 14:55 Yüz Yüze Tartışma

15:05 - 15:45 Uydu Sempozyum
Yer: Salon-1

15:45 - 16:10 Kahve Arası

PANEL 4-2
MANUEL TIP: KLASİK TIP MI? TAMAMLAYIcI TIP MI? 
Panel Yöneticisi: Hasan Oğuz   Tartışmacı: Cihan Aksoy

16:10 - 16:25 Manuel Tıp Klasik Tıptır
Sibel Çağlar

16:25 - 16:40 Manuel Tıp Tamamlayıcı Tıptır
Kerem Alptekin

16:40 - 17:05 Yüz Yüze Tartışma

17:15 - 17:55 Uydu Sempozyum
Yer: Salon-1

PANEL 4-3
zİHİN-BEDEN TIBBINA FTR BAKIŞI 
Panel Yöneticisi: Nesrin Demirsoy   Tartışmacı: Neşe Özgirgin

18:00 - 18:15 Zihin-Beden Tıbbı Gerçekten İşe Yarıyor mu?
Nesrin Demirsoy

18:15 - 18:30 FTR Uzmanı Zihin-Beden Tıbbını Kullanır mı?
Resa Aydın

18:30 - 18:55 Yüz Yüze Tartışma
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3 MART 2022 PERŞEMBE SALON-5
PANEL 5-1
KARDİYAK REHABİLİTASYONU NASIL YAPALIM?
Panel Yöneticisi: Nesrin Demirsoy    Tartışmacı: Birkan Sonel Tur

14:00 - 14:15 Kardiyak Rehabilitasyon Önündeki Engeller ve Üstesinden Gelme Yolları
Özden Özyemişçi Taşkıran

14:15 - 14:30 Aerobik Kapasite Değerlendirme Yöntemleri ve Egzersiz Reçetesi Oluşturma
Derya Demirbağ Kabayel

14:30 - 14:55 Yüz Yüze Tartışma

15:05 - 15:45 Uydu Sempozyum
Yer: Salon-1

15:45 - 16:10 Kahve Arası

PANEL 5-2
GERİATRİK REHABİLİTASYONDA GüNcEL GELİŞMELER 
Panel Yöneticisi: Sibel Eyigör   Tartışmacı: Pınar Borman

16:10 - 16:25 Kırılgan Yaşlı: Nasıl Değerlendirelim, Nasıl Tedavi Edelim?
Jale İrdesel

16:25 - 16:40 Polifarmasi ve Yarattığı Sorunlar

16:40 - 17:05 Yüz Yüze Tartışma

17:15 - 17:55 Uydu Sempozyum
Yer: Salon-1

PANEL 5-3
OBEzİTE VE FTR  
Panel Yöneticisi: Demirhan Dıraçoğlu   Tartışmacı: İlker Yağcı

18:00 - 18:15 Obezite ve Kas-İskelet Sistemi Sorunları
Banu Sarıfakıoğlu 

18:15 - 18:30 Obezite Tedavisi
Dilek Yavuz

18:30 - 18:55 Yüz Yüze Tartışma
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3 MART 2022 PERŞEMBE SALON-6
SözLü BİLDİRİLER
SözLü BİLDİRİ OTURUMU-1      Oturum Başkanı: Savaş Şencan

14:00 - 14:55

S-1 Transkütanöz Elektriksel Sinir Stimülasyonunun Mastalji Üzerine 
Etkinliğinin Değerlendirilmesi Şehim Kutlay

S-2 COVID-19 Hastalarında Kas İskelet Ağrısının Nöropatik Bileşeni Ayşegül Yaman
S-3 Kompleks Bölgesel Ağrı Sendromlu (KBAS-Tip 1) Hastalarda Ayna 
Tedavisinin Etkinliğinin Klinik Olarak Değerlendirilmesi Elif Can Özdemir

S-4 Servikal Disk Herniasyonunda Kuru İğneleme Tedavisinin 
İnterlaminar Epidural Steroid Enjeksiyonu Tedavi Sonuçlarına Etkisinin 
Değerlendirilmesi

Günay Yolcu

S-5 Servikal Multifidus Kas Alanının İnterlaminar Epidural Steroid 
Enjeksiyonu Tedavi Sonuçları Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi Günay Yolcu

S-6 Rotator Kaf Sendromu Olan Hastalarda Gece Ağrısı ile Tam Kan 
Sayımı Parametreleri Arasındaki İlişki: Kesitsel Bir Çalışma Hasan Kara

15:05 - 15:45 Uydu Sempozyum
Yer: Salon-1

15:45 - 16:10 Kahve Arası

SözLü BİLDİRİ OTURUMU-2      Oturum Başkanı: Sena Tolu

16:10-17:05

S-7 Kronik Non-Spesifik Bel Ağrısı Olan Hastalarda Kinezyofobi ile 
Fonksiyonellik, Yorgunluk ve Depresyon Düzeyi Arasındaki İlişki

Merve Akdeniz 
Leblebicier

S-8 Bel Ağrısı Olan Hastalarda Abdominal Kas Aktivitelerinin Lomber 
Kasların Morfolojileriyle İlişkisi ve Disabilite ile Fonksiyonel Duruma Etkisi Musa Polat

S-9 Acil Servise Kas İskelet Sistemi Ağrısı Şikayeti İle Başvuran Hastaların 
Değerlendirilmesi

Yasemin 
Yumuşakhuylu 

S-10 Lomber Transforaminal Epidural Steroid Enjeksiyonunun Tedavi 
Başarısı ile Eritrosit Dağılım Genişliği, Ortalama Trombosit Hacmi ve 
Nötrofil/Lenfosit Oranı Arasındaki İlişki

Osman Albayrak

S-11 Tip 2 Diyabeti Olan Hastalarda Nöropatik Ağrı Varlığının Duyu, 
Denge Ve Yürüme Paremetrelerine Etkisi Ozan Baş

S-12 Kliniğimize Son Bir Yıl İçinde Boyun Ağrısı Şikayeti ile Başvuran 
Hastalarda Servikojenik Vertigo Görülme Sıklığı ve Bu Hastaların 
Rehabilitasyona Verdiği Yanıt

Özlem Küçülmez

17:15 - 17:55 Uydu Sempozyum
Yer: Salon-1

SözLü BİLDİRİ OTURUMU-3      Oturum Başkanı: Ayşe Yalıman

18:00 - 18:55

S-13 Yaşlı Hastalarda COVID-19 Pandemisinin Lomber Epidural Steroid 
Enjeksiyonu Üzerine Etkisi: Bir Yıllık Veri Rekib Saçaklıdır

S-14 Diz Osteoartriti Olan Hastalarda Ozon Tedavisinin Etkinliğinin 
Retrospektif Olarak İncelenmesi Çağlar Karabaş

S-15 Bel Ağrısında, Disk ve Faset Dejenerasyonu ile Multifidusdaki Yağlı 
Atrofi Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi Yakup Erden

S-16 Son Dönem Böbrek Hastalığı Olanlarda Hemodiyalizin ve D Vitamini 
Düzeyinin Huzursuz Bacak Sendromunun Prevalansı ve Şiddetine Katkısı Deniz Öke

S-17 Bilateral hafif-orta düzey karpal tünel sendromunda PRP ve steroid 
enjeksiyonunun ağrı şiddeti, fonksiyonel durum, elektrofizyolojik, 
ultrasonografik ve sonoelastografik bulgular üzerine etkinliklerinin 
karşılaştırılması: Randomize, prospektif, çift kör çalışma

Ebru Hanifi

S-18 COVID-19 Pandemisi Sürecinde Fibromyalji Sendromlu Hastalarda 
Kaygı Düzeyi, Depresyon ve Yaşam kalitesinin değerlendirilmesi, Kesitsel 
Çalışma

Ece Çınar

S-19 Lateral Epikondilit Hastalarında Periferik Kandaki İnflamasyon 
Belirteçlerinin Değişimi Fatma Nazlı Ünkazan

13

Not: Tüm sözel bildiriler 5 dk. sunum, 2 dk. tartışma olmak üzere toplam 7 dk. olacaktır.



3 MART 2022 PERŞEMBE SALON-7
SözLü BİLDİRİLER
SözLü BİLDİRİ OTURUMU-4      Oturum Başkanı: Lale Aktekin

14:00 - 14:55

S-20 Fibromiyaljide Farmakolojik Tedaviye Ek Olarak Uygulanan Spinal 
Manipulasyonun Etkinliği: Randomize Kontrollü Çalışma Mert Kara

S-21 Diz Osteoartritli Hastalarda Denge Ve Propriosepsiyon Egzersizlerinin 
Etkinliği: Randomize kontrollu çalışma Buğra İnce

S-22 COVID-19 Enfeksiyonu Sonrası Dönemde Yorgunluk, Uyku ve Fiziksel 
Aktivite Düzeyinin Değerlendirilmesi Burcu Saruhan

S-23 Yirmi ile Otuz Yaşları Arasındaki Sağlıklı Kadınlarda Supraspinatus Kası 
Üzerine Uygulanan Kinezyobandın Omuz Skapsiyon Kuvveti ve Üst Ekstremite 
Stabilitesi Üzerine Etkisi – Çift Kör Randomize Kontrollü Çalışma

Dilay Kurt

S-24 Notaljia Paresteticada Kinezyobant Etkinliği Pilot Çalışma Emine Aygül Ortaç

S-25 Fibromiyalji Sendromu İle Transient Reseptör Potansiyel Melastatin 
8 (Trpm8) Kanalı Gen Ekspresyonu Ve Polimorfizmi Arasındaki İlişkinin 
İncelenmesi

Gizem Suna

S-26 Distal Radius Kırığı Olan Hastalarda Osteoporoz Varlığının Araştırılması 
ve Major Osteoporotik ve Kalça Kırığı Riskinin Değerlendirilmesi Hatice Demirel

15:05 - 15:45 Uydu Sempozyum
Yer: Salon-1

15:45 - 16:10 Kahve Arası

SözLü BİLDİRİ OTURUMU-5      Oturum Başkanı: Duygu Geler Külcü

16:10 - 17:05

S-27 Kronik Bel Ağrısı Olan Hastalarda Fizyoterapinin Ağrı, fonksiyonellik ve 
yaşam kalitesi skorlarına Etkisi Havva Talay Çalış

S-28 Meme Kanserine Bağlı Üst Ekstremite Lenfödem Tanısı Olan 
Hastalarda Kol Volüm Ölçümlerindeki Minimal Klinik Anlamlı Değişikliğin 
Değerlendirilmesi

İmran Kalkan

S-29 İlk COVID-19 Karantinası Sırasında Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon 
Polikliniklerine Başvuran Hastaların Özellikleri Janbubi Jandaulyet

S-30 Lateral epikondilitli hastalarda hastalığın şiddeti ile uyku kalitesı 
arasındaki ilişki özkan yükselmiş

S-31 Fibromyaljili Hastalarda Temporomandibuler Eklem Disfonksiyonu 
Sıklığının Araştırılması Pınar Kürsüz Köseoğlu

S-32 Parapleji ve hemipleji hastalarında bakıcı yükünün karşılaştırılması Serdar Kılınç

S-33 Karpal Tünel Sendromunda Yüksek Yoğunluklu Lazer Tedavisi ve Düşük 
Yoğunluklu Lazer Tedavisinin Etkinliğinin Karşılaştırılması Sidar Burcu Ateş

17:15 - 17:55 Uydu Sempozyum
Yer: Salon-1

SözLü BİLDİRİ OTURUMU-6      Oturum Başkanı: Tülay Şahin

18:00 - 18:55

S-34 Unilateral karpal tünel sendromunda dominant/non-dominant el ayrımı Şeniz Akçay

S-35 Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Fiziksel Aktivite Düzeyleri ve İlişkili Faktörler Tuba Baykal

S-36 Lipödemli Olgularda Yağ Dokusu Metabolitleri İle Yağ Doku Kalınlığı 
Arasındaki İlişki Zeliha Ünlü

S-37 Dejeneratif Skolyozun Sıklığı, Osteoporoz ve Spinopelvik Açılarla İlişkisi, 
Günlük Yaşam Aktivitesi, Depresyon ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi Coşkun Zateri

S-38 Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Temporomandibuler Bozuklukların 
Prevalansı Elif Yakşi

S-39 Kuru İğneleme Tedavisinde YouTube’un Bilgi Kaynağı Olarak Kullanılması Fırat Ulutatar

S-40 Subakromiyal Sıkışma Sendromu Tanılı Subakromiyal-subdeltoid Bursa 
İçi Enjeksiyon Uygulanan Hastalarda Tedaviye Yanıtı Disabilite Skalalarından 
Hangisi Daha İyi Yansıtmaktadır?

Kardelen Gençer Atalay
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4 MART 2022 CUMA SALON-1
PANEL 1-4  HER DİRSEK AğRISI EPİKONDİLİT MİDİR?  
Panel Yöneticisi: Dilek Keskin   Tartışmacı: Feyza Ünlü Özkan

08:30 - 08:45 Lateral / Medial Epikondilit Tanı ve Tedavisi  Banu Dilek

08:45 - 09:00 Dirsekte Sinir Tuzaklanmaları  Deniz Palamar

09:00 - 09:25 Yüz Yüze Tartışma

09:35 - 10:15

Uydu Sempozyum
Dikkat Kırılabilir!
Osteoporoz Tedavisinde Multidisipliner Yaklaşım
Moderatör: Lale Altan Konuşmacılar: İlknur Aktaş, Mustafa Arıcı, Memduh Dursun

10:15 - 10:40 Kahve Arası

PANEL 1-5  HER OMUz AğRISI ROTATOR KAF SENDROMU MUDUR?   
Panel Yöneticisi: Kenan Akgün   Tartışmacı: Mustafa Çalış

10:40 - 10:55 Rotator Kaf Sendromu Tanısı Nasıl Konur?  Zeynep Güven

10:55 - 11:10 Rotator Kaf Sendromunun Tedavisinde Başarılı mıyız?  Nazan Canbulat

11:10 - 11:35 Yüz Yüze Tartışma

11:45 - 12:25

Uydu Sempozyum
Glukozaminin Modası Geçti mi?
Kanıtlar Ne Diyor?
Moderatör: Demirhan Dıraçoğlu  Konuşmacı: Cihan Aksoy

12:25 - 13:30 Öğle Arası

PANEL 1-6  KALÇA AğRILARINDA BAzI PATOLOJİLERİ YETERİNcE öNEMSİYOR MUYUz?   
Panel Yöneticisi: Elif Akalın   Tartışmacı: Selmin Gülbahar

13:30 - 13:45 Büyük Trokanterik Ağrı Sendromu  Reyhan Çeliker

13:45 - 14:00 Femoroasetabuler Sıkışma Sendromu  Füsun Uysal

14:00 - 14:25 Yüz Yüze Tartışma

14:35 - 15:15

Uydu Sempozyum
Fizik Tedavi Rehabilitasyonda Oksijenin önemi,
Oksijen ve Orto-Salisilik Asit Desteği
Konuşmacı: Nezih Hekim

15:15 - 15:40 Kahve Arası

PANEL 1-7  Dİz AğRISINDA PRATİKTE SIK YAŞANAN SORUNLAR
Panel Yöneticisi: Zeynep Güven   Tartışmacı: Erkan Kozanoğlu

15:40 - 15:55 Patellofemoral Ağrı Sendromunu Doğru Tanıyor muyuz?  Elif Akalın

15:55 - 16:10 Diz Ağrısı Kaynağı Olarak Bursitler  Selmin Gülbahar

16:10 - 16:35 Yüz Yüze Tartışma

16:45 - 17:25

Uydu Sempozyum
Fibromiyalji Yönetiminde
Aklımıza Gelmeyenler
Konuşmacılar: Demirhan Dıraçoğlu, Levent Gökgünneç

PANEL 1-8  PLANTAR FASİİTTE  BİLMEMİz GEREKENLER   
Panel Yöneticisi: Lale Cerrahoğlu   Tartışmacı: Merih Sarıdoğan

17:30-17:45 Nasıl Tanıyalım?  Nurettin Taştekin

17:45-18:00 Nasıl Tedavi Edelim?  Ebru Aytekin

18:00-18:25 Yüz Yüze Tartışma
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4 MART 2022 CUMA SALON-2
PANEL 2-4  ÇOcUK VE YAŞLIDA OMURİLİK HASARI REHABİLİTASYONU  
Panel Yöneticisi: Kadriye Öneş   Tartışmacı: Zuhal Özişler

08:30 - 08:45 Omurilik Hasarlı Çocuklarda Rehabilitasyon  Aydan Kurtaran

08:45 - 09:00 Omurilik Hasarı ile Yaşlanma  Burcu ÖNDER

09:00 - 09:25 Yüz Yüze Tartışma

09:35 - 10:15 Uydu Sempozyum
Yer: Salon-1

10:15 - 10:40 Kahve Arası

PANEL 2-5  OLGULAR EŞLİğİNDE ERKEN DöNEM OMURİLİK HASARI 
SORUNLARINA YAKLAŞIM   
Panel Yöneticisi: Müfit Akyüz   Tartışmacılar: Bilge Yılmaz, Nurdan Paker, Haydar Gök

10:40 - 11:35 Yüz Yüze Tartışma

11:45 - 12:25 Uydu Sempozyum
Yer: Salon-1

12:25 - 13:30 Öğle Arası

PANEL 2-6  OMURİLİK HASARINDA SPASTİSİTE TEDAVİSİNDE FARKLI YAKLAŞIMLAR   
Panel Yöneticisi: Yeşim Kirazlı   Tartışmacı: Ece Ünlü Akyüz

13:30 - 13:45 Periferik Sinir Blokları  Elif Yalçın

13:45 - 14:00 Baklofen Pompası  Bilge Yılmaz

14:00 - 14:25 Yüz Yüze Tartışma

14:35 - 15:15 Uydu Sempozyum
Yer: Salon-1

15:15 - 15:40 Kahve Arası

PANEL 2-7  NöROJENİK MESANE VE REHABİLİTASYONU 
Panel Yöneticisi: Ayşenur Bardak   Tartışmacı: Necmettin Yıldız

15:40 - 15:55 Omurilik Hasarlı Hastada Nörojenik Mesane  Engin KOYUNCU

15:55 - 16:10 İnmeli Hastada Nörojenik Mesane  Zuhal Özişler

16:10 - 16:35 Yüz Yüze Tartışma

16:45 - 17:25 Uydu Sempozyum
Yer: Salon-1

PANEL 2-8  NöROREHABİLİTASYONDA TEKNOLOJİK YAKLAŞIMLAR   
Panel Yöneticisi: Birol Balaban   Tartışmacı: Burcu Önder

17:30-17:45 Rehabilitasyon Teknolojilerinde Yenilikler  Berke Aras

17:45-18:00 Nöromusküler Stimülasyonda Yenilikler  Zeliha Özgür Karaahmet

18:00-18:25 Yüz Yüze Tartışma
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4 MART 2022 CUMA SALON-3
PANEL 3-4  OSTEOARTRİT (OA) TANISINDA NEREDEYİz? ÇOK MU GEcİKİYORUz? 
Panel Yöneticisi: Berrin Durmaz   Tartışmacı: Nurettin Taştekin

08:30 - 08:45 Erken OA Diye Bir Şey Var mı?  Demirhan Dıraçoğlu

08:45 - 09:00 Erken OA’nın Progresyonuna Etkimiz Ne Olabilir?  Nilay Şahin

09:00 - 09:25 Yüz Yüze Tartışma

09:35 - 10:15 Uydu Sempozyum
Yer: Salon-1

10:15 - 10:40 Kahve Arası

PANEL 3-5   OSTEOARTRİT TEDAVİSİNDE NEREDEYİz?   
Panel Yöneticisi: Remzi Çevik   Tartışmacı: Belgin Karaoğlan

10:40 - 10:55 Tedavide Kanıta Dayalı Uygulama Var mı?  Simin Hepgüler

10:55 - 11:10 Rejeneratif Tedavilerin Geleceği Var mı?  Önder Özerbil

11:10 - 11:35 Yüz Yüze Tartışma

11:45 - 12:25 Uydu Sempozyum
Yer: Salon-1

12:25 - 13:30 Öğle Arası

PANEL 3-6  TEORİDE VE PRATİKTE KRİSTAL ARTROPATİLER   
Panel Yöneticisi: Feride Göğüş   Tartışmacı: Fatih Çay

13:30 - 13:45 Her Ürik Asit Yüksekliği Gut mudur? Gut Tedavisinde Yeni Ne Var?  Tuncay Duruöz

13:45 - 14:00 Psödogutu İyi Tanıyor muyuz? Atlıyor muyuz?  Erkan Kozanoğlu

14:00 - 14:25 Yüz Yüze Tartışma

14:35 - 15:15 Uydu Sempozyum
Yer: Salon-1

15:15 - 15:40 Kahve Arası

PANEL 3-7  FİBROMİYALJİ TEDAVİSİNDE YOL ALABİLİYOR MUYUz?  
Panel Yöneticisi: Ömer Faruk Şendur   Tartışmacı: Ali Gür

15:40 - 15:55 Fibromiyaljide Fiziyatristin Yeri  Deniz Evcik

15:55 - 16:10 Fibromiyaljide Psikiyatristin Yeri  Ömer Yanartaş

16:10 - 16:35 Yüz Yüze Tartışma

16:45 - 17:25 Uydu Sempozyum
Yer: Salon-1

PANEL 3-8  FİBROMİYALJİ NE TİP BİR AğRIDIR? BİLEN VAR MI?    
Panel Yöneticisi: Ayşegül Ketenci   Tartışmacı: Yeşim Kurtaiş

17:30-17:45 Her Kronik Ağrı Fibromiyalji midir?  Arzu Yağız On

17:45-18:00 Tanı Kriterlerine Retrospektif Bakış: Önceki Tanı Kriterleri Daha mı İyiydi?  Ali Gür

18:00-18:25 Yüz Yüze Tartışma
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4 MART 2022 CUMA SALON-4
PANEL 4-4  OzON TERAPİNİN FTR’DE YERİ VAR MI? 
Panel Yöneticisi: Kamil Yazıcıoğlu   Tartışmacı: Ahmet Özgül

08:30 - 08:45 Kanıtlar Işığında Ozon Terapinin Mantığı ve Uygulanması  Ayşegül Ellialtıoğlu 

08:45 - 09:00 FTR'de Ne Zaman Ozon?  Serdar Kesikburun

09:00 - 09:25 Yüz Yüze Tartışma

09:35 - 10:15 Uydu Sempozyum
Yer: Salon-1

10:15 - 10:40 Kahve Arası

PANEL 4-5  MİKROBESİN DüNYASINDAKİ YERİMİz   
Panel Yöneticisi: Berrin Durmaz   Tartışmacı: Ayşegül Ellialtıoğlu

10:40 - 10:55 D Vitamini Her Derde Deva mı?  Dilek Yavuz

10:55 - 11:10 Takviye Amaçlı Kullanılan Preparatların Biyararlanımı Nasıl Artırılabilir?
Tayfun Uzbay

11:10 - 11:35 Yüz Yüze Tartışma

11:45 - 12:25 Uydu Sempozyum
Yer: Salon-1

12:25 - 13:30 Öğle Arası

PANEL 4-6  KAS-İSKELET SİSTEMİNDE MİNERALLER NE KADAR öNEMLİ?   
Panel Yöneticisi: Ömer Faruk Şendur   Tartışmacı: Bahar Dernek

13:30 - 13:45 Magnezyum Tuzları ve Etkileri Nelerdir? Barkın Berk

13:45 - 14:00 Mikrominerallerin Önemi Var mı?  Levent Gökgünneç

14:00 - 14:25 Yüz Yüze Tartışma

14:35 - 15:15 Uydu Sempozyum
Yer: Salon-1

15:15 - 15:40 Kahve Arası

PANEL 4-7  KOLLAJEN PEPTİTLER: YENİ BİR SEÇENEK Mİ?  
Panel Yöneticisi: Demirhan Dıraçoğlu   Tartışmacı: Barkın Berk

15:40 - 15:55 Kollajen Peptit Ne Demek?  Özden Özyemişçi Taşkıran

15:55 - 16:10 Kollajen Peptitlerin Kullanım Alanları  Levent Gökgünneç 

16:10 - 16:35 Yüz Yüze Tartışma

16:45 - 17:25 Uydu Sempozyum
Yer: Salon-1

PANEL 4-8  VİSKOSUPLEMENTASYONU YAPALIM MI? YAPMAYALIM MI?   
Panel Yöneticisi: Lale Aktekin  Tartışmacı: Nilay Şahin

17:30-17:45 EUROVISCO Önerileri Ne Diyor?  Alberto Migliore

17:45-18:00 Biyomimetik Kollajen Peptit ve Hyalüronik Asit Kombinasyonları 
Fatma Nur Kesiktaş

18:00-18:25 Yüz Yüze Tartışma

18



4 MART 2022 CUMA SALON-5
PANEL 5-4  HER YöNüYLE EGzERSİz
Panel Yöneticisi: Tunç Alp Kalyon   Tartışmacı: Tolga Aydoğ

08:30 - 08:45 Egzersizin Ağrı ve İnflamasyon Üzerine Olan Etkileri  Hidayet Sarı

08:45 - 09:00 Kuvvetlendirme Egzersizi Oluşturma  Sadi Kayıran 

09:00 - 09:25 Yüz Yüze Tartışma

09:35 - 10:15 Uydu Sempozyum
Yer: Salon-1

10:15 - 10:40 Kahve Arası

PANEL 5-5  KANITA DAYALI TIP VE FTR  
Panel Yöneticisi: Aydan Oral   Tartışmacılar: Francesca Gimigliano, Margarida Freitas

10:40 - 11:35 Yüz Yüze Tartışma

11:45 - 12:25 Uydu Sempozyum
Yer: Salon-1

12:25 - 13:30 Öğle Arası

PANEL 5-6  NEDEN PULMONER REHABİLİTASYON?  
Panel Yöneticisi: Aydan Oral   Tartışmacı: Özge Keniş Coşkun

13:30 - 13:45 Neden Pulmoner Rehabilitasyon, Kanıtlar Ne Diyor?  Francesca Gimigliano

13:45 - 14:00 Pulmoner Rehabilitasyon Ünitesi Kurma ve Yönetmenin Püf Noktaları
Yeşim Kurtaiş 

14:00 - 14:25 Yüz Yüze Tartışma

14:35 - 15:15 Uydu Sempozyum
Yer: Salon-1

15:15 - 15:40 Kahve Arası

PANEL 5-7  TELEREHABİLİTASYON 
Panel Yöneticisi: İlknur Aktaş   Tartışmacı: Fatma Nur Kesiktaş 

15:40 - 15:55 Kas-İskelet Sistemi Hastalıklarında Telerehabilitasyon  Jorge Lains

15:55 - 16:10 Türkiye’de Telerehabilitasyonun Gelişmesi İçin Yapılması Gerekenler
Başak Bilir Kaya 

16:10 - 16:35 Yüz Yüze Tartışma

16:45 - 17:25 Uydu Sempozyum
Yer: Salon-1

17:25 - 18:25 Genişletilmiş Yeterlik Kurulu Toplantısı
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4 MART 2022 CUMA SALON-6
SözLü BİLDİRİLER
SözLü BİLDİRİ OTURUMU-7      Oturum Başkanı: Zafer Günendi

08:30 - 09:25

S-41 Erişkin Dejeneratif Skolyozda Konservatif Tedavinin Etkinliği Fethullah Bayram
S-42 Serebral Palside Botulinum Toksin Enjeksiyonları İçin Youtube 
Videoları: Hasta ve Bakım Verenler İçin Kaliteli ve Güvenilir Bir Bilgi 
Kaynağı Mı?

İlker Fatih Sarı

S-43 Hafif Düzeyde COVID-19 Geçiren Sağlık Çalışanlarının Fonksiyonel 
Kapasitelerinin Değerlendirilmesi

Meryem Güneşer 
Güleç

S-44 Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Hekimlerinde Teletıp İle İlgili Bilgi, 
Farkındalık Ve Algı düzeyi Neşe Merve Karataş

S-45 Online rehabilitasyon tedavileri için dijital becerilerin geliştirilmesi 
Project 2020-1-RO01-KA226-VET-095462 Orhan Güvener

S-46 Sarkoidozlu hastalarda COVID-19 enfeksiyonunun yorgunluk, 
kaba kavrama kuvveti ve rektus femoris kas kalınlığı üzerine etkisinin 
incelenmesi: Pilot Çalışma

Rana Terlemez

S-47 Aydınlatılmış Onam Formu Sorunsalı Savaş Karpuz

09:35 - 10:15 Uydu Sempozyum
Yer: Salon-1

10:15 - 10:40 Kahve Arası

10:40 - 11:35 UZMANINA DANIŞ - 1   İNMEDE İHMAL 
Şehim Kutlay, Engin Koyuncu

11:45 - 12:25 Uydu Sempozyum
Yer: Salon-1

12:25 - 13:30 Öğle Arası

13:30 - 14:25 UZMANINA DANIŞ - 2   ALT EKSTREMİTE SPOR YARALANMALARINDA REHABİLİTASYON
Tunç Alp Kalyon, Tolga Aydoğ

14:35 - 15:15 Uydu Sempozyum
Yer: Salon-1

15:15 - 15:40 Kahve Arası

15:40 - 16:35 UZMANINA DANIŞ - 3   AMPUTE REHABİLİTASYONU
Koray Aydemir, Yasin Demir

16:45 - 17:25 Uydu Sempozyum
Yer: Salon-1

SözLü BİLDİRİ OTURUMU-8      

17:30 - 18:25

S-48 Fibromiyalji Sendromlu Hastalarda Hastalığın Şiddetinin Uyku Kalitesi 
ve Cinsel Fonksiyonlar Üzerine Etkisi Süleyman Dönmezdil

S-49 Kronik Bel Ağrısında Üriner Semptomların Sıklığı ve İlişkili Faktörler Şeyma Nur Bayındır

S-50 Fibromiyaljide İnflamatuar Mekanizmaların Etkisi Var mıdır? Yasemin Tombak
S-51 İlköğretim Çocuklarında Tele-egzersiz Yöntemi ile Yapılan Postür 
Eğitimi ve Egzersizlerinin Fiziksel Fonksiyonlara Etkisi

Ebru Yılmaz 
Yalçınkaya

S-52 “Tele-Eğlenceli Hayvan Hareketleri” aktivitesi 6-9 Yaş Aralığındaki 
Çocukların Fiziksel Fonksiyonlarında İyileşme Sağlamaktadır

Ebru Yılmaz 
Yalçınkaya

S-53 Sakroiliyak Eklem Disfonksiyonu Olan Hastalarda Sakroiliyak Eklem 
Manipulasyonu ile TENS Tedavi Etkinliklerinin Karşılaştırılması: Randomize 
Kontrollü Çalışma

Hande Başat
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4 MART 2022 CUMA SALON-7
SözLü BİLDİRİLER
SözLü BİLDİRİ OTURUMU-9      Oturum Başkanı: Pelin Yıldırım

08:30-09:25

S-54 Kronik Bel Ağrılı Hastalarda Klinik Durumun Görüntüleme Bulguları İle 
Korelasyonu Nurten Nas Kırdar

S-55 Diz osteoartritinde kinezyo bant uygulamasının ağrı, fonksiyon ve postüral 
stabilite üzerindeki etkisi Şeniz Akçay

S-56 Fibromiyalji Sendromu, Osteoartrit ve Romatoid Artrit Tanılı Hastaların Ağrı 
Şiddetinin ve Ağrıya Eşlik Eden Semptomların Değerlendirilmesi Tuğçe Pasin

S-57 Kaudal Epidural Enjeksiyonlarda Floroskopi ve Ultrasonografi Kılavuzluğunun 
Kombinasyonu: İşlem Süresi ve Radyasyon Maruziyeti Üzerine Etkisi

Esra Çelik 
Karbancıoğlu

S-58 Ultrason Kılavuzluğunda Uygulanan Romboid İnterfasyal Plan Blok 
Enjeksiyonunun Miyofasyal Ağrı Sendromu Tedavisinde Ağrı, Özürlülük ve Yaşam 
Kalitesi Üzerine Etkisi – Retrospektif Çalışma

Havvanur Albayrak

S-59 Koksigodini Nedeniyle Ganglion İmpar Blok Yapılan Hastaların En Az 3 Yıllık 
Takip Sonuçları Mehmet Okçu

S-60 Diz Osteoartriti Olan Hastalarda Radyofrekans Geniküler Nörotomi 
Tedavisinin Postural Stabilite Üzerine Etkisi Merve Demirci

09:35 - 10:15 Uydu Sempozyum
Yer: Salon-1

10:15 - 10:40 Kahve Arası

SözLü BİLDİRİ OTURUMU-10      Oturum Başkanı: Kenan Tan

10:40-11:35

S-61 Stellat Ganglion Blokajı Yapılan Meme Kanseri İle İlişkili İleri Evre Lenfödemi 
Olan Hastalarda Tedavi Etkinliğinin Değerlendirilmesi: Ön Veriler Merve Demirci

S-62 Trokanter Majör Ağrı Sendromunda Klinik Testlerin Önemi Merve Nur Saka

S-63 Ultrason Eşliğinde PRP EnjeksiyonununKalça Osteoartritli Hastalarda Ağrı, 
Fonksiyon ve Hayat Kalitesine Etkisi Özlem Kaleoğlu Aslan

S-64 Rotator manşet hastalığında dekstroz proloterapinin etkinliğinin 
değerlendirilmesi: Prospektif randomize kontrollü çalışma Selim Sezikli

S-65 Fibromiyalji Hastalarında Median Sinir Kesit Alanının Ultrasonografik Olarak 
Değerlendirilmesi: Ön Sonuçlar Ayşe Merve Ata

S-66 Romatoid Artrit Hastalarında Asemptomatik Omuz Ekleminde Ultrasonografi 
Bulguları ve Fonksiyonel Durumun Sağlıklı Kontrollerle Karşılaştırılması

Muhammed Bilal 
Özdemir

S-67 Boyun Ağrılı Hastalarda Servikal Lordozun Klinik, Demografik ve MR 
Bulgularıyla İlişkisi Özlem Kaleoğlu Aslan

11:45 - 12:25 Uydu Sempozyum
Yer: Salon-1

12:25 - 13:30 Öğle Arası

SözLü BİLDİRİ OTURUMU-11      Oturum Başkanı: Meltem Dalyan

13:30-14:25

S-68 İnme Sonrası Hemipleji Gelişen Hastalarda USG ile Anterior Talofibular 
Ligaman Morfolojisinin Etkilenen ve Sağlam Tarafta Karşılaştırılması Pınar Doğan

S-69 Ağrısız Hemiplejik Omuzda Ultrasonografi Değerlendirmesi Saadet Nur Sena 
Öztekin

S-70 Polinöropatide Ultrasonografinin Tanısal Değeri: Elektrofizyolojik ve 
Ultrasonografik Analiz Tuba Güler

S-71 Engelli Erişkin Sağlık Kuruluna Başvuran Hastaların Lökomotor Özürlülük 
Oranlarının Değerlendirilmesi Hatice Ağır

S-72 Toplumda Yaşamını Sürdüren 60 Yaş Ve Üzerindeki Kadınların Pelvik Taban 
Kaslarına İlişkin Farkındalıkları Ve Üriner İnkontinansla İlişkisi Aysun Özlü

S-73 Meme Kanserine İlişkili Lenfödemli Hastalarda Obezitenin Kompleks 
Dekonjestif Terapi Sonuçlarına Etkisi Ayşegül Yaman

S-74 Jinekolojik Kanserle İlişkili Alt Ekstremite Lenfödemi Olan Hastalarda 
Obezitenin Kompleks Dekonjestif Terapi Sonuçlarına Etkisi Ayşegül Yaman

14:35 - 15:15 Uydu Sempozyum
Yer: Salon-1

15:15 - 15:40 Kahve Arası

SözLü BİLDİRİ OTURUMU-12      Oturum Başkanı: Ebru Karaca Umay

15:40-16:35

S-75 Meme Kanseri Tedavisi Alan Hastalarda Üst Ekstremitede Sellülit Gelişimini 
Etkileyen Risk Faktörleri Onur Engin

S-76 COVID-19 sonrası kardiyopulmoner uygunluk düzeyinin normal değerlerle 
karşılaştırılması ve fiziksel kapasiteyi etkileyen faktörlerin araştırılması; ilk sonuçlar Burak Kamil Turan

S-77 Kardiyovasküler Hastalığı Olan ve Olmayanlarda Aerobik Egzersiz 
Programının FIT Koşu Bandı Skoru ve Kalp Hızı Toparlanmasına Etkisinin 
Karşılaştırılması

Levent Karataş

S-78 Genç ve ileri yaş inme hastalarının karşılaştırılması Arzu Atıcı

S-79 Covid-19 Pandemisinde İntratekal Baklofen Pompali Hastalar : Tek Merkezli 
Çalişma Damla Cankurtaran

S-80 İnmeli Hastalarda Yutma Disfonksiyonunda Elektrik Stimülasyonunun 
Etkinliği Elif Tekin

S-81 Kronik İnme Hastalarında Serum İrisin Düzeyi ve Fonksiyonel Sondurum ile 
İlişkisi Ercan Kaydok

16:45 - 17:25 Uydu Sempozyum
Yer: Salon-1

SözLü BİLDİRİ OTURUMU-13      Oturum Başkanı: Aydan Kurtaran

17:30-18:25

S-82 Kronik İnmeli Hastalarda Kor Stabilizasyon Egzersizlerinin Gövde ve Pelvik 
Kaslar Üzerine Fonksiyonel ve Sonografik Etkileri

Hilal Büşra Ayçiçek 
Tüfekçi

S-83 İnme Sonrası Spastik Hemipleji Gelişen Hastalarda Kas Sertliğinin Shear 
Wave Elastografi İle Kantitatif Değerlendirilmesi

İrem Buse Kurucu 
Zeytin

S-84 40 Yaş Üzeri Erişkin Spastik Tip Serebral Palsi Hastalarında Yaşam Kalitesi İsmail Hakan Akbulut

S-85 İnme Sonrası Yorgunluk ve İlişkili Faktörler: Kesitsel bir çalışma Kevser Gümüşsu

S-86 Botulinum Toksin Enjeksiyonu Uygulayan Serebral Palsi'li Hastalarda 
Kinezyobantlama Uygulamasının Klinik ve Fonksiyonel Sonuçlara Etkisi

Mustafa Doğukan 
Aydemir

S-87 Hemiplejik Hastalarda Ayak Bilek Plantar Fleksör Kas Grubu Spasitisitesinde 
Ekstrakorporeal Şok Dalga Tedavisinin Spastisite ve Yürüme Üzerindeki Etkileri: 
Prospektif Pilot Çalışma

Sanem Aslıhan Aykan

S-88 Chiari tip 1 Malformasyonu Olan Hastalarda Siringomiyeli ve Serebellar 
Ektopi Düzeyinin Boyun Ağrısı, Disabilite ve Depresyon Üzerine Etkisi Sevtap Badıl Güloğlu
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5 MART 2022 CUMARTESİ SALON-1
PANEL 1-9  BEL AğRILARINA TANISAL YAKLAŞIM  
Panel Yöneticisi: Hakan Gündüz   Tartışmacı: Mehmet Ali Taşkaynatan

08:30 - 08:45 Ne Zaman MRG? Artılar / Eksiler?  Savaş Şencan

08:45 - 09:00 Ne Zaman EMG? Artılar / Eksiler?  Cengiz Bahadır

09:00 - 09:25 Yüz Yüze Tartışma

09:35 - 10:15

Uydu Sempozyum
Spondiloartrit Tanısı Koymak ve
Hastalığı Yönetmek Kolay mı?
Konuşmacılar: Kenan Akgün, İlknur Aktaş, Duygu Kurtuluş

10:15 - 10:40 Kahve Arası

PANEL 1-10  BEL VE BOYUN AğRISINDA NE KADAR İSTİRAHAT, NE zAMAN HAREKET?   
Panel Yöneticisi: Hidayet Sarı   Tartışmacı: Füsun Uysal

10:40 - 10:55 İstirahat ve Korse Faydalı mı Zararlı mı?  Hürriyet Yılmaz

10:55 - 11:10 Kime? Ne Zaman? Hangi Egzersiz?  Ayşegül Ketenci

11:10 - 11:35 Yüz Yüze Tartışma

11:45 - 12:25

Uydu Sempozyum
Kas İskelet Sisteminde Ağrı, Spazm ve
Feniramidolün Farmakolojik Yapısı
Konuşmacılar: Evren Yaşar, Barkın Berk

12:25 - 13:30 Öğle Arası

PANEL 1-11  BEL AğRISININ GİRİŞİMSEL TEDAVİSİNDE KILAVUz NE OLMALI?
Panel Yöneticisi: Gül Köknel Talu   Tartışmacı: Barış Nacır

13:30 - 13:45 USG Olmalı  Levent Özçakar

13:45 - 14:00 Skopi Olmalı  Taylan Akkaya

14:00 - 14:25 Yüz Yüze Tartışma

14:35 - 15:15

Uydu Sempozyum
Prostrolane: Sürekli Salımlı Peptit Teknolojisi ve
Hyaluronik Asit
Moderatör: Demirhan Dıraçoğlu  Konuşmacı: Fatma Nur Kesiktaş

15:15 - 15:40 Kahve Arası

PANEL 1-12  BEL AğRISINI MULTİDİSİPLİNER TARTIŞALIM   
Panel Yöneticisi: Kenan Akgün   Tartışmacı: Rengin Güzel

15:40 - 15:55 Algolojik Yaklaşım: Hangi İşlem, Ne Zaman Uygulanmalı?  Gül Köknel Talu

15:55 - 16:10 Cerrahi: Kime ve Hangi Yöntem ile Uygulanmalı?  Hakan Emmez

16:10 - 16:35 Yüz Yüze Tartışma

16:45 - 17:25

Uydu Sempozyum
Kas Gevşetici İlaç Seçiminde
Esnekliğe Hazır Mısınız?
Moderatör: Ömer Kuru  Konuşmacı: Pınar Borman

PANEL 1-13  SAKROİLİAK EKLEM BİLMEcESİ   
Panel Yöneticisi: Hürriyet Yılmaz   Tartışmacı: İlknur Aktaş

17:30-17:45 Sakroiliak Eklem Disfonksiyonunu Tanıyabiliyor muyuz?  Erhan Çapkın

17:45-18:00 Sakroiliak Eklem Disfonksiyonunu Tedavi Edebiliyor muyuz?
Özden Özyemişçi Taşkıran

18:00-18:25 Yüz Yüze Tartışma
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5 MART 2022 CUMARTESİ SALON-2
PANEL 2-9  RİSKLİ BEBEKTE ERKEN TANI VE REHABİLİTASYON   
Panel Yöneticisi: Evrim Karadağ Saygı   Tartışmacı: Ebru Yalçınkaya

08:30 - 08:45 Riskli Bebeğin Erken Tanı ve Değerlendirmesinde FTR Uzmanının Rolü Nedir?
Kıymet İKBAL

08:45 - 09:00 Riskli Bebekte Rehabilitasyon Yaklaşımları Nelerdir?  Melek SEZGİN

09:00 - 09:25 Yüz Yüze Tartışma

09:35 - 10:15 Uydu Sempozyum
Yer: Salon-1

10:15 - 10:40 Kahve Arası

PANEL 2-10  SPİNAL MUSKüLER ATROFİDE (SMA) MEDİKAL TEDAVİ VE REHABİLİTASYON   
Panel Yöneticisi: Evren Yaşar   Tartışmacı: Evrim Karadağ Saygı

10:40 - 10:55 SMA'da Medikal Tedavi  Haluk Topaloğlu

10:55 - 11:10 SMA'da Rehabilitasyon  Burcu Metin Ökmen

11:10 - 11:35 Yüz Yüze Tartışma

11:45 - 12:25 Uydu Sempozyum
Yer: Salon-1

12:25 - 13:30 Öğle Arası

PANEL 2-11  ERİŞKİN SEREBRAL PALSİDE DEğERLENDİRME VE TEDAVİ
Panel Yöneticisi: Resa Aydın   Tartışmacı: Birol Balaban

13:30 - 13:45 Erişkin Serebral Palside Değerlendirme  Özlem El

13:45 - 14:00 Erişkin Serebral Palside Sorunlar ve Tedavisi  Canan Tıkız

14:00 - 14:25 Yüz Yüze Tartışma

14:35 - 15:15 Uydu Sempozyum
Yer: Salon-1

15:15 - 15:40 Kahve Arası

PANEL 2-12  OBSTETRİK BRAKİYAL PLEKSUS YARALANMASI 
Panel Yöneticisi: Şehim Kutlay   Tartışmacı: Melek Sezgin

15:40 - 15:55 Obstetrik Brakiyal Pleksus Yaralanmasında Değerlendirme  Ece Ünlü Akyüz

15:55 - 16:10 Obstetrik Brakiyal Pleksus Yaralanmasında Tedavi ve İzlem  Ebru Yalçınkaya

16:10 - 16:35 Yüz Yüze Tartışma

16:45 - 17:25 Uydu Sempozyum
Yer: Salon-1

PANEL 2-13  NöROREHABİLİTASYONDA KATILIMI ETKİLEYEN FAKTöRLER    
Panel Yöneticisi: Resa Aydın   Tartışmacı: Kamil Yazıcıoğlu

17:30-17:45 Çocukta Katılımı Etkileyen Faktörler  Nalan Çapan

17:45-18:00 Erişkinde Katılımı Etkileyen Faktörler  Belgin Erhan

18:00-18:25 Yüz Yüze Tartışma
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5 MART 2022 CUMARTESİ SALON-3
PANEL 3-9  ROMATOİD ARTRİT TANI VE TAKİBİNDE NEREDEYİz?   
Panel Yöneticisi: İlhan Sezer   Tartışmacı: Tuncay Duruöz

08:30 - 08:45 Erken Romatoid Artrit ve Daha Öncesi?  Gülcan Gürer

08:45 - 09:00 Nasıl Bir Remisyon İstiyoruz?  Nurdan Kotevoğlu

09:00 - 09:25 Yüz Yüze Tartışma

09:35 - 10:15 Uydu Sempozyum
Yer: Salon-1

10:15 - 10:40 Kahve Arası

PANEL 3-10  ROMATOİD ARTRİT TEDAVİSİ FTR UzMANI İÇİN NEDEN zOR DEğİL?   
Panel Yöneticisi: Hatice Bodur   Tartışmacı: Remzi Çevik

10:40 - 10:55 Glukokortikoidleri Kılavuzlara Uygun Kullanabiliyor muyuz? Banu Sarıfakıoğlu

10:55 - 11:10 Romatoid Artrit Tedavisinde Köşe Taşı: Her Yönü ile Metotreksat Aylin Rezvani

11:10 - 11:35 Yüz Yüze Tartışma

11:45 - 12:25 Uydu Sempozyum
Yer: Salon-1

12:25 - 13:30 Öğle Arası

PANEL 3-11  ROMATOİD ARTRİT TEDAVİSİNDE bDMARD VE tsDMARD’LAR NEYİ DEğİŞTİRDİ? 
Panel Yöneticisi: Şebnem Ataman   Tartışmacı: Sami Hizmetli

13:30 - 13:45 Biyolojik DMARD’lar ve Jak İnhibitörleri. Hangisi Ne Zaman?  Zafer Günendi

13:45 - 14:00 Yakın Gelecekte Romatoid Artrit Tedavisi  Fatih Çay

14:00 - 14:25 Yüz Yüze Tartışma

14:35 - 15:15 Uydu Sempozyum
Yer: Salon-1

15:15 - 15:40 Kahve Arası

PANEL 3-12  FİzİYATRİSTİN ROMATOİD ARTRİT TEDAVİSİNDE FARK YARATAN özELLİKLERİ    
Panel Yöneticisi: Erhan Çapkın   Tartışmacı: Ebru Aytekin

15:40 - 15:55 Romatoid Artritte Rehabilitasyona Ne Kadar Önem Veriyoruz? 
Feyza Ünlü Özkan

15:55 - 16:10 Fiziyatristin Komorbiditelerdeki Rolü Nedir?  Ayhan Bilgici

16:10 - 16:35 Yüz Yüze Tartışma

16:45 - 17:25 Uydu Sempozyum
Yer: Salon-1

PANEL 3-13  PSöRİATİK ARTRİT TANI VE TEDAVİSİNDE NEREDEYİz?    
Panel Yöneticisi: Kemal Nas   Tartışmacı: Şebnem Ataman

17:30-17:45 Psöriatik Artriti Zamanında Tanıyabiliyor muyuz?  Feride Göğüş

17:45-18:00 Psöriatik Artriti Tedavi Edebiliyor muyuz?  Meltem Melikoğlu

18:00-18:25 Yüz Yüze Tartışma
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5 MART 2022 CUMARTESİ SALON-4
PANEL 4-9  özEL EGzERSİzLERİN FTR YERİ VAR MI?   
Panel Yöneticisi: Akın Erdal   Tartışmacı: Sadi Kayıran

08:30 - 08:45 Tai-Chi ve Yoga  Pelin Yıldırım

08:45 - 09:00 Tüm Vücut Titreşimi Egzersizleri  Alev Alp

09:00 - 09:25 Yüz Yüze Tartışma

09:35 - 10:15 Uydu Sempozyum
Yer: Salon-1

10:15 - 10:40 Kahve Arası

PANEL 4-10  NöRAL TERAPİYİ MASAYA YATIRIYORUz
Panel Yöneticisi: Önder Özerbil   Tartışmacı: Levent Özçakar

10:40 - 10:55 FTR ve Nöral Terapi  Turgay Altınbilek

10:55 - 11:10 Nöral Terapi: Kanıtlar Ne Diyor?  Coşkun Zateri

11:10 - 11:35 Yüz Yüze Tartışma

11:45 - 12:25 Uydu Sempozyum
Yer: Salon-1

12:25 - 13:30 Öğle Arası

PANEL 4-11  NUTRASöTİK VE TAKVİYE TARTIŞMASI
Panel Yöneticisi: Füsun Toraman   Tartışmacı: Bahar Dernek

13:30 - 13:45 Kemik Sağlığında İdeal Mineral Kombinasyonu Var mı?  Coşkun Usta

13:45 - 14:00 Osteoartritli Hastada ASU Kullanalım mı?  Alp Çetin 

14:00 - 14:25 Yüz Yüze Tartışma

14:35 - 15:15 Uydu Sempozyum
Yer: Salon-1

15:15 - 15:40 Kahve Arası

PANEL 4-12  ROMATİzMAL HASTALIKLARDA HANGİ BESİN DESTEğİNİ, KİME VERELİM? 
Panel Yöneticisi: Sami Hizmetli   Tartışmacı: Kenan Tan

15:40 - 15:55 Ne Zaman Kurkumin?  Kıymet İkbal

15:55 - 16:10 Ne Zaman Glikozamin ve Kondroitin?  Evrim Coşkun

16:10 - 16:35 Yüz Yüze Tartışma

16:45 - 17:25 Uydu Sempozyum
Yer: Salon-1

PANEL 4-13  MİKROBİYOTA VE LOKOMOTOR SİSTEM    
Panel Yöneticisi: Vesile Sepici   Tartışmacı: Cihan Aksoy

17:30-17:45 Beyin-Bağırsak Aksı  Ali Veysel Özden

17:45-18:00 Kime Hangi Probiyotik?  Kerem Alptekin

18:00-18:25 Yüz Yüze Tartışma
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5 MART 2022 CUMARTESİ SALON-5
PANEL 5-9  cOVID-19 REHABİLİTASYONUNDA NEREDEYİz?   
Panel Yöneticisi: Başak Bilir Kaya   Tartışmacı: Figen Ayhan

08:30 - 08:45 Covid-19 Hastalığında Nörolojik Tutulum ve Rehabilitasyonu  Meltem Vural   

08:45 - 09:00 Uzamış Covid/Postcovid Sendromu Kliniği ve Rehabilitasyonu  Tuba Güler 

09:00 - 09:25 Yüz Yüze Tartışma

09:35 - 10:15 Uydu Sempozyum
Yer: Salon-1

10:15 - 10:40 Kahve Arası

PANEL 5-10  EMG ODASINDA ULTRASONOGRAFİ (USG) OLUR MU?
Panel Yöneticisi: İlker Yağcı   Tartışmacı: Murat Zinnuroğlu

10:40 - 10:55 Olgular Eşliğinde EMG’nin USG’ye Katkısı  Elif Yalçın

10:55 - 11:10 Olgular Eşliğinde USG’nin EMG’ye Katkısı  Esra Giray

11:10 - 11:35 Yüz Yüze Tartışma

11:45 - 12:25 Uydu Sempozyum
Yer: Salon-1

12:25 - 13:30 Öğle Arası

PANEL 5-11  ELEKTROFİzYOLOJİ SON DURUMU DEğİŞTİREBİLİR Mİ?
Panel Yöneticisi: Müfit Akyüz   Tartışmacı: Hilmi Uysal

13:30 - 13:45 EMG İle Erken Tanı Aldığında Tedavi Sonucunun Değiştiği Polinöropatiler 
Murat Zinnuroğlu 

13:45 - 14:00 Nöropati, Motor Nöron Hastalığı ve Miyopati Ayırıcı Tanısı.
Başka Ne Kullanılabilir?  Özge Keniş Coşkun

14:00 - 14:25 Yüz Yüze Tartışma

14:35 - 15:15 Uydu Sempozyum
Yer: Salon-1

15:15 - 15:40 Kahve Arası

PANEL 5-12  KANSER REHABİLİTASYONUNA NE KADAR İLGİ GöSTERİYORUz? 
Panel Yöneticisi: Gülseren Akyüz   Tartışmacı: Dilşad Sindel

15:40 - 15:55 Meme Kanseri ve Pelvik Kanserlerde FTR  Figen Ayhan

15:55 - 16:10 Baş - Boyun Kanserlerinde FTR  Sibel Eyigör

16:10 - 16:35 Yüz Yüze Tartışma

16:45 - 17:25 Uydu Sempozyum
Yer: Salon-1

PANEL 5-13  FTR’DE HUKUKSAL SORUNLAR (SUT, EK öDEME YöNETMELİğİ, 
ÇELİŞKİLER, KESİNTİLER, YETKİSİz KİŞİLERcE FTR UYGULAMALARI)   
Panel Yöneticisi: Hasan Oğuz   Tartışmacı: Muzaffer Seçim Toklu

17:30-17:45 Fiziatrist Gözüyle SGK - Öneriler  Filiz Acar Sivas

17:45-18:00 Hukukçu Fiziatrist Gözüyle FTR’nin Hukuksal Sorunları - Öneriler
Ahmet Erzurumlu

18:00-18:25 Yüz Yüze Tartışma
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5 MART 2022 CUMARTESİ SALON-6
SözLü BİLDİRİLER
SözLü BİLDİRİ OTURUMU-14      Oturum Başkanı: Nurettin Taştekin

08:30-09:25

S-89 Radikülopati Ön Tanısı İle Nörofizyoloji Laboratuvarına Yönlendirilen 
Hastaların Elektromiyografik Ön Tanı Ve Tanı Tutarlılığı Ahmet Tezce

S-90 Emg İle Teyit Edilip Cerrahi Operasyon Yapılmış Radikülopatilerde 
Emg'nin Seviye Konusundaki Tutarlılığı Ahmet Tezce

S-91 Primer Sjögren Sendromu Tanılı Hastalarda Kutanöz Sessiz Periyot 
Değerlerinin Sağlıklı Popülasyonla Karşılaştırılması ve Klinik Parametrelerle 
İlişkisinin Belirlenmesi

Günay Yolcu

S-92 L5 ve S1 Lumbosakral Monoradikülopatili Hastalarda Hoffman 
Refleksinin Değerlendirilmesi Hasan Kara

S-93 Özürlü Sağlık Kurulundan Lökomotor Sistem Özürlülük Oranlarını 
Belirlemek İçin Elektronöromiyografi Laboratuvarımıza Yönlendirilen 
Hastaların Demografik ve Elektrofizyolojik Bulgularının Değerlendirilmesi

Zeynep Kıraç Ünal

S-94 Disabiliteli bireylerde sosyal katılımın belirleyicileri Bilinç Doğruöz 
Karatekin

S-95 Alt Ekstremite Ödemi Olan Hastalarda Postür ve Sakroiliak 
Disfonksiyonun Değerlendirilmesi Feray Soyipek

09:35 - 10:15 Uydu Sempozyum
Yer: Salon-1

10:15 - 10:40 Kahve Arası

10:40 - 11:35 UZMANINA DANIŞ - 4   KAS-İSKELET SİSTEMİ HASTALIKLARINDA EL TUTULUMU 
Fitnat Dinçer, Mehmet Ali Taşkaynatan

11:45 - 12:25 Uydu Sempozyum
Yer: Salon-1

12:25 - 13:30 Öğle Arası

13:30 - 14:25 UZMANINA DANIŞ - 5   YUTMA GüÇLüKLERİNDE YENİ REHABİLİTASYON YAKLAŞIMLARI
Sibel Eyigör, Ebru Umay

14:35 - 15:15 Uydu Sempozyum
Yer: Salon-1

15:15 - 15:40 Kahve Arası

15:40 - 16:35 UZMANINA DANIŞ - 6   VERTİGO REHABİLİTASYONU
Ayşe Karan, Nalan Çapan

16:45 - 17:25 Uydu Sempozyum
Yer: Salon-1

SözLü BİLDİRİ OTURUMU-15      Oturum Başkanı: Yasin Demir

17:30-18:35

S-96 Sağlık Çalışanlarının Engellilere Yönelik Tutumlarının İncelenmesi Sevda Adar
S-97 Lomber Disk Herniasyonu Olan Hastaların Tedavisinde Ultrason ve 
Kısa Dalga Diaterminin Etkinliğinin Karşılaştırılması Selin Özen

S-98 Nöromüsküler Elektrik Stimülasyonu ve Manyetik Stimülasyonun 
El Bilek Fleksör İzokinetik Kas Kuvveti ve El Kavrama Kuvvetine Etkisinin 
Karşılaştırılması

Tutku Altundere

S-99 Subakromiyal Sıkışma Sendromlu(SSS) hastalarda yüksek 
yoğunluklu lazer(hilterapi) tedavisinin kombine fizik tedavi modaliteleri 
(Hotpack,Ultrason,Tens) ile etkinliğinin karşılaştırılması

Tülay Yıldırım

S-100 Fibromiyalji Sendromu olan kadınlarda kinezyofobi düzeyinin 
anksiyete, depresyon ve fiziksel aktivite düzeyi üzerine etkisi Ayla Çağlıyan Türk

S-101 Romatoid Artritli Hastalarda COVID-19 Aşısının Hastalık Aktivitesi ve 
Ağrı Durumu Üzerine Etkisi Aylin Ayyıldız

S-102 Diyabetik Ayak Hastalarında Sağlık Okur Yazarlık Düzeyinin ve Yara 
Düzeyi İle İlişkisinin Değerlendirilmesi Ayşe Gülşen Doğan
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5 MART 2022 CUMARTESİ SALON-7
SözLü BİLDİRİLER
SözLü BİLDİRİ OTURUMU-16      Oturum Başkanı: Ümit Güzelküçük

08:30-09:25

S-103 İnmeli Hastalarda Kemik Mineral Yoğunluğunun Denge, Fonksiyonel 
Ambulasyon ve Düşme ile İlişkisi: Kesitsel Çalışma Umay Ekinci

S-104 İnmeli Hastalarda D Vitamini Düzeyi ile Fonksiyonel Durum, Depresyon 
ve Kinezyofobi Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi

Zeynep Karakuzu 
Güngör

S-105 Acil Kliniklerinde İyi Bilinmeyen Bir Acil Klinik Tablo: Spinal Kord 
Yaralanmasında Otonomik Disrefleksi Zuhal Özişler

S-106 Akut Travmatik El Ekstansör Tendon Yaralanmalı Hastaların 
Epidemiyolojik Özellikleri Tuba Baykal

S-107 Çocuklardaki Akut Travmatik Tendon Yaralanmaları : Epidemiyolojik Bir 
Çalışma Tuba Baykal

S-108 Postmenopozal Osteoporoz Tanılı Hastalarda Abdominal Kas 
Aktivitelerinin Postural Kontrole Etkisi Musa Polat

S-109 Osteoporoz Tedavisi İle İlgili En Fazla Atıf Almış İlk 100 Makalenin 
Bibliyometrik Analizi Ayhan Kul

09:35 - 10:15 Uydu Sempozyum
Yer: Salon-1

10:15 - 10:40 Kahve Arası

SözLü BİLDİRİ OTURUMU-17      Oturum Başkanı: Erkan Kozanoğlu

10:40-11:35

S-110 Üçüncü Basamak Bir Hastanede Kalça Kırığı Sonrası Osteporoz Taraması 
ve Tedavisi Oranı Nurahsen Zaben

S-111 Lomber Vertebra Schmorl Nodülleri ile Lomber Vertebra Kemik Mineral 
Yoğunluğu Arasındaki İlişki: Retrospektif Bir Araştırma Sevinç Külekçioğlu

S-112 D Vitamini Eksikliğinde Sistemik ve Hematolojik İnflamatuvar Belirteçlerin 
Değerlendirilmesi Tuğba Alışık

S-113 Duchenne Muskuler Distrofili Hastaların Demografik,Klinik Ve Laboratuar 
Özellikleri: Erken Tanı Bize Neler Sağlayabilir?

Filiz Meryem 
Sertpoyraz

S-114 Hemiplejik Serebral Palsili Çocuklarda Botulinum Toksin Uygulamasının 
Somatosensoriyel Bozukluk ve Postural Kontrol Üzerine Etkileri Sefa Kurt

S-115 Serebral Palsili Çocuklarda Sosyodemografik ve Klinik Özellikler Şeyma Nur Bayındır

S-116 Kronik Mekanik Bel Ağrısı olan Hastalarda Tamamlayıcı Alternatif Tedavi 
Yöntemlerinin Değerlendirilmesi

Filiz Meryem 
Sertpoyraz

S-117 Farklı Omuz Açılarının Metabolik Parametrelere Etkisi: Kol Ergometri 
Çalışması Orhan Güvener

S-118 Rotator Manşet Yırtığı Hastalarında Yaşam Kalite İndeksi Mehmet Arif Akçal

11:45 - 12:25 Uydu Sempozyum
Yer: Salon-1

12:25 - 13:30 Öğle Arası

SözLü BİLDİRİ OTURUMU-18      Oturum Başkanı: Meltem Melikoğlu

13:30-14:25

S-119 Tempromandibuler eklem bozukluğunda % 5 dekstroz proloterapi 
uygulamasının etkinliği: Pilot çalışma Gülşah Yaşa Öztürk

S-120 Ankilozan Spondilitli Hastalarda Nöropatik Spinal Ağrı Prevalansı ve Uyku 
Kalitesi Üzerindeki Etkileri Buğra İnce

S-121 Romatoid Artritli Hastalarda Kognitif Bozukluk Ve İlişkili Faktörler Gunel Rasulova 
Karaosman

S-122 Diz Osteoartriti İle Osteoporoz Arasında İlişki Var Mı? Hatice Ağır

S-123 Vaskülit Tanısına Yönelik F-18 FDG PET/BT Tetkiki Yapılan Hastalarda 
Görüntüleme Bulgularının Analizi Hüseyin Şan

S-124 Ailevi Akdeniz Ateşi Hastalarında NLR, PLR VE MPV nin Atak Dönemi ve 
MEFV Mutasyon Tipi ile İlişkisi Mustafa Toprak

S-125 Nöromüsküler Hastalıkların Klinik Profili Zeynep Tuba 
Bahtiyarca

S-126 COVID-19 Geçirmiş Sağlık Çalışanlarında Yoga Temelli Egzersiz Tedavisi: 
Fonksiyonel Kapasitesi, Dispne, Yaşam kalitesi, Depresyon, Anksiyete ve Uyku 
Kalitesi Üzerine Etkisi, Prospektif İzlem Çalışması

Refiye Önal 

S-127 Bel Ağrısında; Önerilen Ev Egzersizlerinden Hangisi/Hangilerini 
Öğrenmek ve Hatırlamak Daha Kolay? Serap Satış

14:35 - 15:15 Uydu Sempozyum
Yer: Salon-1

15:15 - 15:40 Kahve Arası

SözLü BİLDİRİ OTURUMU-19      Oturum Başkanı: Murat Birtane

15:40-16:45

S-128 İdiyopatik Aşırı Aktif Mesaneli Kadınlarda Mesane Eğitimine Eklenen 
Manyetik Stimulasyonun Etkinliği: Prospektif Randomize Kontrollü Çalışma Tevfik Tezer

S-129 Ankilozan Spondilitte Mikrobiyata İlişkili Mediatör Düzeyi ve Hastalık 
Aktivitesiyle İlişkisi Hasan Nasrallah

S-130 Sekestre Lumbar Disk Hernili Hastaların Klinik ve Radyolojik Takip 
Sonuçları: Prospektif Kohort Çalışması Hamza Sucuoğlu

S-131 Dirençli Lateral Epikondilit Olgularında Radial Tünel Sendromu Varlığının 
Ultrasonografik Ve Elektrofizyolojik Olarak Değerlendirilmesi Aslınur Keleş Ercişli

S-132 COVID-19 Pandemisi Döneminde İstanbul’da Eğitim Gören 6-13 Yaş 
Arasındaki Çocukların Kas-İskelet Sistemi Sorunları ve İlişkili Faktörler Mahir Topaloğlu

S-133 İnme Sonrası Gelişen Depresyon ve Anksiyete Bozukluğunda Akupunktur 
Tedavisinin Etkinliği Eser Kalaoğlu

S-134 Plantar Fasiitte Farklı Enerji Yoğunluklu Ekstrakorporeal Şok Dalgası 
Tedavisinin Ultrasonografik ve Klinik Sonuçlarının Karşılaştırılması: Randomize, 
Prospektif, Çift Kör Bir Klinik Çalışma

Şükran Güzel

S-135 Disfajisi Olan İnme Hastalarında Nöromusküler Elektriksel 
Stimülasyonun Yutma Fonksiyonlarına Etkisi: Tek-kör Randomize Kontrollü 
Çalışma

Elif Tarihçi Çakmak

16:45 - 17:25 Uydu Sempozyum
Yer: Salon-1
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6 MART 2022 PAZAR SALON-1
PANEL 1-14
NöROPATİK AğRININ OBJEKTİF DEğERLENDİRMESİ MüMKüN Mü?  
Panel Yöneticisi: Murat Birtane   Tartışmacı: Rengin Güzel

09:00 - 09:15 Her Uyuşma Karıncalanma Nöropatik Ağrı mıdır?
İlke Coşkun Benlidayı

09:15 - 09:30 Ağrının Objektif Değerlendirilmesi
Hilmi Uysal

09:30 - 09:55 Yüz Yüze Tartışma

10:05 - 10:45

Uydu Sempozyum
O Hep Var:
Yeni Endikasyonlarıyla Romezon DR
Konuşmacılar: Nilay Şahin, İlhan Sezer

10:45 - 11:10 Kahve Arası

PANEL 1-15
NöROPATİK AğRI TEDAVİSİNDE BAŞARILI MIYIz?   
Panel Yöneticisi: Jale İrdesel   Tartışmacı: Simin Hepgüler

11:10 - 11:25 Nöropatik Ağrı Tedavisinde Güncel Kılavuzlar Ne Diyor?
İlke Coşkun Benlidayı

11:25 - 11:40 Nöropatik Ağrı İlaçlarının Yarattığı Sıkıntılar ve Başa Çıkma Yolları
Ömer Yanartaş

11:40 - 12:05 Yüz Yüze Tartışma

12:05 - 12:30 KAPANIŞ
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6 MART 2022 PAZAR SALON-2
PANEL 2-14
TRAVMATİK BEYİN HASARI REHABİLİTASYONU 
Panel Yöneticisi: Evren Yaşar   Tartışmacı: Ümüt Güzelküçük

09:00 - 09:15 Psikofarmakolojik Yaklaşım 
İbrahim Gündoğdu

09:15 - 09:30 Kognitif Sorunlar ve Rehabilitasyonu
Serdar Kesikburun

09:30 - 09:55 Yüz Yüze Tartışma

10:05 - 10:45 Uydu Sempozyum
Yer: Salon-1

10:45 - 11:10 Kahve Arası

PANEL 2-15
BEYİN VE OMURİLİK HASARLI HANGİ HASTA, NE zAMAN, NE KADAR SüRE
YATIRILARAK TEDAVİ EDİLMELİ?
Panel Yöneticisi: Ayşe Küçükdeveci   Tartışmacı: Havva Çalış

11:10 - 11:25 Beyin Hasarlı Hastada Yatış - Yeniden Yatış Endikasyonları - Yatış Süresi
İbrahim Gündoğdu

11:25 - 11:40 Omurilik Hasarlı Hastada Yatış - Yeniden Yatış Endikasyonları - Yatış Süresi
Ayşenur Bardak

11:40 - 12:05 Yüz Yüze Tartışma
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6 MART 2022 PAZAR SALON-3
PANEL 3-14
OSTEOPOROzU ABARTIYOR MUYUz, ATLIYOR MUYUz?  
Panel Yöneticisi: Merih Sarıdoğan   Tartışmacı: Nurten Eskiyurt

09:00 - 09:15 Olgularla Yanlış Tanılar
Belgin Karaoğlan

09:15 - 09:30 DEXA ve FRAX Dışında Tanı Yöntemleri Nelerdir?
Şansın Tüzün

09:30 - 09:55 Yüz Yüze Tartışma

10:05 - 10:45 Uydu Sempozyum
Yer: Salon-1

10:45 - 11:10 Kahve Arası

PANEL 3-15
OSTEOPOROzUN MEDİKAL TEDAVİSİNDE BAŞARILI MIYIz?    
Panel Yöneticisi: Nurten Eskiyurt   Tartışmacı: Şansın Tüzün

11:10 - 11:25 Hangi Tedavilerde Başarısız Olduk? Neden? 
Dilşad Sindel

11:25 - 11:40 Şu An Ne Kadar Başarılıyız? Kime, Ne Zaman, Hangi Tedavi?
Ülkü Akarırmak

11:40 - 12:05 Yüz Yüze Tartışma
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6 MART 2022 PAZAR SALON-4
PANEL 4-14
FİTOTERAPİYİ TARTIŞIYORUz  
Panel Yöneticisi: Nurdan Paker   Tartışmacı: Tansu Arasıl

09:00 - 09:15 FTR Alanında Fitoterapi Kullanımı Nasıl Olmalı?
Cihan Aksoy

09:15 - 09:30 Fitoterapi Çok Masum mu?
Havva Çalış

09:30 - 09:55 Yüz Yüze Tartışma

10:05 - 10:45 Uydu Sempozyum
Yer: Salon-1

10:45 - 11:10 Kahve Arası

PANEL 4-15
NE zAMAN AKUPUNKTUR? NE zAMAN KURU İğNELEME?   
Panel Yöneticisi: Vesile Sepici   Tartışmacı: Emel Özcan

11:10 - 11:25 Akupunktur Yapalım
Akın Erdal

11:25 - 11:40 Kuru İğneleme Yapalım
Canan Şanal Toprak

11:40 - 12:05 Yüz Yüze Tartışma
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6 MART 2022 PAZAR SALON-5
PANEL 5-14
MULTİPLE SKLEROz VE PARKİNSON REHABİLİTASYONU  
Panel Yöneticisi: Ayşe Yalıman   Tartışmacı: Derya Demirbağ Kabayel

09:00 - 09:15 MS Rehabilitasyonunda Temel Prensipler ve Yeni Yaklaşımlar
Gülşah Karataş

09:15 - 09:30 Parkinson Hastalarında Motor Semptomlar ve Egzersiz
Ayşe Yalıman

09:30 - 09:55 Yüz Yüze Tartışma

10:05 - 10:45 Uydu Sempozyum
Yer: Salon-1

10:45 - 11:10 Kahve Arası

PANEL 5-15
MOTOR NöRON HASTALIKLARINDA REHABİLİTASYON YAKLAŞIMLARI   
Panel Yöneticisi: Füsun Toraman   Tartışmacı: Zeliha Özgür Karaahmet

11:10 - 11:25 ALS ‘de Fizyopatolojiye Göre Tedavi Nasıl Olmalı?
Hilmi Uysal

11:25 - 11:40 Polio ve Postpolioda Rehabilitasyon
Arzu Yağız On

11:40 - 12:05 Yüz Yüze Tartışma
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SÖZLÜ
BİLDİRİLER



S-1 Transkütanöz Elektriksel Sinir Stimülasyonunun Mastalji Üzerine 

Etkinliğinin Değerlendirilmesi 

Nihat Nazarzada1, Aysun Genç2, Can Konca1, Şiyar Ersöz1, Şehim Kutlay2, Volkan Genç1 

1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi AD 
2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD 

Amaç: Mastalji (meme ağrısı) üreme çağındaki kadınların yaklaşık 2/3’ünü etkilemekte ve 

meme polikliniklerine yoğun başvuruya neden olmaktadır. Kesin etiyolojik faktörler net olarak 

tanımlanmamakla birlikte, yüksek yağlı beslenme, sigara, artmış kafein tüketimi, hormon 

replasman tedavileri literatürde sorumlu olarak listelenmiştir. Menstrüel siklusla ilişkili -siklik 

tip-, ilişkisiz-nonsiklik tip- ve ekstramammarian -meme dışı odaklardan memeye yayılan ağrı- 

şeklinde 3 tipi bulunmaktadır. Meme polikliniklerinde, bu ağrının kanserle ilişkisinin olmadığı 

muayene ve görüntüleme yöntemleri ile gösterildiği andan itibaren klinisyenler tarafından bu 

şikayet ve hastada yarattığı yaşam kalitesi bozukluğu genellikle göz ardı edilmektedir. Tedavide 

sporcu sütyeni kullanımı, stres tedavileri, diyet düzenlemeleri, çeşitli farmakolojik ve hormonal 

tedaviler önerilmekle birlikte bu konuda da görüş birliği bulunmamaktadır. Bu çalışma mastalji 

tanılı kadınlarda, analjezik bir akım olan transkutanöz elektrik sinir stimulasyonu (TENS) meme 

uygulamasının ağrı ve yaşam kalitesi üzerine etkisinin değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. 

Yöntem: Bu prospektif randomize kontrollü klinik çalışmaya, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Genel Cerrahi polikliniğine mastalji şikayeti ile başvuran 93 kadın hasta alındı. Tüm hastalar 

mamografi ve/veya ultrasonografi ile meme patolojileri açısından değerlendirildi. Radyolojik 

anormallikler (benign veya malign hastalık şüphesi), meme kanseri aile hikayesi varlığı, 

pacemaker bulunması ve hasta uyumsuzluğu nedenleri ile çalışmaya dahil edilme kriterlerini 

karşılayan 20 hasta, bilgisayar aracılı randomizasyon tekniği ile iki guruba ayrılarak (TENS 

tedavi gurubu n=10, sham TENS gurubu n=10 hasta) çalışma tamamlandı. TENS tedavi 

gurubundaki hastalara birer günlük aralar ile toplam 10 seans Konvensiyonel TENS (BioMed™ 

2000 Tens Unit, BioMedical Life Systems, Inc., Carlsbad, California, USA), 70 Hz frekans ve 

100 µs akım süresinde 30 dk uygulandı. Elektrotlar, memede saat 1, 5, 7, 11 hizalarına 

yerleştirildi. Sham gurupta da elektrotlar yerleştirilmiş, seans ve sürelere uyulmuş ancak akım 

verilmemiştir. Ağrı ve yaşam kalitesi; Meme Değerlendirme Anketi, Görsel Analog Skala, 

Mevcut Ağrı Şiddeti ve Kısa Form-36 ile değerlendirildi. Tüm değerlendirmeler tedavi öncesi ve 

tedaviden 10 gün sonra yapıldı. 

Bulgular: Guruplar arasında demografik veriler açısından anlamlı fark saptanmadı. TENS 

tedavisi, sham grubuna kıyasla toplam meme ağrısı skoru (p<0,001), görsel analog skala 

(p<0.001), mevcut ağrı şiddeti (p<0.001) ve analjezik kullanımını (p=0,024) önemli ölçüde 

azalttı (Tablo 1). TENS gurubunda tedavi sonrası ağrının çalışma (p=0.004), uyku (p=0.023) ve 

seksüel yaşam (p=0.020) üzerine olumsuz etkileri anlamlı oranda azalırken, sham TENS 

gurubunda ise yalnızca seksüel yaşam üzerine (p=0.046) olumlu etki saptandı. Hastaların ağrı 

paternleri TENS grubunda daha kısa, anlık veya geçici paternlere dönüşürken (p=0.011), sham 

TENS grubunda değişmedi. Kısa form-36 ortalama puanda (p<0.001) ve altı alt ölçekte; fiziksel 

fonksiyon (p=0.035), sosyal işlevsellik (p=0.003), enerji/canlılık/vitalite (p=0.003), ağrı 



(p=0.003), genel sağlık (p=0.021) ve sağlık değişiminde (p=0.036) TENS grubu lehine anlamlı 

iyileşme saptandı. 

Tablo 1 

 

Sonuç: Mastalji, yoğun poliklinik temposunda göz ardı edilen ancak hastaların aktivite ve 

katılımlarını önemli ölçüde etkileyen bir sağlık sorunudur. Altın standart bir tedavi yöntemi 

bildirilmemekle birlikte uygulanan tedavilerin etkinliği de sınırlıdır. TENS, mastalji tedavisinde 

ucuz ve güvenli olması, hızlı ağrı yanıtının görülmesi ve uygulama kolaylığı gibi avantajları 

nedeniyle yeni ve etkin bir tedavi yöntemi olarak tercih edilebilir. 

Anahtar Kelimeler: Meme Ağrısı, TENS, Ağrı Tedavisi 



  

S-2 COVID-19 Hastalarında Kas İskelet Ağrısının Nöropatik Bileşeni 

Sevgi Gümüş Atalay1, Ayşegül Yaman2, Pınar Borman1 

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Şehir Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim 

Dalı, Ankara 
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve 

Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Ankara 

Amaç: SARS-CoV-2 virüsünün neden olduğu koronavirüs hastalığı-2019 (COVID-19), akciğer 

tutulumu dışında kas-iskelet sistemi dahil olmak üzere birçok organ ve sistemde tutuluma yol 

açabilmektedir. COVID-19 ile ilişkili en sık bildirilen kas-iskelet sistemi bulguları artralji, 

miyalji, yorgunluk ve kas zayıflığıdır ve post-COVID dönemde ağrılar kronikleşip uzun süre 

devam edebilmektedir. Bu çalışmanın amacı, post-COVID dönemde COVID-19'un neden olduğu 

kas-iskelet ağrısının karakteristik/nöropatik özelliklerini değerlendirmektir. 

Yöntem: Prospektif olarak tasarlanan çalışmamıza, COVID-19 enfeksiyonu geçiren ve subakut-

kronik post-COVID dönemde fizik tedavi ve rehabilitasyon polikliniğine başvuran 18-65 yaş 

arası hastalar dahil edildi. Yaş, cinsiyet, vücut kitle indeksi (VKİ), COVID-19 semptomları, kas-

iskelet sistemi semptomları, hastanede yatış durumu ve hastanede kalış süresi, ağrı süresi ve tıbbi 

öykü gibi demografik ve klinik özellikler kaydedildi. Ağrı yoğunluğu vizüel analog skala (VAS) 

kullanılarak değerlendirilirken, ağrının nöropatik özelliği Leeds nöropatik semptom ve bulgular 

değerlendirmesi (LANSS) anketi kullanılarak belirlendi. 

Bulgular: Çalışmaya yaş ortalaması 51.65±14.32 yıl olan toplam 163 hasta (85 kadın, 78 erkek) 

dahil edildi. Hastaların ortalama VKİ 30.32 kg/m² idi ve hastaların %62'si lise veya üniversite 

mezunuydu. COVID 19 semptomlarından koku ve tat bozukluğu %82.8, öksürük %25.2, nefes 

darlığı %41.1, göğüs ağrısı %39.9, yürüme güçlüğü %31.9 oranında saptandı. Kas-iskelet sistemi 

bulgularından miyalji %44.2, bel ağrısı %23.3, dorsalji %27.6, artralji %25.8 oranında izlendi. 

Ortalama ağrı süresi 2.85 ay ve hastanede kalış süresi 12 gün idi. VAS skoru ortalaması 5.1 idi. 

LANSS anketi skorlarına göre 31 hastada (%19) nöropatik ağrı (LANSS skor>12) belirlendi. 

Kadın ve erkek hastalar karşılaştırıldığında, VAS-ağrı ve LANSS skorları ile belirlenen 

nöropatik ağrı sıklığı iki grupta benzerdi. Nöropatik ağrı varlığı ile pulmoner tutulum, nefes 

darlığı, göğüs ağrısı, yürüme güçlüğü arasında korelasyon saptandı. Ayrıca LANNS skorları ile 

hastaneye yatış ve hastanede yatış süresi arasında da ilişki mevcuttu. 

Sonuç: Sonuç olarak, COVID-19 hastalarında nöropatik ağrı beklenenden daha yaygın olabilir. 

Özellikle enfeksiyonu ağır geçiren ve pulmoner semptomları ile disabiliteleri devam eden 

hastalarda kas iskelet kaynaklı ağrıların nöropatik ağrıya dönüşebileceği akılda tutularak gerekli 

ağrı yönetimi planlanmalıdır 

Anahtar Kelimeler: COVID-19, nöropatik ağrı, kas iskelet ağrısı 



  

S-3 Kompleks Bölgesel Ağrı Sendromlu (KBAS-Tip 1) Hastalarda Ayna 

Tedavisinin Etkinliğinin Klinik Olarak Değerlendirilmesi 

Elif Can Özdemir1, Atilla Halil Elhan2, Ayşe A. Küçükdeveci1 

11. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı 
22. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı 

Amaç: Ayna tedavisi ayna eşliğinde yapılan nörorehabilitatif bir egzersiz uygulaması olup ve 

diğer rehabilitasyon yöntemlerine tamamlayıcı olarak kullanılmaktadır. Son yıllarda yapılan 

çalışmalarda Kompleks Bölgesel Ağrı Sendromu (KBAS-Tip 1) tanılı hastalarda ayna 

tedavisinin olumlu etkileri gösterilmiştir. Travmatik nedenlere bağlı KBAS-Tip 1’li hastalarda 

ayna tedavisinin etkinliğini inceleyen sınırlı sayıda çalışma mevcuttur. Bu çalışmanın amacı 

travmaya sekonder elde KBAS-Tip 1 tanısı ile fizik tedavi ve rehabilitasyon (FTR) programına 

alınan hastalarda rutin FTR’ye ek olarak uygulanacak ayna tedavisinin klinik etkilerini 

araştırmaktır. 

Yöntem: Bu prospektif randomize kontrollü tek kör çalışmaya Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı El Rehabilitasyon Ünitesi’ne başvuran, Budapeşte 

tanı kriterlerine göre KBAS-Tip 1 tanısı alan toplam 40 hasta alındı; ayna grubunda 20, kontrol 

grubunda 20 olacak şekilde 2 gruba randomize edildi. Tüm hastalara haftada 5 gün, günde 45-60 

dakika süreyle toplam 4 hafta boyunca rutin FTR programı (kontrast banyo, sıcak torba, TENS, 

egzersiz, iş-uğraşı terapisi) verildi. Ayna grubuna bu tedaviye ek olarak günde 30 dakika ayna 

tedavisi uygulandı. Çalışmaya katılan tüm hastalar tedavi öncesi, tedavi sonrası ve tedavi 

bitiminden 1 ay sonraki kontrollerde değerlendirildi. Primer sonuç değişkeni ağrı şiddeti olup 

Numerik Değerlendirme Skalası (0-10) ile ölçüldü. Sekonder sonuç değişkenleri ise kavrama 

gücü, el / el-bilek çevresi ölçümleri, el becerisi (Moberg toplama testi), günlük yaşam 

aktivitelerinde elin işlevselliği (Duruöz El İndeksi) ve sağlıkla ilişkili yaşam kalitesi 

(Nottingham Sağlık Profili) idi. 

Bulgular: Her iki tedavi grubunda da tedavi ile ağrı şiddeti, kavrama gücü, lateral kavrama gücü, 

el bilek çevresi ölçümü, el becerisi, günlük yaşam aktivitelerinde elin işlevselliği ve sağlıkla 

ilgili yaşam kalitesi bağlamında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde iyileşme saptandı (p<0. 

0167). Fakat tedavideki iyileşme açısından tüm değerlendirme parametrelerinde iki grup arasında 

bir farklılık saptanmadı (ağrı p=0. 698, kavrama gücü p=0. 968, lateral kavrama gücü p=0. 355, 

el bilek çevresi p=0. 678, Moberg toplama testi p=0. 049, Duruöz El İndeksi p=0. 659, 

Nottingham Sağlık Profili alt başlıkları minimum-maksimum p=0. 289-0. 968). 

Sonuç: Sonuç olarak travmatik nedenlere bağlı gelişen akut dönem KBAS-Tip 1 tanılı hastaların 

tedavisinde, fizik tedavi ve egzersiz programına ek olarak uygulanan ayna tedavisinin ek bir 

katkı sağlamadığı kanaatine varıldı. 

Anahtar Kelimeler: Ayna tedavisi, fizik tedavi, kompleks bölgesel ağrı sendromu, KBAS 



  

S-4 Servikal Disk Herniasyonunda Kuru İğneleme Tedavisinin İnterlaminar 

Epidural Steroid Enjeksiyonu Tedavi Sonuçlarına Etkisinin Değerlendirilmesi 

Günay Yolcu1, Canan Şanal Toprak1, Savaş Şencan2, Osman Hakan Gündüz2 

1Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul, 

Türkiye 
2Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Algoloji 

Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye 

Amaç: Servikal disk hernili hastalarda eşlik eden aktif tetik noktalar sıklıkla tespit edilmekte ve 

ağrı şiddetini artırabilmektedir. Diğer konservatif tedavilere yanıt vermeyen servikal disk hernili 

hastalarda interlaminar epidural steroid enjeksiyonu başarıyla uygulanırken, tetik noktalara 

yönelik kuru iğneleme uygulaması da sıklıkla tercih edilen bir yöntem olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Bu çalışmamızda servikal disk hernisine bağlı kronik boyun ağrısı olan hastalarda, 

eşlik eden tetik noktalara yönelik uygulanan kuru iğneleme tedavisinin servikal interlaminar 

epidural steroid enjeksiyonu tedavi sonuçları üzerine olan etkisinin araştırılması planlanmıştır. 

Yöntem: Servikal disk hernisine yönelik epidural steroid enjeksiyonu planlanan hastalardan aktif 

tetik nokta saptananlar randomize olarak 3 gruba ayrıldı: Servikal interlaminar epidural steroid 

enjeksiyonu ve kuru iğneleme grubu (İLESE+Kİ), servikal interlaminar epidural steroid 

enjeksiyonu ve sham kuru iğneleme grubu (İLESE+sham) ve sadece servikal interlaminar 

epidural steroid enjeksiyonu uygulanan grup (İLESE). İLESE tek seans, kuru iğneleme ve sham 

kuru iğneleme ise üç seans olarak uygulandı. Takiplerde aktif tetik nokta sayısındaki değişim 

kaydedildi. Ağrı şiddeti Sayısal Derecelendirme Skalası (SDS), dizabilite Boyun Özürlülük 

Sorgulama Anketi (BÖSA), nöropatik ağrı varlığı Douleur Neuropathique 4 Anketi (DN-4), 

santral sensitizasyon varlığı Santral Sensitizasyon Ölçeği (SSÖ), duygu durum Beck Depresyon 

Ölçeği (BDÖ), yaşam kalitesi Kısa Form-12 (SF-12), uyku ise Pittsburgh Uyku Kalitesi İndeksi 

(PUKİ) ile değerlendirildi. Algometre ile basınç-ağrı eşiği değerleri kaydedildi. Aktif tetik nokta 

sayısı ve SDS skorlarındaki değişim primer sonlanım, diğer değerlendirmeler ise sekonder 

sonlanım ölçütü olarak belirlendi. 

Bulgular: Her grupta 22 hasta olmak üzere toplam 66 hasta son değerlendirmeye alındı. Her 3 

grubun SDS skorlarında 3. hafta ve 3. ayda anlamlı düşüş gözlenirken, İLESE+Kİ grubunda ağrı 

skorundaki bu düşüş diğer iki gruba kıyasla anlamlı olarak daha belirgin saptandı (p<0,001). 

Aktif tetik nokta sayısında da her 3 grupta anlamlı azalma saptandı (p<0,001). BÖSA ve BDÖ 

değerlendirmelerinde, her 3 grupta, 3. hafta ve 3. ayda anlamlı düzelme gözlenirken; gruplar 

arasında anlamlı farklılık görülmedi (p<0,001). SF-12 değerlendirmesinde ise, fiziksel ve mental 

skorlarda, sadece İLESE+Kİ grubunda anlamlı düzelmegözlendi (p:0,001;p<0,001). PUKİ 

skorlarında, her 3 grupta, 3. hafta ve 3. ayda anlamlı iyileşme görülürken; bu iyileşme, 3. ayda 

İLESE+Kİ grubunda daha anlamlı saptandı (p<0,001). SSÖ değerlendirmesinde her 3 grupta da 

anlamlı değişim gözlenmezken (p>0,05); nöropatik ağrı varlığı saptanan hasta sayısında, 3. ayda, 

her 3 grupta da anlamlı değişim saptandı (p:0,008, p:0,016). Basınç-ağrı eşiği değerinde 3. 



haftada sadece İLESE+Kİ grubunda anlamlı yükselme görülürken, bu yükselme 3. ayda her 3 

grupta da anlamlı olarak saptandı (p<0,001). 

Aktif tetik nokta sayısındaki değişim. 

Aktif tetik nokta 

sayısı 

İşlem Öncesi 

(İÖ) 
3. hafta 3. ay 

İÖ & 3. hafta 

pa değeri 

İÖ & 3. ay 

pa değeri 

İLESE+Kİ 

(ort±SS) 
2,64 (0,90) 0,91 (0,81) 1,00 (0,76) <0,001 <0,001 

İLESE+sham 

(ort±SS) 
2,73 (0,98) 1,05 (0,79) 1,05 (0,84) <0,001 <0,001 

İLESE (ort±SS) 2,91 (0,92) 0,91 (0,75) 1,05 (0,84) <0,001 <0,001 

pb değeri 0,619 0,801 0,977     

İLESE: interlaminar epidural steroid enjeksiyonu, Kİ: kuru iğneleme, ort: ortalama, SS: standart 

sapma 

Sonuç: Servikal disk hernisinde aktif tetik nokta ile ilişkili miyofasiyal ağrı tabloya sıklıkla eşlik 

etmektedir. Aktif tetik noktalara yönelik uygulanan kuru iğneleme tedavisi, İLESE sonuçlarını 

olumlu yönde etkilemektedir. Servikal disk hernisine yönelik uygulanan İLESE tedavisi de aktif 

tetik noktaların azalmasını sağlamaktadır. Servikal disk hernisi ile miyofasiyal ağrı arasındaki 

çift yönlü ilişkinin geniş ölçekte irdelenmesi, en uygun multimodal tedavi yaklaşımının 

belirlenmesinde yol gösterici olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: boyun ağrısı, epidural enjeksiyonlar, kronik ağrı, kuru iğneleme, 

miyofasiyal tetik nokta ağrısı 



  

S-5 Servikal Multifidus Kas Alanının İnterlaminar Epidural Steroid 

Enjeksiyonu Tedavi Sonuçları Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi 

Günay Yolcu1, Efe Soydemir2, Savaş Şencan3, Osman Hakan Gündüz3 

1Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul, 

Türkiye 
2Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye 
3Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Algoloji 

Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye 

Amaç: Servikal paraspinal kas grubu, boyun hareketlerini destekleyen ve servikal omurga 

stabilitesine katkı sağlayan önemli bir anatomik yapıdır. Paraspinal kasların en derin tabakasını 

oluşturan multifidus kasının, boyun ağrısına yol açan birçok patolojide atrofiye uğramasının, ağrı 

ve fonksiyon kaybı ile ilişkili olabileceği düşünülmektedir. Biz bu çalışmamızda servikal 

multifidus kas alanının interlaminar epidural steroid enjeksiyonu (İLESE) tedavi sonuçları 

üzerine etkisini araştırmayı planladık. 

Yöntem: Retrospektif olarak dizayn edilen çalışmaya, en az 3 aydır servikal disk hernisine bağlı 

unilateral radiküler ağrısı olup uygulanan diğer konservatif tedavilere yanıt vermeyen 

hastalardan İLESE uygulananlar dahil edildi. Çalışma popülasyonu olarak C5-C6 düzeyinde 

parasantral disk hernisi olan hastalar tercih edildi. Kas-iskelet sistemi radyolojisinde deneyimli 

bir radyolog ve bir fiziksel tıp ve rehabilitasyon hekimi tarafından, manyetik rezonans 

görüntülemesine ait aksiyel kesitler üzerinden C4-C5, C5-C6 ve C6-C7 seviyelerinde bilateral 

multifidus kas alanı ölçümü gerçekleştirildi. Her iki ölçümün korelasyonuna bakılarak 

ortalamaları alındı. Ağrı şiddeti için Sayısal Derecelendirme Skalası (SDS) skorunda, 3.hafta ve 

3.ayda başlangıca göre en az %50 azalma olması; dizabilite değerlendirmesinde ise Boyun 

Dizabilite İndeksi (BDİ) skorlarında, aynı zaman dilimlerinde en az 3,5 birim azalma olması 

anlamlı değişim olarak kabul edildi. Ağrı şiddetinde anlamlı değişim ile multifidus kas alanı 

arasındaki ilişki primer sonlanım, dizabilite skorlarında anlamlı değişim ile multifidus kas alanı 

arasındaki ilişki ise sekonder sonlanım ölçütü olarak belirlendi. 

Bulgular: Çalışmaya C5-C6 seviyesinde parasantral disk hernisine bağlı unilateral radiküler 

ağrısı olan 60 hasta dahil edildi. Hastaların 41’i kadın, 19’u erkekti. Katılımcıların yaş ortalaması 

52,4 (±12,7); ortalama semptom süreleri ise 9,7 (±5) ay olarak bulundu. Multifidus kas alanı 

ölçümü için her iki araştırmacı arasında tüm seviyelerde güçlü korelasyon saptandı. Ağrı şiddeti 

ve dizabilite değerlendirmelerinde anlamlı değişim saptanan ve saptanmayanlar arasında klinik 

ve demografik olarak anlamlı farklılık tespit edilmedi. Ağrı şiddetinde anlamlı azalma saptanan 

hastaların, 3.haftada sağlıklı taraf C6-C7 seviyesi dışındaki tüm seviyelerde; 3.ayda ise ölçüm 

yapılan tüm seviyelerde multifidus kas alanı anlamlı olarak daha yüksek bulundu. Dizabilite 

değerlendirmesinde ise 3.hafta ve 3.ayda anlamlı değişim saptanan hastalarla saptanmayanlar 

arasında multifidus kas alanı açısından anlamlı farklılık gözlenmedi. 



Tablo. Herniasyon saptanan taraf (patolojik) ile normal taraf (normal) multifidus kas yüzey 

alanlarının ortalama değerleri ve ölçüm yapan araştırmacılar arası korelasyon değerleri. 

Ölçüm 

parametresi 
Ort±SS r değeri 

 

p değeri 

(C4-

C5)(patolojik)-1 

(C4-C5)(patolojik)-

2 

110,77 (29,59) 

110,08 (28,94) 
0,996 <0,001 

(C4-

C5)(normal)-1 

(C4-C5)(normal)-2 

125,75 (33,30) 

125,82 (32,82) 

0,995 <0,001 

(C5-

C6)(patolojik)-1 

(C5-C6)(patolojik)-

2 

101,80 (30,39) 

102,03 (29,95) 

0,998 <0,001 

(C5-

C6)(normal)-1 

(C5-C6)(normal)-2 

119,23 (32,86) 

119,05 (32,08) 

0,998 <0,001 

(C6-

C7)(patolojik)-1 

(C6-C7)(patolojik)-

2 

107,03 (37,22) 

107,10 (36,83) 

0,999 <0,001 

(C6-

C7)(normal)-1 

(C6-C7)(normal)-2 

126,30 (39,93) 

125,97 (39,44) 

0,997 <0,001 

(ort:ortalama, SS:standart sapma, r değeri: Pearson korelasyon analizi) 

Sonuç: Daha yüksek multifidus kas alanı, servikal İLESE’nin ağrı şiddeti üzerindeki sonuçlarını 

olumlu yönde etkilemektedir. Bu etki, kronik ağrı modeline uygun olarak herni seviyesinin yanı 

sıra diğer seviyelerde de görülmektedir. Servikal İLESE’ye ek olarak multifidus kasının da dahil 

olduğu paraspinal kas grubuna yönelik planlanacak egzersiz programı, daha etkin ağrı 

palyasyonu için önem oluşturmaktadır. 



Anahtar Kelimeler: boyun ağrısı, epidural enjeksiyonlar, paraspinal kaslar 



  

S-6 Rotator Kaf Sendromu Olan Hastalarda Gece Ağrısı ile Tam Kan Sayımı 

Parametreleri Arasındaki İlişki: Kesitsel Bir Çalışma 

İsa Cüce1, Hasan Kara1, Rıdvan Yıldızhan1, Enes Veziroğlu1, Mustafa Çalış1 

1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Kayseri 

Amaç: Rotator kaf sendromunda (RKS) gece ağrısı, kötü uyku kalitesi ve azalmış yaşam kalitesi 

ile ilişkili oldukça sık görülen bir semptomdur. Bu hastalarda gece ağrısı ve uyku bozukluğuna 

neden olan faktörler tam olarak aydınlatılamamıştır. Yakın zamanda yapılan bir çalışma, rotator 

kaf yırtığı olan hastalarda serum tümör nekrozis faktör-α (TNF-α), interlökin-8 (IL-8) ve IL-10 

düzeylerinin ağrıya bağlı uyku bozukluğu ile ilişkili olabileceğini göstermiştir. Serum TNF-α ve 

diğer inflamatuar sitokin düzeylerinin doğrudan nötrofil/lenfosit oranı (NLO) ve kırmızı kan 

hücresi dağılım genişliği (RDW) gibi bazı tam kan sayımı (TKS) parametrelerini etkilediği iyi 

bilinmektedir. Bu nedenle çalışmamızda, gece omuz ağrısına bağlı uyku bozukluğu olan RKS 

tanılı hastalarda TKS parametrelerini sağlıklı kontrol grubu ile karşılaştırmayı amaçladık. 

Yöntem: Bu çalışmaya, omuz ağrısına bağlı gece uyku bozukluğu olan, klinik bulgular ve 

görüntüleme yöntemleri (ultrasonografi ve/veya manyetik rezonans görüntüleme) ile RKS tanısı 

konulan ve başka ek sorunu olmayan hastalar ve hasta grubu ile yaş ve cinsiyet olarak 

eşleştirilmiş sağlıklı gönüllüler dahil edildi. Hastaların omuz ağrıları (hareket/gece), Vizüel 

Analog Skala (VAS, 0-10 cm) ile değerlendirildi. Tüm katılımcıların TKS parametreleri ve 

bundan türetilen oranları, C-reaktif protein (CRP) ve eritrosit sedimantasyon hızı (ESH) 

düzeyleri kaydedildi. 

Bulgular: Dahil edilme kriterlerini karşılayan 29 RKS hastası (13 erkek, 16 kadın; yaş 

ortalaması, 46.9±7.7 yıl ve semptom süresi 11.7±11.3 ay) ve 30 sağlıklı gönüllü (12 erkek, 18 

kadın; yaş ortalaması, 49.5±6.8 yıl) çalışmaya alındı. Hasta ve kontrol grubu yaş, cinsiyet, vücut 

ağırlığı, boy, vücut kitle indeksi, sigara kullanım sıklığı açısından benzerdi. Hasta grubunda CRP 

düzeyleri ve nötrofil sayısı kontrol grubuna göre anlamlı olarak daha yüksekti (sırasıyla, p=0.002 

ve p=0.009). Ancak diğer TKS parametreleri ve ESH düzeylerinde gruplar arasında anlamlı fark 

saptanmadı (Tablo-1). Hasta grubunda semptom süresi ve VAS gece ile TKS parametreleri 

arasında herhangi bir korelasyon saptanmazken, VAS hareket ile monosit sayısı arasında orta 

düzeyde negatif korelasyon saptandı (r=-0.471; p=0.010). 

Hasta grubu ve kontrol grubunun tam kan sayımı parametreleri, CRP ve eritrosit sedimantasyon 

hızları 

  RKS (n=29) Kontrol (n=30) p 

CRP (mg/dL) 2.41±1.89 1.05±0.76 0.002* 

ESH (mm/saat) 11.08±9.11 12.50±9.78 0.706 



Nötrofil (x103 

hücre/mm3) 
4.36±1.31 3.54±1.00 0.009* 

Lenfosit (x103 

hücre/mm3) 
2.45±0.63 2.20±0.52 0.110 

Platelet (x103 

hücre/mm3) 
256.83±51.36 273.13±55.66 0.248 

NLO 1.95±0.94 1.67±0.50 0.151 

MLO 0.25±0.09 0.23±0.07 0.205 

PLO 111.84±40.45 131.61±43.84 0.770 

PVO 25.01±6.44 27.36±6.41 0.166 

RDW 12.89±0.91 13.08±0.92 0.418 

MPV 10.43±0.95 10.11±0.95 0.204 

CRP, C-reaktif protein; ESH, eritrosit sedimentasyon hızı; NLO, nötrofil/lenfosit oranı; MLO, 

monosit/lenfosit oranı; PLO, platelet/lenfosit oranı; PVO, platelet/ortalama platelet hacmi oranı; 

RDW, Kırmızı kan hücresi dağılım genişliği; MPV, Ortalama platelet hacmi. 

Sonuç: Çalışmamız, gece omuz ağrısına bağlı uyku bozukluğu olan RKS’li hastalarda sağlıklı 

kontrollere göre serum CRP düzeyleri ve nötrofil sayısının anlamlı yüksek olduğunu 

göstermiştir. Ancak, NLO sağlıklı kontrol grubundan yüksek olmasına rağmen aradaki fark 

anlamlı değildi. Bu bulgular, RKS’nin inflamasyonun göstergesi olarak bazı belirteçlerde 

değişikliklere yol açtığını düşündürmüştür. Ancak gece ağrısı ile doğrudan bir ilişkiyi 

doğrulamamıştır. 

Anahtar Kelimeler: Nötrofil/Lenfosit Oranı, Gece Ağrısı, Tam Kan Sayımı, Rotator Kaf 

Sendromu 



  

S-7 Kronik Non-Spesifik Bel Ağrısı Olan Hastalarda Kinezyofobi ile 

Fonksiyonellik, Yorgunluk ve Depresyon Düzeyi Arasındaki İlişki 

Merve Akdeniz Leblebicier1 

1Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı 

Amaç: Bu çalışmanın amacı, kronik non-spesifik bel ağrısı olan hastalarda kinezyofobi ile 

yorgunluk, fonksiyonellik ve depresyon durumu arasındaki ilişkiyi belirlemektir. 

Yöntem: Çalışmamıza Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon polikliniğine Kasım 2021-Aralık 2021 

tarihleri arasında başvuran ve kronik non-spesifik bel ağrısı olan (n=31) ve bel ağrısı olmayan 

sağlıklı olgular (n=25) dahil edildi. Dahil etme kriterleri, kronik non-spesifik bel ağrısı tanılı 

olmak, 18-65 yaş arasında olmak, çalışmaya katılmaya gönüllü olmak olarak belirlendi. 

Nöromusküler hastalığı, yürüme güçlüğü, kognitif bozukluğu, diabetes mellitus ve osteoartrit 

gibi sistemik hastalığı olanlar, bel cerrahisi geçirmiş olanlar, tanı konmuş lomber disk hernisi, 

lomber spondilolistezis, lomber spinal stenozu olanlar çalışma dışı bırakıldı. Hastaların fizik 

muayenesinde bel eklem hareket açıklığı değerlendirildi ve alt ekstremite motor muayene 

yapıldı. Her iki grup, Vizüel Analog Skala (VAS), Tampa Kinezyofobi Ölçeği (TKÖ), Oswestry 

Bel Ağrısı Skalası (OBA), Yorgunluk Şiddeti Ölçeği (YŞÖ) ve Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ) 

ile değerlendirildi. 

Bulgular: Çalışmaya kronik non-spesifik bel ağrısı olan 31 hasta (kadın:15, erkek:16) ve bel 

ağrısı olmayan 25 sağlıklı birey (kadın:9, erkek:16) dahil edildi. Katılımcıların yaş ortalaması 

çalışma grubunda 46±12.98, kontrol grubunda 40.68±11.16'idi (p=0,159). Çalışma grubunda 

vücut kitle indeksi (VKİ) 26,66±2,69 iken kontrol grubunda VKİ 25,78±2,51'idi (p= 0,379). İki 

grup arasında demografik veriler açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmadı. Bel 

ağrısı olan grupta hastaların semptom süreleri 16.48±4.99 ay iken ortalama VAS değerleri 

5.77±1.52 olarak hesaplandı. Çalışmamız sonucunda bel ağrısı olan ve olmayan iki grup 

arasındaki karşılaştırmada; çalışma grubunda TKÖ 41.25±6.44, kontrol grubunda 32.92±8.89 

(p<0.001) olarak hesaplandı. Çalışma grubunda OBA 34.70±17.53 iken, kontrol grubunda 

14.88±5.50 (p<0.001), YSÖ çalışma grubunda 4.34±1.48, kontrol grubunda 2.58±1.12 'idi 

(p<0.001). BDÖ çalışma grubunda 9.07±2.16, kontrol grubunda 8.08±2.46 (p=0.046) olarak 

bulundu. Tüm parametrelerinde iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu. 

Tampa Kinezyofobi Ölçeği ile diğer değerlendirme parametreleri arasında ilişki 

değerlendirildiğinde; TKÖ ile OBA (r=0.834; p<0.001), YŞÖ (r=0.834; p<0.001), VAS 

(r=0.386, p=0.032), (r=0,474; p=0,004), VKİ (r=0.622, p<0.001) arasında istatistiksel olarak 

anlamlı ilişki bulunurken, BDÖ (r=-0.045; p=0.74) ile arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki 

bulunmadı. 

Sonuç: Kronik non-spesifik bel ağrılı hastalarda kinezyofobi hastanın yorgunluk şiddetini ve 

fonksiyonelliğini olumsuz etkilemektedir. Bununla birlikte bu ilişkinin daha iyi saptanabilmesi 

için örneklem büyüklüğünün fazla olduğu araştırmalara ihtiyaç vardır. 



Anahtar Kelimeler: kronik non-spesifik bel ağrısı, kinezyofobi, fonksiyonellik, depresyon 



  

S-8 Bel Ağrısı Olan Hastalarda Abdominal Kas Aktivitelerinin Lomber Kasların 

Morfolojileriyle İlişkisi ve Disabilite ile Fonksiyonel Duruma Etkisi 

Musa Polat1, Nesrin Demirsoy2, Nil Tokgöz3 

1Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon A.D, Sivas, 

Türkiye 
2Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon A.D, Ankara, Türkiye 
3Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji A.D, Ankara, Türkiye 

Amaç: Bu çalışmanın birincil amacı, kronik non-spesifik bel ağrılı hastalarda abdominal 

kaslarının aktivitesi ile lomber kasların kesit alanı arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. Ayrıca bu 

araştırma, abdominal kaslarının aktivitesinin ve lomber kas ölçümlerinin disabilite ve 

fonksiyonel durum üzerindeki etkisini ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. 

Yöntem: Bu çalışmaya kronik non-spesifik bel ağrılı 42 hasta dahil edildi. Engellilik düzeyleri 

Roland-Morris bel ağrısı ve özürlülük anketi ile, fonksiyonel durum 6 dakika yürüme testi ile 

değerlendirildi. Abdominal kaslarının aktivitesi, basınç biofeedback ünitesi kullanılarak ölçüldü. 

L2 - L5 seviyelerinde T2 ağırlıklı MRG görüntülerinde bilateral multifidus, erector spina ve 

psoas kaslarının kesit alanları ölçüldü. 

Şekil 1 

 

Erektor spina, Multifus ve Psoas kaslarının kesit alanı ölçümü 

Bulgular: Posterior pelvik tilt hareketi sırasındaki abdominal kas aktiviteleri ile L4 ve L5 

seviyelerinde erektör spina kasının kesit alanı ölçümleri ve L2-L5 seviyelerinde psoas kası kesit 

alanı ölçümleri arasında istatistiksel anlamlı bir korelasyon bulundu (r = 0.32 p = 0.03, r = 0,33 p 

= 0,03, r = 0,37 p = 0,01, r = 0,47 p = 0,001, r = 0,48 p = 0,001, ve r = 0,48 p = 0,001, sırasıyla). 

Fonksiyonel durum için yapılan doğrusal regresyon analizi, abdominal kas aktivitelerinin 

varyansa istatistiksel anlamlı düzeyde %10.1'lik ek katkı sağladığını gösterdi (p = 0.03). 

Abdominal iç çekme manevrası sırasındaki abdominal kas aktiviteleri ile lomber kasların kesit 



alanı arasındaki ilişki istatistiksel olarak anlamlı değildi (p > 0.05). Lomber kasların kesit alanı 

ölçümlerinin veya abdominal kas aktivitelerinin özürlülük düzeyine anlamlı bir katkısı 

bulunmadı (p > 0.05). 

Tablo 1 

Model R2 Adjusted R2 R2 Değişimi p 

1 0.426 0.364 0.042 <0.001 

2 0.527 0.446 0.101 0.03 

3 0.598 0.468 0.017 0.26 

4 0.672 0.502 0.074 0.22 

5 0.674 0.420 0.002 0.99 

Model 1: Yaş, cinsiyet, vücut kitle indeksi, hastalık süresi, hastalık 

şiddeti 

Model 2: Model 1 + abdominal kas aktiviteleri 

Model 3: Model 2 + L2-5 Psoas kası kesit alanı ölçümü 

Model 4: Model 3 + L2-5 Erektor spina kası kesit alanı ölçümü 

Model 5: Model 4 + L2-5 Multifidus kası kesit alanı ölçümü  

Fonksiyonel duruma abdominal kas aktiviteleri ve lomber kasların kesit alanı ölçümlerinin etkisi 

Sonuç: Kronik non-spesifik bel ağrılı hastaların tedavisi yönetilirken abdominal kas 

aktivitelerinin bel kasları ile ilişkisi ve fiziksel performansa katkısı göz önünde 

bulundurulmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Abdominal kas aktivitesi, Bel ağrısı, Disabilite, Fonksiyonel durum 



  

S-9 ACİL SERVİSE KAS İSKELET SİSTEMİ AĞRISI ŞİKAYETİ İLE 

BAŞVURAN HASTALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Onur İncealtın1, Belgin Erhan2, Yasemin Yumuşakhuylu2 

1Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi, Acil Kliniği 
2İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, FTR Anabilim Dalı 

Amaç: Kas iskelet sistemi ağrıları (KISA) erişkin popülasyonun %33’ünü etkiler. Bu çalışmada, 

erişkin yaş grubunda KISA nedeniyle acil servise başvuru oranlarını ve en sık başvuru sebebi 

olan şikayetleri tespit etmeyi amaçladık. 

Yöntem: 01.10.2021-31.12.2021 tarihleri arasında, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Tıp 

Fakültesi Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi Acil servisine travma dışı 

başvuran ICD tanı kodları bel ağrısı, boyun ağrısı, eklem ağrısı (diz-omuz-kalça) olan 18 yaş ve 

üstü hastalar çalışmaya dahil edildi. Hastalar cinsiyet, yaş grupları, tanı kodlarına göre ayrılıp 

değerlendirildi. 

Bulgular: Ekim-Aralık 2021 tarihli acil servisteki 83640 başvurunun içinde genel ağrı 

başvurularımız 18676 (% 22,33) iken, KISA nedeni ile başvuran hasta sayısı 1781 (% 2.13) 

olarak tespit edildi. Bu hastaların, 930'u (% 52,22) erkek, 851'i (% 47,78) ise kadınlardan 

oluşmaktaydı. Her iki cins için KISA nedeniyle acil servise en sık başvuru nedeni olarak bel 

ağrısı saptandı. Erkek hastaların 717'si (% 77,10) bel ağrısı ile, 66'sı (%7,10) boyun ağrısı ile, 

147'si (%15,81) ise diğer eklem ağrısı şikayeti ile başvurmuştu. Kadın hastalarda ise başvuru 

oranları % 77,91 (663 kişi) bel ağrısı, % 7,99 (68 kişi) boyun ağrısı, % 14,10 (120 kişi) diğer 

eklem ağrıları şeklinde saptandı. Hastaların 787'si (%44,19) 18-40 yaş arasında, 833'ü (%46,77) 

41-65 yaş arasında, 161'i (%9,04) ise 65 yaş üzerindeydi. Bel ağrılı hastaların en çok 40-65 yaş 

arası grupta gözlenirken, boyun ve eklem ağrılı hastaların en çok 18-40 yaş arasında olduğu 

gözlendi. 

Sonuç: KISA akut ağrılı dönemlerde hastaların acil servislere başvurmalarına sebep olmaktadır. 

Ancak tespit ettiğimiz gibi her 50 acil servis başvurusundan birinin KISA olması ülkemizde triaj 

sisteminin yeterli uygulanamaması, ve hastaların büyük çoğunluğunun genç erişkin grubunda 

olması hastaların poliklinik randevusu almayı beklemeyip acil servisi kullandıkları konusunda 

uyarıcı olabilir. 

Anahtar Kelimeler: Acil servis, Kas iskelet sistemi, Ağrı 



  

S-10 Lomber Transforaminal Epidural Steroid Enjeksiyonunun Tedavi Başarısı 

ile Eritrosit Dağılım Genişliği, Ortalama Trombosit Hacmi ve Nötrofil/Lenfosit 

Oranı Arasındaki İlişki 

Osman Albayrak1, Serhad Bilim2, Savaş Şencan3, Canan Şanal Toprak1, Osman Hakan Gündüz3 

1Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı 
2Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Algoloji Departmanı 
3Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Algoloji 

Bilim Dalı 

Amaç: Çalışmanın amacı lomber transforaminal epidural steroid enjeksiyonunun (TFESI) tedavi 

başarısı ile sistemik inflamasyon belirteçleri arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. 

Yöntem: Lomber radikülopatiye neden olan LDH nedeniyle TFESI uygulanan hastalar 

retrospektif olarak incelendi. Disk hernilerinin derecelendirilmesi için lomber manyetik rezonans 

görüntüleme (MRI) değerlendirildi. İşlemden 1 ay öncesine kadar olan tam kan hücresi (CBC) 

sayımları incelendi. Eritrosit dağılım genişlikleri (RDW), ortalama trombosit hacmi (MPV), 

nötrofil/lenfosit oranı (NLR) not edildi. Hastaların yaşı, cinsiyeti, boy ve kilosu, semptomların 

süresi ve enjeksiyon düzeyleri kaydedildi. TFESI öncesi, TFESI sonrası 1 saat, 3 hafta ve 3 ay 

sonra sayısal derecelendirme skalası (NRS) kullanılarak analiz edilen ağrı skorları 

değerlendirildi. 3 hafta ve 3. ayda ağrı skorlarında %50 veya daha fazla azalma tedavi başarısı 

olarak tanımlandı. 

Bulgular: Dahil edilme kriterlerini karşılayan toplam 78 hasta retrospektif olarak analiz edildi. 

NRS skorlarında 3 hafta ve 3 ay sonunda %50 veya daha fazla ağrı azalması olan hasta sayısı 

sırasıyla 56 (%71.8) ve 54 (%69.2) idi. NRS skorları medyan(çeyrekler arası 

aralıklar[interquartile ranges, IQR]) şeklinde işlemden önce 8 (7-9), 1. saatte 0 (0-2), 3. haftada 2 

(0.8-5), 3. ayda 2 (0-5) olarak kaydedildi. 1 saat, 3 hafta ve 3 aylık izlemde NRS skorlarındaki 

düşüş anlamlı bulundu (3 değerlendirme döneminde p<0.01). Başlangıç NRS skorları ile RDW, 

MPV ve NLR değerleri arasında anlamlı bir ilişki bulunamadı. 3. haftada tedaviden fayda gören 

hasta grubunda NLR 2.59 (2.03-2.98), RDW 13.55 (13-14.08), MPV 8.7 (8-9.57); tedaviden 

fayda görmeyen hasta grubunda NLR 3.19 (2.2-3.76), RDW 14 (13.55-15.13), MPV 9.2 (8.47-

9.92) olarak ölçüldü (p değerleri sırasıyla 0.49, 0.89, 0.18). 3. ayda tedaviden fayda gören hasta 

grubunda NLR 2.03 (1.51-2.67), RDW 13.7 (13.08-14.13), MPV 8.75 (8-9.5); tedaviden fayda 

görmeyen hasta grubunda NLR 2.158 (1.29-3.07), RDW 13.46(12.85-13.85), MPV 9.15 (8.3-

9.98) olarak ölçüldü (p değerleri sırasıyla 0.83, 0.25, 0.19). Ayrıca düşük ve yüksek dereceli 

herniasyon tipi olan hastalar arasında RDW, MPV ve NLR değerlerinde anlamlı farklılık yoktu. 

Sonuç: Bu çalışmada lomber TFESI'nin tedavi başarısı ile RDW, MPV ve NLR arasındaki ilişki 

gösterilememiştir. Ayrıca, herniasyon derecesi ile inflamasyon belirteçleri arasında anlamlı ilişki 

bulunamamıştır. 



Anahtar Kelimeler: Epidural Enjeksiyon, Biyobelirteç, Ortalama Trombosit Hacmi, Eritrosit 

Dağılım Genişliği, Nötrofil/Lenfosit oranı 



  

S-11 Tip 2 Diyabeti Olan Hastalarda Nöropatik Ağrı Varlığının Duyu, Denge Ve 

Yürüme Paremetrelerine Etkisi 

Ozan Baş1, Erva Kahraman1, Osman Maviş2, Ebru Yılmaz Yalçınkaya1 

1SBÜ Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği 
2SBÜ Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği 

Amaç: Tip 2 Diyabetes Mellitus (DM) hastalarının zamanla yaklaşık yarısında nöropatik 

ağrı(NA) gelişebilir. Glukoz kontrolü Tip1 DM hastalarında nöropati kontrolü için oldukça etkili 

iken Tip2 DM hastalarında ise bu etki daha azdır. Bu çalışmanın amacı NA olan ve olmayan Tip 

2 DM hastalarının denge ve duyu parametrelerini karşılaştırmaktır. 

Yöntem: SBÜ Gaziosmanpaşa Eğitim Araştırma Hastanesi İç hastalıkları Diyabet polikliniğine 

1-31 Aralık 2021 tarihleri arası gelen, >18 yaş, Tip 2 DM tanısı ile takipli olan ve çalışmaya 

katılmayı kabul eden hastalar çalışmaya alındı. Öykü sonrası, NA için ilaç başlanmış olanlar 

dışlandı. Hastaların demografik özellikleri, takip dosyalarındaki son 3 ay içindeki HBA1C 

değerleri kayıt edildi. LANSS (Leeds Assesment of Neurologic Pain) ve DN4 (Douleur 

Neuropathique 4 Questions) skalaları dolduruldu. Tinetti Denge ve Yürüme Değerlendirmesi 

(TDYD), Zamanlı Kalk Yürü Testi (ZKYT) yapıldı. Hafif dokunma, iğne batırma, vibrasyon ve 

pozisyon duyuları ölçüldü. TDYD denge yeteneğini ve yürüyüşü 2 ana başlıkta 

değerlendirmektedir: ilk 13 soru denge, Tinetti Denge Testi(TDT) ile, sonraki 9 soru ise yürüyüş, 

Tinetti Yürüyüş Testi(TYT) ile ilgilidir. Anket puanının hesaplaması; ilk 13 maddenin toplam 

puanı denge puanını, sonraki 9 maddenin toplam puanı yürüme puanını, denge ve yürüme 

puanının toplamı ise toplam puanı vermektedir. 

Bulgular: Diyabet polikliniğine gelen 76 hastadan 60’ı kriterleri karşıladı. Hastaların %30'unda 

NA mevcut olup, kadın erkek cinsiyet arasında anlamlı fark yoktu.NA olanlar (grup1) daha uzun 

süredir DM tanılıydılar ve HBA1C değerleri NA olmayanlara (grup2) göre anlamlı olarak 

yüksekti(Tablo1). Grup 2'nin Tinetti Denge ve Yürüme Skoru Grup 1 ile karşılaştırıldığında 

anlamlı olarak daha yüksekti ve ZKYT ise daha az sürede gerçekleşmişti. (Tablo 

1)Korelasyonlara bakıldığında LANSS, DM tanısı ile geçen süre ile pozitif yönde (R=0.318, 

p=0.013), TDS ve TYS ile negatif yönde koreleydi. (R1=-0.388, p1=0.002,R=-0.432 p=0.001). 

DN4 testi de aynı şekilde; DM tanısı ile geçen süre ile pozitif yönde (R=0.335, p=0.039), TDS 

ve TYS ile negatif yönde koreleydi. (R1=-0.433, p1=0.001,R2=0.460, p2=<0.001). 

Nöropatik Ağrısı olan ve olmayan Tip 2 DM hastalarının, denge ve yürüme fonksiyonlarının 

karşılaştırılması 

  

Grup 1 

Nöropatik Ağrı 

var 

Grup 2 

Nöropatik Ağrı 

yok 

P değeri 



(n=18) (n=42) 

Yaş (yıl) 54.8±11.9 54.0±10.7 0.810 

Cinsiyet  K/E (n) 16/5 30/12 0.771 

DM süresi (yıl) 11±6.8 7±4.1 0.007* 

HBA1C (%) 8.7±1.9 7.5±1.4 0.005* 

Tinetti Denge 

Skoru 
 

22.6±5.4 25.4±1.1 0.002* 

Tinetti Yürüme 

Skoru 
 

7.5±2.6 8.8±0.7 0.004* 

Zamanlı Kalk 

Yürü Testi 

(saniye) 
 

13.5±6.7 11.0±2.1 0.026* 

Vibrasyon 

duyusu 

(saniye) 
 

6.4±3.7 7.7±4.2 0.295 

*p<0.05 

Sonuç: Bu çalışmanın sonucunda NA' sı olan Tip2 DM hastalarının denge ve yürüme 

parametreleri NA'sı olmayan Tip2 DM hastalarına göre anlamlı olarak daha düşük bulunmuştur. 

Tip 2 DM olan hastalarda NA varlığı sorgulanmalı ve NA varlığında denge, yürüme ve duyu 

konusunda rehabilitasyon hedefi konulmalı ve takibe alınmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Nöropatik Ağrı, Tinetti Denge ve Yürüme Testi, Tip 2 Diyabetes Mellitus, 

Zamanlı Kalk ve Yürü Testi, DN4 



  

S-12 Kliniğimize Son Bir Yıl İçinde Boyun Ağrısı Şikayeti ile Başvuran 

Hastalarda Servikojenik Vertigo Görülme Sıklığı ve Bu Hastaların 

Rehabilitasyona Verdiği Yanıt 

Özlem Küçülmez1 

1Başkent Üniversitesi Alanya Uygulama ve Araştırma Merkezi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon 

Anabilim Dalı, Antalya 

Amaç: Baş dönmesi toplumun %20-30'unda görülebilmektedir. Kulak, burun ve boğaz 

rahatsızlıkları, benign pozisyonel vertigo, merkezi sinir sistemi hastalıkları, kardiyovasküler 

sistem hastalıkları, servikal omurga bozukluğu gibi nedenlerden kaynaklanabilmektedir. Servikal 

orijinli vertigoyu açıklamak için proprioseptif servikal vertigo, Barré-Lieou sendromu, 

rotasyonel vertebral arter ve migrenle ilişkili servikojenik vertigo olmak üzere dört farklı hipotez 

öne sürülmüştür. Çalışmamızın amacı kliniğimize son bir yılda boyun ağrısı şikayetiyle fiziksel 

tıp ve rehabilitasyon polikliniğine başvuran hastalarda boyun ağrısı nedenlerini saptamak, 

servikojenik vertigo prevelansını belirlemek ve servikojenik vertigosu olanların rehabilitasyon 

programına verdiği cevabın saptanmasıdır. 

Yöntem: Kesitsel bir çalışmadır. Çalışmaya 01.10.20- 30.09.2021 tarihleri arasında Başkent 

Üniversitesi Alanya Uygulama ve Araştırma Merkezi fiziksel tıp ve rehabilitasyon polikliniğine 

boyun ağrısı şikayeti ile başvuran 18-80 yaş arası kadın ve erkek hastalar dahil edilmiştir. Etik 

kurul onayı alınmıştır. Veriler elektronik sağlık kayıtlarından elde edilmiştir. Hastaların 

demografik bilgileri, başvuru öyküsü, şikayetlerin süresi, ek semptomları, laboratuar ve 

görüntüleme sonuçları, kulak burun boğaz yada nöroloji polikliniği başvurusu olup olmadığı ve 

bu polikliniklerde yapılan tetkik sonuçları, baş dönmesi tarifleyip tariflemediği, servikojenik 

rehabilitasyon programına alındıysa rehabilitasyon öncesi ve sonrası ilk 3 ay Dizziness Handicap 

Skor bilgilerine hastane sistemi üzerinden ulaşılmıştır. Gebe hastalar, eksik verisi olanlar ve 

servikojenik vertigo rehabilitasyon programına (15 seans tens, hotpack, ultrason, uygulamaları 

yanında manuel terapi, vizüel oküler refleks (VOR) egzersizleri, stenoklaidomastoid, trapez, 

skalen kas, pektoralis minör germe egzersizlerini içeren program) alınıp düzenli gelmeyen 

hastalar çalışma dışında bırakılmıştır. Rehabilitasyon öncesi, rehabilitasyon sonrası, 1. ve 3. ay 

Dizziness Handicap Skorları Mann-Whitney U Test ile kıyaslanmıştır. P<0.05 istatistiksel olarak 

anlamlı kabul edilmiştir. 

Bulgular: Çalışmaya 443 hasta dahil edilmiştir. Hastaların 288’i kadın, 155’i erkektir. Yaş 

ortalamaları 50,31±14,06’dir. Servikal disk hernisi %40 (n=178), servikal spondiloz %11.5 

(n=51), myofasiyal ağrı sendromu %45.5 (n=202), yer kaplayan lezyon %1.5 (n=6) ve travma 

%1.5 (n=6) oranında saptanmıştır. Dağılım oranları arasında cinsiyetler arasında fark 

saptanmamıştır. 40 yaş öncesi en sık boyun ağrısı nedeni myofasiyal ağrı sendromu %63.1 

(n=89), 40 yaş sonrasında ise servikal disk hernisi %42.8 (n=129)olarak saptanmıştır. Boyun 

ağrısına %8.57 (n=38) baş dönmesi, %4.5 (n=20) baş ağrısı, %20.5 (n=91) omuz ağrısı, %2.2 

(n=10) romatizmal hastalık, %0.2 (n=1) zona hastalığının eşlik ettiği saptanmıştır. Baş dönmesi 

olan hastalarda %71 (n=27)oranında servikal patolojiler, %13.1 (n=5) vertebrobaziller yetmezlik, 



%7.9 (n=3) karotis darlığı, %5.3 (n=2) diğer nörolojik patolojiler, %2.7 (n=1)oranında KBB 

patolojileri saptanmıştır. Baş dönmesi ve boyun ağrısı yakınmasıyla fizik tedavi polikliniğine 

başvuran hastalarda servikal patolojilerin daha sık saptandığı görülmüştür. Servikojenik vertigo 

sıklığında cinsiyetler arası ve yaş grupları arası fark görülmezken vertebrobaziller yetmezlik, 

nörolojik ve KBB patolojierinin 40 yaş üstü grupta daha sık görüldüğü saptanmıştır. 

Servikojenik vertigo rehabilitasyon programını kabul edip düzenli tedaviye gelen 23 hastanın 

tedavi öncesi (ort 54,26±24,40) ve sonrası (ort20,52±16,58), 1. ay (ort20,52±16,58) ve 3. ay 

(ort20,52±16,58) Dizziness Handicap Skor karşılaştırıması yapıldığında tedavi sonrasında 

istatistiksel olarak ileri derecede anlamlı iyileşme saptanmıştır (p<0,001). 

Boyun Ağrısı ve Vertigo Nedenlerinin Cinsiyet ve Yaşa Göre Sıklıkları 

  
Genel 

populasyon 

Kadın 

(n=288) 

Erkek 

(n=155) 

<40 yaş 

(n=141) 

>40 yaş 

(n=302) 

Yaş  ort±stdsapma 50,31±14,06 51,02±12,67 49,01±13,56     

Disk hernisi % 40 (n=178) 
%39,5 

(n=114) 

%41,3 

(n=64) 

%34,8 

(n=49) 

%42,8 

(n=129) 

Spondiloz %11,5 (n=51) 
%12,5 

(n=36) 

%9,7 

(n=15) 

%1,4 

(n=2) 

%16,2 

(n=49) 

Miyofasiyal ağrı 

sendromu 

%45,5 

(n=202) 

%45,4 

(n=131) 

%45,9 

(n=71) 

%63,1 

(n=89) 

%37,5 

(n=113) 

Yer kaplayan 

lezyon 

% 1,5 

(n=6) 

%1,2 

(n=3) 

%1,9 

(n=3) 

%0,7 

(n=1) 

%1,6 

(n=5) 

Travma 
% 1,5 

(n=6) 

%1,4 

(n=4) 

%1,2 

(n=2) 

%0,0 

(n=0) 

%1,9 

(n=6) 

Vertigo 
%8,57 

(n=38) 

%8,3 

(n=24) 

%9 

(n=14) 

%3,5 

(n=5) 

%10,9 

(n=33) 

Servikal 

patolojiler 

%71 

(n=27) 

%62,5 

(n=15) 

%85,6 

(n=12) 

%80 

(n=4) 

%69,7 

(n=23) 

Vertebrobasiller %13,1 %20,8 %0 %0 %15,2 



Yetmezlik (n=5) (n=5) (n=0) (n=0) (n=5) 

Karotis darlığı 
%7,9 

(n=3) 

%8,3 

(n=2) 

%7,2 

(n=1) 

%20 

(n=1) 

%6,1 

(n=2) 

Nörolojik 

nedenler 

%5,3 

(n=2) 

%4,2 

(n=1) 

%7,2 

(n=1) 

%0 

(n=0) 

%6,1 

(n=2) 

Kulak burun 

boğaz hastalıkları 

%2,7 

(n=1) 

%4,2 

(n=1) 

%0 

(n=0) 

%0 

(n=0) 

%3 

(n=1) 

Sonuç: Polikliniğimize boyun ağrısı ile başvuran hastaların %8,57’sinde baş dönmesi de eşlik 

etmektedir. Baş dönmesi nedeni olarak sıklıkla servikal patolojiler tespit edilmektedir ve bu 

hasta grubu rehabilitasyona çok iyi yanıt vermektedir. Bu iyilik halinin 3. ayda da devam ettiği 

saptanmaktadır. Boyun ağrısı ile başvuran hastalarda eşlik eden semptomların sorgulanarak 

rehabilitasyon programının düzenlenmesi son derece önemlidir. 

Anahtar Kelimeler: baş dönmesi, boyun ağrısı, servikojenik vertigo, vertigo 



  

S-13 Yaşlı Hastalarda COVID-19 Pandemisinin Lomber Epidural Steroid 

Enjeksiyonu Üzerine Etkisi: Bir Yıllık Veri 

Rekib Saçaklıdır1, Savaş Şencan1, Osman Hakan Gündüz1 

1Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı / Algoloji 

Bilim Dalı 

Amaç: Koronavirüs pandemisi (COVID-19) tüm dünyada sağlık sistemleri üzerine yük oluşturan 

bir hastalıktır. COVİD-19 pandemisi eve kapanmalar nedeniyle özellikle yaşlı hastaların tedavisi 

üzerinde olumsuz etkiler oluşturmuştur. Bu çalışmadaki amacımız COVID 19 pandemisinin yaşlı 

hastalarda uygulanan epidural steroid enjeksiyonu (ESI) tedavisi üzerine etkisini araştırmak ve 

olası tedavi stratejisi hakkında meslektaşlarımızı bilgilendirmektir. 

Yöntem: Ocak 2019 ile Mart 2021 tarihleri arasında retrospektif olarak lomber ESI uygulanan 

hastalar çalışmaya dahil edildi. Hastalar işlem tarihine göre iki gruba ayrıldı, Ocak 2019 ile Ocak 

2020 arasında işlem yapılan hastalar grup A (COVID-19 öncesi), Mart 2020 ile Mart 2021 

arasında yapılanlar ise Grup B (COVID-19) olarak sınıflandırıldı . Her iki grubun demografik 

verileri, başlangıç ağrı skorları, işlem tipi , işlem sayıları, işlem için bekleme süreleri ve medikal 

tedavileri karşılaştırıldı. 

Bulgular: A ve B gruplarındaki hasta sayısı sırasıyla 186 ve 81 olarak bulundu (p < 0,001). Grup 

B'de yaş ortalaması 74, grup A'da 73 idi. Her iki grupta da en sık görülen tanılar lomber spinal 

stenoz ve lomber disk hernisiydi. ESI için bekleme süresi grup B'de 39.4 gün (0-160) ve grup 

A'da 23.4 gün (0-149) idi (p < 0.05). Nöropatik ağrı açısından iki grup arasında medikal tedaviler 

arasında anlamlı fark saptanmadı. 

Sonuç: COVID-19, yaşlı hastalarda bel ağrısına bağlı epidural işlemlerin sayısında önemli bir 

azalmaya ve gecikmeye neden olmuştur. İlerleyen dönemlerde bu azalma sağlık sistemi üzerinde 

bir yük oluşturabilir. Ancak COVID-19'un yaşlı bireylerde olası etkileri hakkında 

meslektaşlarımızı bilgilendirmek için daha fazla gözlemsel ve prospektif çalışmalara ihtiyaç 

vardır. 

Anahtar Kelimeler: Bel ağrısı, yaşlı hastalar, pandemi, epidural enjeksiyon 



  

S-14 Diz Osteoartriti Olan Hastalarda Ozon Tedavisinin Etkinliğinin 

Retrospektif Olarak İncelenmesi 

Berke Aras1, Çağlar Karabaş2 

1Ankara Şehir Hastanesi 
2Kastamonu Rehabilitasyon Hastanesi 

Amaç: Diz osteoartriti, en sık görülen diz ağrısı sebeplerinin başında gelir. Altmış beş yaş üzeri 

erişkinlerde yaklaşık %40 oranında diz osteoartriti bulunmaktadır. Tedavide bir çok non-

farmakolojik ve farmakolojik yöntemler bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı diz osteoartriti 

olan hastalarda intra-artiküler ozon uygulamasının etkinliğini değerlendirmektir. 

Yöntem: Çalışma retrospektif olarak dizayn edilmiş olup Temmuz 2021- Ocak 2022 tarihleri 

arasında Ankara Şehir Hastanesi’nde osteoartrit nedeniyle diz bölgesine üç seans (haftada bir) 

intra-artiküler ozon tedavisi almış olan hastaların dosya kayıtları incelendi. Çalışmaya Kellgren-

Lawrence sınıflamasına göre evre 2-3 olan hastalar dahil edilirken, osteoartrit dışında ek tanısı 

olanlar (ön çapraz bağ yaralanması gibi) ya da evre 4 olan hastalar dahil edilmedi. Hastaların 

demografik ve klinik verilerinin (yaş,cinsiyet, vücut kitle indeksi, osteoartrit evresi) yanısıra ağrı 

düzeyleri 10 puan üzerinden değerlendirilen Vizüel Analog Skala (VAS) ile, fonksiyonel 

düzeyleri ise The Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index (WOMAC) 

skalası ile tedavi öncesi ve sonrasında değerlendirildi. 

Bulgular: Çalışmaya 20 hasta dahil edildi. Hastaların 13’ü (%65) kadın, 7’si (%35) erkek olup 

ortalama yaş 58.3 ±11.25’di. Hastaların 12’si (%60) Kellgren-Lawrence sınıflamasına göre evre 

3, 8’i (%40) evre 2’di. Hastalarda uygulanan intra-artiküler ozon tedavisi sonrasında hastaların 

VAS ve WOMAC (ağrı, sertlik, fiziksel fonksiyon) değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı bir 

iyileşme gözlendi (p<0.001). Hastalarda herhangi bir komplikasyona rastlanılmadı. 

Katılımcıların VAS ve WOMAC subgrupların tedavi öncesi ve sonrası karşılaştırılması 

  Tedavi Öncesi Tedavi Sonrası p 

VAS 7.40±0.70 3.80±1.15 <0.001 

WOMAC-Ağrı 12.70±1.65 6.30±3.16 <0.001 

WOMAC-Sertlik 4.45±0.99 1.80±0.89 <0.001 

WOMAC-Fiziksel 

fonksiyon 
41.15±7.86 28.50±7.91 <0.001 



Sonuç: İntra-artiküler ozon tedavisi, diz osteoartritinin tedavisinde kullanılabilecek etkili ve 

güvenli bir tedavidir. Bu retrospektif olarak dizayn edilmiş pilot çalışma, daha sonrası için 

planladığımız daha kapsamlı ve ileri yönelik takipleri olan prospektif çalışmalara ışık tutacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Diz osteoartriti, ozon tedavisi, intra-artiküler eklem enjeksiyonu 



  

S-15 Bel Ağrısında, Disk ve Faset Dejenerasyonu ile Multifidusdaki Yağlı Atrofi 

Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi 

Yakup Erden1 

1İzzet Baysal Fizik Tedavi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Bolu 

Amaç: Kronik bel ağrısı yaygındır ve hayat kalitesi üzerinde büyük etkisi vardır. Disk ve faset 

dejenerasyonu, potansiyel bel ağrısı kaynaklarıdır. Bel ağrılı hastalarda, multifidus yağlı atrofisi 

de yüksek bir insidansa (> %80) sahiptir. Bu çalışmanın amacı; lomber disk ve faset 

dejenerasyonunun lomber multifidus kasının yağlı atrofisi ile ilişki düzeyini karşılaştırmaktır. 

Yöntem: Kronik bel ağrılı 20-80 yaş aralığında 150 uygun hasta (83 kadın ve 67 erkek) üzerinde 

retrospektif bir çalışma yapılmıştır. Dışlama kriterleri; spinal cerrahi öyküsü, vertebra kırıkları, 

omurilik yaralanmaları, omurilik enfeksiyonları ve tümörleri, skolyoz gibi vertebral deformiteler 

ve spinal tutulum gösteren romatizmal durumlar idi. Değerlendirme için manyetik rezonans 

görüntülemede (MRG) T1 ve T2 ağırlıklı hızlı spin-eko sekansları kullanıldı. Paraspinal kaslar 

arasındaki ayrım en iyi L4-L5 düzeyinde yapılabildiği için, değerlendirme bu seviyeden yapıldı. 

Kas değişikliklerinin en fazla multifidusda belirgin olma eğilimi olduğu için bu kas 

değerlendirmeye alındı. . Basit ve pratik kalitatif skorlama sistemlerinin, kantitatif yöntemler 

kadar verimli olduğu önceki çalışmalarla gösterilmiştir. Disk dejenerasyonu Pfirrmann, faset 

dejenerasyonu Pathria ve multifidus yağ infiltrasyonu Goutallier sınıflamalarına göre 

evrelendirildi. Subkutan yağ doku kalınlığı ise kantitatif olarak değerlendirildi. Verilerin 

istatistiksel analizinde, bağımsız gruplarda T testi, Spearman korelasyon analizi ve Kruskal 

Wallis ANOVA testleri kullanıldı. 

Bulgular: Hastaların ortalama yaşı 50 ± 16 idi. Hastaların ayrıntılı klinik özellikleri Tablo 1'de 

gösterilmiştir. Yaş ile beraber beklenildiği gibi tüm parametrelerde anlamlı olarak artış gözlendi 

( p<0.001). Dejenerasyon düzeylerinde cinsiyet açısından fark gözlenmez iken, yağlı kas atrofisi 

kadınlarda daha yüksek bulundu( p<0.001). Subkutan yağ doku kalınlığı ile lipoatrofi arasında 

anlamlı ama düşük düzeyde bir korelasyon gözlendi (r:0.20, p<0,05). Lomber disk ve faset 

dejenerasyonu derecesi arasında düşük bir korelasyon (R = 0.34) ve anlamlı bir ilişki (p = 0.001) 

saptandı. L4-5 disk ve faset dejenerasyonu ile multifidus atrofi derecesi arasında istatistiksel 

anlamlı düzeyde pozitif yönde ilişki bulundu (r=0.41, p<0.001; r=0.39, p<0.001). 

Tablo 1 

Yaş 50.1±16.0 

Vücut Kitle İndeksi (VKİ) 30.7±3.3 

L4-5 disk dejenerasyonu  3.1±0.9 

L4-5 faset dejenerasyonu 2.4±0.8 



Mulitifidus Lipoatrofisi 1.8±0.9 

Subkutan yağ doku 

kalınlığı 
28.7±13.9 

Hastaların Klinik Özellikleri 

Sonuç: Kas bozukluğu, spinal bozukluklarının önemli bir bileşenidir. Artan kanıtlar, bel 

sağlığında paravertebral kas kalitesinin önemine ve bel ağrısında değiştirilebilir bir faktör olarak 

potansiyeline işaret etmektedir. Bu durum tedavinin doğru planlanmasında önem arzedebilir. 

MRG; lomber intervertebral eklemlerin ayrıntılı değerlendirilmesi ile paraspinal kasların atrofi 

düzeyinin tahmin edilmesini kolaylaştırır. Primer patoloji ne olursa olsun zaman içinde spinal 

hareket segmentinin diğer komponentleri de etkilenir. Disk ile faset dejenerasyonu arasındaki 

ilişki beklenen bir bulgudur, ancak bu çalışma disk dejenerasyonunun multifidus lipoatrofisi ile 

faset eklem osteoartritinden daha yakından ilişkili olduğunu göstermiştir. 

Anahtar Kelimeler: bel ağrısı, faset dejenerasyonu, disk dejenerasyonu, multifidus 



  

S-16 Son Dönem Böbrek Hastalığı Olanlarda Hemodiyalizin ve D Vitamini 

Düzeyinin Huzursuz Bacak Sendromunun Prevalansı ve Şiddetine Katkısı 

Emel Sağlam1, Özcan Sönmez1, Deniz Öke2, Mustafa Dinç7, Tuğba Akbaş5, Bennur Atay3, 

Saadet Pilten Güzel4, Dede Şit6 

1Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dahiliye Kliniği 
2Gaziosmanpaşa Fizik Tedavi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
3Bakırköy Acıbadem Hastanesi Nefroloji Bölümü 
4Bağcılar Eğitim ve Araştırma Biyokimya Anabilim Dalı 
5Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dahiliye 

Kliniği 
6Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği 
7Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Endokrinoloji Bölümü 

Amaç: Huzursuz bacak sendromu (HBS) bir sensorimotor bozukluktur. Hastalığın patogenezi 

tam olarak aydınlatılamamıştır. Tek başına görülebileceği gibi birçok hastalığa sekonder 

gelişebilir. Kronik böbrek hastalığı, HBS'nin sekonder nedenleri arasındadır. Bu çalışma, son 

dönem böbrek yetmezliği (SDBY) olan hastalarda hemodiyaliz ve D vitamini durumunun HBS 

prevalansı ve şiddetine etkisini belirlemeyi amaçlamaktadır. 

Yöntem: Bu çalışmaya 175 katılımcı dahil edildi. Hemodiyaliz uygulanan SDBY'li hastalar, 

hemodiyaliz almayan SDBY'li hastalar ve normal böbrek fonksiyonu olan bireyler olarak üç 

grup oluşturuldu. Katılımcılar, Uluslararası Huzursuz Bacak Sendromu Çalışma Grubu'nun 2012 

tanı kriterleri ve derecelendirme ölçeğine (Uluslararası Huzursuz Bacak Skalası veya IRLS) göre 

HBS tanı ve hastalık şiddeti açısından değerlendirildi ve gruplar arasında HBS prevalansı, şiddeti 

ve D vitamini düzeyleri karşılaştırıldı. 

Bulgular: Grup 1 (n=59), grup 2 (n=57) ve grup 3 (n=59) olmak üzere 90 kadın (%51,4) toplam 

175 katılımcı bu çalışmaya dahil edildi. 23 (%13.1) kişide HBS saptandı. HBS prevalansı 

açısından gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark gözlenmedi. Birlikte ele 

alındığında, bu bulgular hemodiyalizde SDBY olan grubun daha düşük D vitamini düzeylerine 

ve daha yüksek ferrtin düzeylerine sahip olduğunu ve SDBY'si olan her iki grupta da IRLS 

şiddetinin daha yüksek olduğunu göstermektedir. 

Hemodiyaliz uygulanan SDBY'li hastalar, hemodiyaliz almayan SDBY'li hastalar ve normal 

böbrek fonksiyonu olan bireylere ait verilerin istatistiksel analizi 

  Grup 1 n:59 Grup 2 n:57 
Grup 3 

n:59 
p* 

Yaş 52,47±17,2 64,25±13,26 49,64±15,01 0,0001 

Cinsiyet 
Kadın 25 42,40% 31 54,40% 34 57,60% 

0,218+ 
Erkek 34 57,60% 26 45,60% 25 42,40% 



Huzursuz 

Bacak 

Yok 50 84,70% 50 87,70% 52 88,10% 
0,839+ 

Var 9 15,30% 7 12,30% 7 11,90% 

Parathormon 490,08±499,25 130,47±105,65 50,48±26,6 0,0001 

Vitamin D 9,85±5,05 15,64±11,73 14,43±9,33 0,002 

Kalsiyum 8,82±0,75 9,33±0,62 9,48±0,52 0,0001 

Fosfor 4,78±1,41 3,75±1,03 3,44±1,01 0,0001 

IRLS Şiddeti 23,11±5,4 26,33±4,8 17,57±5,26 0,02 

Hemoglobin 10,53±1,75 11,76±1,82 13,55±2,02 0,0001 

Ferritin 451,55±353,83 182,95±251,03 72,08±70,65 0,0001‡ 
 

 

*Tek yönlü Varyans Analizi ‡Kruskal Wallis Testi +Ki Kare testi 

Sonuç: Normal böbrek fonksiyonu olan gruba kıyasla SDBY olan her iki grupta HBS prevalansı 

açısından fark yoktu ve IRLS şiddeti daha yüksekti. SDBY'nin bilinenin aksine HBS 

prevalansını etkilemediğini ancak beklendiği gibi hastalık şiddetini artırdığını gösteren cesaret 

verici sonuçlar elde ettik. D vitamini eksikliği eklendiğinde bu etki daha da belirginleşmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Huzursuz Bacak Sendromu, Son Dönem Böbrek Hastalığ, Hemodiyaliz, 

Hastalık Şiddeti, D Vitamini 



  

S-17 Bilateral hafif-orta düzey karpal tünel sendromunda PRP ve steroid 

enjeksiyonunun ağrı şiddeti, fonksiyonel durum, elektrofizyolojik, 

ultrasonografik ve sonoelastografik bulgular üzerine etkinliklerinin 

karşılaştırılması: Randomize, prospektif, çift kör çalışma 

Ebru Hanifi1, Şebnem Koldaş Doğan1, Meral Bilgilisoy Filiz1, Özlem Vardar Gök2 

1Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon 
2Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji 

Amaç: Bilateral hafif-orta düzey karpal tünel sendromunda (KTS) kortikosteroid ve Platelet 

Rich Plasma (PRP) enjeksiyonlarının ağrı şiddeti, fonksiyonel durum, elektrofizyolojik, 

ultrasonografik ve sonoelastografik bulgular üzerine etkinliklerinin karşılaştırılması 

amaçlanmıştır. 

Yöntem: Bilateral hafif-orta düzey idiopatik KTS teşhisi konulmuş dahil edilme kriterlerine 

uygun 60 hastanın 120 elbileği çalışmaya alındı. Hastalar Grup 1 (kortikosteroid) ve Grup 2 

(PRP) olmak üzere iki gruba randomize edildi. Enjeksiyon öncesi, enjeksiyondan 1 ve 3 ay sonra 

bütün hastalar aktivasyon ve istirahatte VAS, Quick DASH anketi, el ve parmak kavrama 

kuvveti, sinir ileti çalışmaları (SİÇ) , median sinir kesit alanı (MSKA), median sinir elastisitesi 

açısından değerlendirildi. 

Bulgular: Aktivite ve istirahat ile VAS, Quick DASH skorları, el kavrama kuvveti her iki grupta 

enjeksiyon sonrası 1. ve 3.ayda anlamlı iyileşme gösterdi, ancak enjeksiyon sonrası 1. ayda 

kortikosteroid grubu daha üstün bulundu. Enjeksiyon sonrası 3. ayda ise gruplar arasında anlamlı 

fark gözlenmedi. Parmak kavrama kuvvetinde her iki grupta 3. ayda anlamlı artış izlendi, gruplar 

arası karşılaştırmada ise anlamlı farklılık saptanmadı. Enjeksiyon sonrası 1.ayda her iki grupta 

median duyu distal latansında (mSDL) ve median motor distal latansında (mMDL) azalma, duyu 

ileti hızında artış gözlendi. Sinir ileti incelemeleri açısından kortikosteroid grubundaki iyileşme 

1. ayda üstün bulundu. 3. ayda ise mSDL her iki grupta azalmakla birlikte gruplar arasında 

anlamlı fark gözlenmedi. Median duyu iletim hızı ve mMDL 3.ayda her iki grupta artmakla 

birlikte kortikosteroid grubu daha üstün bulundu. MSKA’da kortikosteroid grubunda anlamlı 

küçülme izlenirken PRP grubunda değişiklik olmadı. Median sinir elastisitesi iki grupta da 1. ve 

3. ayda anlamlı iyileşme gösterdi, gruplar arasında fark izlenmedi. 

Sonuç: Çalışmamızın sonuçları incelendiğinde ağrı ve fonksiyonel durum açısından 1. ayda 

kortikosteroid grubu lehine üstünlük sağlandığı, ancak 3. ayda bu farkın kaybolduğu yine de her 

iki grupta kısa dönemde anlamlı iyileşme sağlandığı gözlendi. SİÇ bulguları ve MSKA ise her 

iki grupta iyileşme göstermekle birlikte, bu iyileşme kortikosteroid grubunda daha belirgindi. 

Anahtar Kelimeler: Karpal tünel sendromu, Ultrason elastografi, Platelet rich plasma, 

Kortikosteroid 



  

S-18 COVID-19 Pandemisi Sürecinde Fibromyalji Sendromlu Hastalarda Kaygı 

Düzeyi, Depresyon ve Yaşam kalitesinin değerlendirilmesi, Kesitsel Çalışma 

Ece Çınar1, Meryem Burcu Türkoğlu Aytar2, Simin Hepgüler1, Emre Durmuş3, Hayriye Elbi3 

1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD 
2Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
3Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ruh ve Sinir Hastalıkları AD 

Amaç: Kovid-19 pandemisi sürecinde hem hastalık korkusu hem de sosyal izolasyon nedeni ile 

kronik ağrısı olan bireylerde sosyal izolasyonun ağrı düzeyleri üzerine de olumsuz etkileri 

olduğu gösterilmiştir (Hruschak 2021). Bir kronik yaygın ağrı sendromu olan Fibromiyalji 

hastalarında da sosyal izolasyon nedeni ile anksiyete ve depresyon üzerine olumsuz etkiler 

olduğu bildirilmiştir (Aloush 2021). Bu bulgulardan yola çıkarak, bu çalışmada, fibromiyalji 

hastalarının pandemi sürecindeki anksiyete ve depresyon düzeylerinin değerlendirilmesi ve 

kontroller ile karşılaştırılması amaçlanmıştır. 

Yöntem: Çalışmaya her iki grupta 35 gönüllü olacak şekilde toplam 70 hasta dahil edilmesi 

planlanmıştır. Fibromiyalji grubuna 2015 Amerikan Romatoloj Birliği kriterlerine göre 

fibromiyalji sendromu kriterlerini karşılayan ve polikliniğimizden takipli olan hastalar dahil 

edilmiş, kontrol grubuna ise fibromiyalji hastaları ile aynı evde yaşayan birinci derece yakınları 

dahil edilmiştir. Hastaların demografik özellikleri, Covid-19 geçirip geçirmedikleri, yakın 

çevrelerinden Covid-19 geçiren olup olmadığı, mevcut ağrı düzeyleri, yaygın ağrı ölçeği ve 

semptom şiddeti skalası değerleri kaydedilmiştir. Ayrıca yaşam kalitesinin değerlendirilmesi 

amacı ile katılımcılardan Kısa form 36 (SF36), pandemiden etkilenme düzeylerini 

değerlendirmek amacı ile de Koronavirüs endişe anketi (KEA), Koronavirüs takıntı anketi 

(KTA), dayanıklılık düzeylerinin değerlendirilmesi amacı ile Yetişkinler için psikolojik 

dayanıklılık ölçeğini doldurmaları istenmiştir.Demografik ve hastalık özelliklerinin 

değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistikler, kategorik verilerin dağılımının değerlendirilmesi 

amacı ile ki-kare testi, nümerik verilerin gruplar arası karşılaştırılması için bağımsız örneklem t-

testi uygulanmıştır. 

Bulgular: 39 fibromiyalji hastası ve 39 kontrol katılımcı çalışmaya alınmıştır. Hastaların 

%71,8’i kadın, kontrol grubunun %50’si kadındır ve gruplar arasında cinsiyet açısından anlamlı 

fark mevcuttur (p<0,05). Yaş, medeni durum, ek hastalık varlığı ve çalışma durumu açısından 

gruplar arasında anlamlı fark saptanmamıştır (p>0,05). SF36 ölçeğinin tüm alt gruplarında, 

fibromiyalji hastalarında kontrollere oranla anlamlı daha kötü skorlar saptanmıştır (p<0,05). 

Kovid endişe, kovid takıntı ve psikolojik dayanıklılık skorları da fibromiyalji tanılı hastalarda, 

kendileri ile aynı evde yaşayan kontrollere oranla anlamlı daha kötü saptanmıştır (p<0,05). 

Sonuç: Fibromiyalji hastalarında sağlıklı bireylere oranla yaşam kalitesi ve anksiyete 

düzeylerinin daha kötü olduğu bildirilmiştir (Baxter, 2014). Çalışmamızın bulguları, fibromiyalji 

hastalarının Kovid-19 pandemisi sırasında anksiyete ve yaşam kalitesi düzeylerinin daha kötü 

seyrettiğini göstermektedir. Aynı zamanda fibromiyaljili bireylerde Covid-19’a dair hasta olma 



korku ve takıntısının da kontrollere oranla daha yüksek olması, fibromiyaljik bireylerde 

fonksiyonel kayıpları şiddetlendirebilir. Kovid-19 pandemisinin devam ettiği süreçte, 

fibromiyalji hastalarına bakım veren hekimlerin bu endişe ve takıntı düzeylerini de 

değerlendirmesi ve gerektiği durumlarda bu endişelere yönelik psikolojik destek sağlanması, 

hastaların hem anksiyete düzeylerinde azalmaya hem de primer ağrı kontrolüne yardımcı olabilir. 

Anahtar Kelimeler: endişe, fibromiyalji sendromu, kovid-19, yaşam kalitesi 



  

S-19 Lateral Epikondilit Hastalarında Periferik Kandaki İnflamasyon 

Belirteçlerinin Değişimi 

Fatma Nazlı Ünkazan1, Betül Çiftçi2 

1Kırklareli Üniversitesi, Tıp Fakültesi 
2Kırklareli Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Amaç: Lateral epikondilit önkolun ekstansör tendonlarının humeral epikondile tutunduğu yerde 

oluşan semptomatik dejenerasyon olarak tanımlanmaktadır. Daha önceki histolojik çalışmalarda 

kollajen liflerindeki kayıp ve yapısındaki değişiklikler, fibroblast artışı, vasküler hiperplazi ile 

birlikte az miktarda inflamatuar sürecin olduğu tespit edilmiştir. Nötrofil/lenfosit oranı, 

trombosit/lenfosit oranı ve ortalama trombosit hacmi inflamasyonu göstermede kullanılan pratik 

yöntemlerdir. Bu çalışmada, Lateral epikondilit hastalarında periferik kandaki inflamasyon 

belirteçlerinin değişiminin incelenmesi amaçlanmıştır. 

Yöntem: Çalışmamıza Haziran 2021 – Ocak 2022 tarihleri arasında fiziksel tıp ve rehabilitasyon 

polikliniğine başvurmuş lateral epikondilit tanısı alan hastalar ve miyofasyal ağrı sendromu 

(MAS) nedeniyle başvuran hastalar retrospektif olarak incelenmiştir. Kronik romatizmal hastalık 

gibi inflamatuar hastalığı olan hastalar, kronik karaciğer hastalığı, kronik böbrek yetmezliği, 

aktif ya da geçirilmiş kanser öyküsü, yakın zamanda cerrahi öyküsü ve sistemik enfeksiyon 

varlığı olan hastalar çalışmaya dahil edilmemiştir. Hastaların laboratuvar verileri taranarak 

nötrofil, lenfosit, trombosit sayısı, ortalama trombosit hacmi (MPV), C-reaktif protein (CRP), 

eritrosit sedimentasyon hızı (ESH) sonuçları değerlendirildi. Nötrofil/lenfosit oranı (NLO), 

Trombosit/lenfosit oranı (TLO) oranı hesaplandı. 

Bulgular: Çalışmamıza 17 lateral epikondilit, 22 MAS hastası alındı. Lateral epikondilit hasta 

grubunda yaş ortalaması 45,33(±10,79) iken MAS grubunda 47,54(±8,51) idi. Lateral epikondilit 

hastalarında CRP değeri 1,65( ± 2,42) mg/dl iken, ESH 9 (±6,43) mm/saat olarak belirlendi. 

MAS hastalarında CRP ve ESH değerleri sırasıyla, 1,48(±1,18) mg/dl ve 9,63(±5,51) mm/saat 

olarak belirlendi. Lateral epikondilit hastalarında NLO 2,05(±0,50), TLO 123,12(±38,48) iken 

MAS hastalarında NLO 2,01 (±0,77), TLO 137,36(±40,88) olarak belirlendi. MPV değeri ise 

lateral epikondilit hastalarında 10,34 (±1,09) fL, MAS hastalarında 10,02(±0,90) fL olarak 

belirlendi. Lateral epikondilit ve MAS hastaları arasında CRP, ESH, NLO, TLO ve MPV 

değerleri arasında korelasyon saptanmadı. 

Katılımcıların demografik özellikleri ve inflamasyon belirteçlerinin dağılımı 

  
Lateral epikondilit 

(n=15) 

Miyofasyal Ağrı 

Sendromu (n=22) 
p 

Cinsiyet 

(Kadın/Erkek) 
11/4 15/7 0,74 



Yaş 45,33(±10,79) 47,54(±8,51) 0,46 

CRP (mg/dl) 1,65( ± 2,42) 1,48(±1,18) 0,51 

ESH (mm/saat) 9 (±6,43) 9,63(±5,51) 0,56 

Nötrofil (103µL) 2,05 (±0,50) 2,01(±0,77) 0,23 

Lenfosit (103µL) 1,40 (±0,68) 2,05(±0,61) 0,30 

Trombosit (103µL) 255,40(±53,21) 264,72(±60,72) 0,76 

MPV(fL) 10,34 (±1,09) 10,02(±0,90) 0,43 

NLO 2,05(±0,50) 2,01 (±0,77) 0,54 

TLO 123,12(±38,48) 137,36(±40,88) 0,31 

Mann Whitney u test, CRP: c reaktif protein, ESH: eritrosit sedimentasyon hızı, MPV: ortalama 

trombosit hacmi, NLO: nötrofil/lenfosit oranı, TLO: trombosit/lenfosit oranı 

Sonuç: Lateral epikondilit ve MAS hastaları arasında CRP, ESH, NLO, TLO ve MPV değerleri 

arasında korelasyon saptanmadı. Gelecekte daha geniş hasta grubu ve spesifik kan parametreleri 

ile klinik değerlendirme yapılması uygun olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: lateral epikondilit, inflamasyon belirteçleri, nötrofil/lenfosit oranı, 

trombosit/lenfosit oranı 



  

S-20 Fibromiyaljide Farmakolojik Tedaviye Ek Olarak Uygulanan Spinal 

Manipulasyonun Etkinliği: Randomize Kontrollü Çalışma 

Buğra İnce1, Mert Kara2, İrem Erdem2, Ozan Volkan Yurdakul2, Tunay Erden3, Teoman Aydın2 

1İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, İzmir 
2Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul 
3Acıbadem Fulya Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul 

Amaç: Bu çalışmanın amacı spinal manipulasyonun ilaç tedavisi almakta olan fibromiyalji 

hastalarındaki etkinliğinin değerlendirilmesidir. 

Yöntem: Bu çalışma tek merkezli, üçlü kör, plasebo kontrollü, randomize ve üç paralel kol 

içeren bir çalışma olarak organize edildi. Polikliniğe başvuran 18-55 yaş arası ilaç tedavisi 

almakta olan kadın fibromiyalji(FM) hastaları taranarak çalışmaya dahil edildi. Hastalar spinal 

manipülasyon, sham manipulasyon ve kontrol gruplarından birine 1:1:1 oranı ile bloklu 

randomizasyon yöntemi kullanılarak atandı. Spinal manipulasyon grubundaki hastalar haftada 2 

gün 3 hafta boyunca manuel yöntemler ile muayene edildi ve somatik disfonksiyonlu bölgelerine 

uygun teknikler ile yüksek hız düşük amplitüdlü thrust manipulasyon tedavisi uygulandı. Sham 

grubundaki hastalar da aynı seanslarda muayene edilip somatik disfonksiyonlu bölgeleri 

saptandıktan sonra gerçek manipulasyona çok benzeyen ancak terapotik etkisi olmayan bir 

uygulama aldılar. Kontrol grubundaki hastalar ilaç tedavisi almaya devam ettiler. Hastaların 

tedavi öncesi, randomizasyondan sonra 1.ay ve 3. ayda primer(VAS ağrı skoru) ve sekonder 

(yaygın ağrı indeksi, basınç ağrısı eşiği, fibromiyalji etki anketi ve fibromiyalji şiddet skalası) 

sonlanım noktası değerlendirmeleri yapıldı. Çalışmanın istatistikleri intention-to-treat prensibine 

göre karışık dizayn tekrarlayan ANCOVA yöntemi kullanılarak gerçekleştirildi. Girişim 

gruplarındaki hastalar, sonlanım noktası değerlendirici araştırmacı, ilaç tedavilerini yöneten 

klinisyenler ve istatistikçi çalışma boyunca kör kaldı. Ayrıca sonuç yorumlama sırasında 

yanlılığa engel olmak için ''kör veri yorumlama yöntemi'' kullanıldı. 

Bulgular: 97 hasta tarandı, 60 hasta randomize edildi. Spinal manipulasyon grubunda bir hasta 

girişimi aldıktan sonraki izleminde ankilozan spondilit tanısı alarak drop out oldu. Diğer 

hastalarda izlem kaybı olmadı. Spinal manipulasyon grubu 3. ay ölçümlerinde kontrol ve sham 

manipulasyon gruplarına göre anlamlı olarak daha düşük ağrı skoruna sahipti. (Tablo 1). Üstelik 

bu düzelme ''klinik olarak önemli minimal değişimi(MCID= 2 birim)'' de içeriyordu (ortalama 

fark = 2.5, 95% CI: 1.1 -3.8). Benzer değişimler yaygın ağrı indeksi ve fibromiyalji şiddet skalası 

için de mevcuttu. Basınç ağrısı eşiğinde artma klinik olarak anlamlı olmasa da sadece spinal 

manipülasyon grubunda gözlendi. FM etki anketinde anlamlı tek fark duyarlılık analizinde (per 

protokol) 3. ayda spinal manipulasyon ve kontrol grupları arasında saptandı. 

Tablo 1. Primer ve sekonder sonlanım noktası skorları ve ANCOVA sonucu 



 

Sonuç: Spinal manipulasyon FM'de ilaç tedavisine ek olarak uygulandığında ağrı şiddeti, ağrı 

yaygınlığı ve fonksiyonel kısıtlılık üzerinde plasebodan farklı ve gerçek bir terapötik etki 

göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Fibromiyalji, Spinal manipulasyon, Manuel terapi, Manuel tıp 



  

S-21 Diz Osteoartritli Hastalarda Denge Ve Propriosepsiyon Egzersizlerinin 

Etkinliği: Randomize kontrollu çalışma 

Buğra İnce1, Altınay Göksel Karatepe1, Şeniz Akçay1, Taciser Kaya1 

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Tıp Fakültesi, İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma 

Hastanesi FTR Anabilim Dalı 

Amaç: Diz osteoartritli (OA) hastalarda iki farklı yöntem ile uygulanan denge ve 

propriosepsiyon egzersizlerinin dinamik denge, ağrı, fiziksel fonksiyon, ve yaşam kalitesi 

üzerine etkilerini araştırmak. 

Yöntem: 40-70 yaş arasında, son 6 aydır diz ağrısı olup diz osteoartriti (OA) tespit edilen, 

radyolojik olarak seviye 2 veya seviye 3 diz osteoartriti mevcut olan kadın hastalar tarandı. Dahil 

edilme kriterlerlarini karşılayıp yazılı onam veren hastalar Biodex egzersiz grubu (BE), klasik 

egzersiz (KE) grubu ve kontrol gruplarından birine randomize edildiler. Hastalar, sonuç 

değerlendirici, hastların tedavilerinden sorumlu hekimler ve istatistikçi çalışma boyunca kör 

kaldı. Egzersizlere supervizörlük eden hekim kör değildi. BE grubu süpervizör hekimin gözetimi 

altında haftanın 3 günü, 10 hafta boyunca Biodex Balance System SD (BBS) cihazı ile egzersiz 

tedavisi aldı. KE grubu geleneksel denge egzersizlerinden oluşan egzersiz programını süpervizör 

hekimin gözetimi altında haftanın 3 günü, 10 hafta boyunca aldılar. Ayrıca her iki girişim grubu 

kapalı kinetik zincir egzersizlerinden oluşan proprioseptif ev programını da günlük olarak 

uyguladılar. Kontrol grubundaki hastalar 10 hafta boyunca izometrik kuadriseps ve hamstring 

egzersizlerini evde yaptılar. Hastalar haftalık olarak telefonla aranarak tedavi uyumları takip 

edildi. BBS cihazı ile ölçülen genel postural stabilite indeksi (GSİ) ve köpük zeminde elde edilen 

sway indeks (Condition 3 ve Condition 4) parametreleri çalışmanın primer sonlanım noktaları 

olarak belirlendi. Ağrı skorları, fiziksel fonksiyon ve yaşam kalitesi ise sekonder sonlanım 

noktalarıydı. Ölçümler tedavi öncesinde ve sonrasında olmak üzere iki zaman noktasında 

gerçekleştirildi. Randomize edilen tüm hastalar intention to treat analizine girdiler. Grup*zaman 

interaksiyonunu değerlendirmek için başlangıç verileri kovaryant olarak kullanılarak karışık 

dizayn tekrarlayan ölçümlü varyans analizi gerçekleştirildi. Anlamlı interaksiyon saptandığında 

Bonferroni düzeltmesi kullanılarak post hoc testler yapıldı. 

Bulgular: 172 hasta tarandı, 89'u çalışmaya dahil edildi. Randomize edilen hastalardan 14'ü 

izlemi veya tedaviyi bıraktılar. GSİ skorları açısından anlamlı grup*zaman interaksiyonu 

saptandı, F(2,85)=8,365, p=0,000. BE grubu tedavi sonunda KE ve kontrol gruplarına göre daha 

iyi skorlara sahipti. Condition-3 testinde de interaksiyon mevcuttu, F(2,85)=7.927, p=0.001. Tüm 

gruplarda başlangıç değerlerine göre anlamlı gelişme saptanmakla birlikte tedavi sonunda BE 

grubu hem KE grubundan hem de kontrol grubundan daha iyi skorlara sahipti. Hareket ağrısı 

bakımından interaksiyon mevcuttu. Tüm gruplarda başlangıç değerlerine göre anlamlı gelişme 

saptanmakla birlikte tedavi sonunda KE grubu kontrol grubundan daha iyi skorlara sahipti. Diğer 

sonlanım noktarında anlamlı interaksiyon saptanmadı. 

Genel Stabilite İndeksi değerlerinin tedavi öncesi ve sonrası gruplar arasında karşılaştırılması 



 

Biodex egzersiz (BE) grubu tedavi sonunda klasik egzersiz (KE) grubundan (p=0.002) ve kontrol 

grubundan (p=0.002) daha iyi skorlara sahipti. Veriler grup ortalamasını göstermektedir. (%95 

CI) 

Sonuç: Çalışmamızın sonuçlarına göre izometrik egzersizlere eklenen denge ve propriosepsiyon 

egzersizlerinin olumlu etkileri bulunmaktadır. Özellikle BBS cihazıyla yapılan egzersizler 

dinamik dengenin geliştirilmesinde faydalı gözükmektedir. Düşmelerin daha çok dinamik 

aktiviteler sırasında meydana geldiği göz önününde bulundurulduğunda hastaların tedavi 

programlarına dinamik egzersizin eklenmesi teşvik edilmelidir. Hareket sırasında ortaya çıkan 

ağrıya tüm egzersiz türleri etkili gözükmekle birlikte özellikle geleneksel yöntemlerle uygulanan 

denge ve propriosepsiyon egzersizleri bu konuda ek katkı sağlayabilir. Denge ve propriosepsiyon 

egzersizleri fiziksel fonksiyon ve yaşam kalitesi açısından anlamlı bir ek bir katkı sağlamamıştır. 

Anahtar Kelimeler: Diz osteoartriti, denge, egzersiz tedavisi, Biodex Balance System 



  

S-22 COVID-19 Enfeksiyonu Sonrası Dönemde Yorgunluk, Uyku ve Fiziksel 

Aktivite Düzeyinin Değerlendirilmesi 

Ömer Dikici1, Burcu Saruhan1 

1İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

Amaç: COVID-19 pandemisi tüm dünyada devam etmekte olup ülkemizde aşı uygulamaları tüm 

hızıyla devam etmesine rağmen günlük vaka sayıları 20- 30 bin arasında değişmektedir. Bu 

nedenle COVID-19 enfeksiyonu gündemimizde olmayı sürdürmektedir. COVID-19 

enfeksiyonunun uzun dönem insan sağlığı üzerine etkileri halen tam bilinmemektedir. Yapılan 

çalışmalarda, hastanelerden taburcu edilen COVID-19 hastalarında kalıcı semptomlar, akciğer 

görüntüleme tetkiklerinde anormal bulgular, bozulmuş akciğer fonksiyonları ve düşük yaşam 

kalitesi olabileceği bildirilmiştir (1-2). Ayrıca başka bir çalışma da iyileşme sonrası dönemde en 

sık yorgunluk/kas güçsüzlüğü (%63) ve uyuma güçlüğü (%26) görüldüğü gösterilmiştir (3). Hem 

hastalığın kendisi hem de hastalık sonrası yorgunluk, uyku problemleri varlığı hastaların aktivite 

düzeyini etkileyebilir. Bu durumun hastalarımıza egzersiz programları oluştururken dikkate 

alınması gerektiğini düşünmekteyiz. Bundan dolayı bu çalışmada COVID-19 enfeksiyonu 

sonrası dönemde hastaların yorgunluk şiddeti, uyku kalitesi ve fiziksel aktivite düzeyini 

değerlendirmeyi amaçladık. 

Yöntem: Çalışmamıza 18-75 yaş arası olan 89 gönüllü katıldı. Nörolojik ve/veya psikiyatrik 

hastalığı olan, kronik yorgunluk veya fibromiyalji tanısı almış olan kişiler çalışmadan dışlandı. 

Gönüllüler iki gruba ayrıldı. Grup 1; son bir yıl içerisinde COVID-19 enfeksiyonu geçiren 

kişilerden, Grup 2; COVID-19 enfeksiyonu geçirmemiş kişilerden oluşmaktaydı. Katılımcıların 

onamları alındıktan sonra demografik verileri kaydedildi. Her iki gruba Yorgunluk Şiddet Ölçeği 

(YŞÖ), Pittsburgh Uyku Kalitesi Ölçeği (PUKİ) ve Fiziksel Aktivite Ölçeği (FAÖ) anket olarak 

dolduruldu. Anket sonuçları istatistiksel olarak değerlendirildi. 

Bulgular: Çalışmaya 43 kadın, 46 erkek gönüllü alındı. Gönüllülerin yaş ortalaması 42,84±14,60 

idi. Grup 1; 37 kişiden, Grup 2; 52 kişiden oluşmaktaydı. Grup 1’deki katılımcılar COVID-19 

enfeksiyonundan sonra ortalama 5,21±3,24 ay (min-max: 1-12 ay) sonra çalışmaya alınmışlardı. 

YŞÖ skoru Grup 1’de 4,26±1,76, Grup2’de 3,46±1,87 idi. Grup 1’de anlamlı olarak daha 

fazlaydı (p=0,043). PUKİ’ye göre Grup 1’de sübjektif uyku kalitesi (p=0,033), uyku latansı 

(p=0,039), uyku süresi (p=0,044), uyku bozukluğu (p=0,022) ve total skoru (p=0,019) anlamlı 

olarak daha yüksekti. Bu değerlerin yüksekliği uyku problemini göstermekteydi. Uyku etkinliği, 

ilaç kullanımı ve gündüz fonksiyonelliği parametrelerinde iki grup arasında farklılık yoktu. 

Fiziksel aktivite düzeyi açısından her iki grup arasında anlamlı farklılık yoktu (p=0,227). 

Sonuç: Çalışmamızın sonucunda literatür ile uyumlu olarak COVID-19 enfeksiyonu geçirmiş 

kişilerde yorgunluk ve uyku problemlerinin iyileşme sonrası dönemde daha fazla olduğunu 

bulduk. Ancak fiziksel aktivite düzeyinin etkilenmediğini ve sağlıklı kişilerin aktivite düzeyi ile 

benzer durumda olduğunu tespit ettik. Sonuç olarak COVID-19 enfeksiyonu geçirmiş kişiler 



polikliniklerimize başvurduğu zaman yorgunluk ve uyku sorunları olabileceği göz önünde 

bulundurularak buna göre tedaviler planlanmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: COVID-19, yorgunluk, uyku, fiziksel aktivite 



  

S-23 Yirmi ile Otuz Yaşları Arasındaki Sağlıklı Kadınlarda Supraspinatus Kası 

Üzerine Uygulanan Kinezyobandın Omuz Skapsiyon Kuvveti ve Üst Ekstremite 

Stabilitesi Üzerine Etkisi – Çift Kör Randomize Kontrollü Çalışma 

Dilay Kurt1, Havvanur Albayrak2, Mahir Topaloğlu2, Sami Sökücü3, Özden Özyemişçi Taşkıran2 

1İstanbul Aydın Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı 
2Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı 
3İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı 

Amaç: Supraspinatus kası glenohumeral eklemin başlıca stabilizatörlerinden biridir. Diğer 

rotator manşet kasları ile birlikte senkronize çalışarak omuz başını glenoid fossa içinde stabilize 

eder. Kinezyobant uygulamalarının kasın fonksiyonunu uyararak, kan dolaşımını arttırarak, 

pozisyonel ve duyusal girdi oluşturarak kas kuvvetini arttırmaya yönelik etki ettiği 

düşünülmektedir. Bu çalışmanın amacı sağlıklı bireylerde supraspinatus kasına uygulanan 

kinezyobandın omuz skapsiyon kuvveti ve üst ekstremite stabilitesine olan etkisini araştırmaktır. 

Çalışmanın hipotezi kinezyobantlamanın supraspinatus kasına etki ederek omuz skapsiyon 

kuvvetini ve üst ekstremite stabilitesini arttırmasıdır. 

Yöntem: Randomize, kontrollü ve çift kör olan bu çalışmaya 20-30 yaş aralığında 26 sağlıklı 

kadın gönüllü dahil edildi. Boyun ve üst ekstremitede ağrı veya başka sorunu olanlar, vücut kitle 

indeksi 35 üstü olanlar, profesyonel sporcular, gebeler, kas hastalığı veya nörolojik hastalığı olan 

bireyler dahil edilmedi. Değerlendirme öncesi bireylerin demografik bilgileri kaydedildi. 

Bireyler kinezyobantlama (n=13) ve sham bantlama (n=13) olmak üzere iki gruba randomize 

edildi (https://www.randomizer.org/). Bantlamalar bireylerin dominant ekstremitesine uygulandı. 

Yazı yazarken hangi elini kullandığı sorularak dominant ekstremite belirlendi. Bantın boyu 

mezura ile ölçüm yapılarak belirlendi. Kinezyobantlama supraspinatus kasının origosundan 

insersiyosuna doğru ilk ve son 5 santimetrelik kısmı haricindeki bölgeye %50 gerim sağlanarak 

Y bandı ile uygulandı. Sham bantlama ise supraspinatus kasına denk gelmeyecek şekilde eklem 

geçmeden skapula üzerine dikey yönde bir I bandı kullanılarak uygulandı. Bantlamaları 

uygulayan (HA) ve değerlendirmeyi yapan kişi (DK) birbirinden farklıydı. Değerlendirmeyi 

yapan kişi (DK) bireylere uygulanan bantlamanın hangi bantlama olduğunu bilmiyordu. 

Bantlama öncesi ve bantlamadan 20 dakika sonra bireyler dinamometre (Mecmesin Myometer 

Test, UK) ve kapalı kinetik zincir üst ekstremite stabilite testi ile değerlendirildi.Örneklem 

büyüklüğü 10 kişi üzerinde yapılan pilot çalışmadan elde edilen sonuçlara göre; tip 1 hata 0,05 

ve çalışma gücü 0,80 olacak şekilde, 26 kişi olarak hesaplandı. Veriler SPSS 26 kullanılarak 

analiz edildi. Kinezyobantlama ve sham bantlama gruplarının sürekli değişkenleri Mann 

Whitney U testi ile karşılaştırıldı. Bağımlı iki sürekli değişkenin karşılaştırılması için Wilcoxon 

Signed Rank test kullanıldı. Grupların kategorik değişkenlerinin karşılaştırılmasında Ki Kare 

testi kullanıldı. 

Bulgular: Sağlıklı 26 kadın gönüllü çalışmaya katıldı. Kinezyobant grubundaki 13 bireyin 

median yaşı 25 (minimum 21- maksimum 30) yıl ve sham grubundaki 13 bireyin median yaşı 25 

(minimum 20 - maksimum 30) yıl idi. İki grup yaş ve vücut kitle indeksi açısından benzer 



bulundu. Bantlama sonrası skapsiyon kas kuvveti ve üst ekstremite stabilite testi skorlarının 

kinezyobant grubunda istatiksel anlamlı olarak arttığı gözlendi (sırasıyla, p=0.016, p=0.001). 

Sham grubunda skapsiyon kas kuvvetinde anlamlı değişiklik gözlenmezken (p=0,507), üst 

ekstremite stabilite testi skorlarında istatiksel anlamlı artış gözlendi (p=0,004). Ancak 

kinezyobant ve sham bant uygulanan gruplar arasında skapsiyon kas kuvveti ve üst ekstremite 

stabilite test skor değişimleri açısından istatiksel anlamlı fark bulunmadı (sırasıyla, p=0,153, 

p=0,204). 

Grupların Skapsiyon Kuvveti ve Üst Ekstremite Stabilitelerinin Karşılaştırılması 

  

  Kinezyobant Grubu Sham Grubu p Değeri 

Skapsiyon Kuvveti 

Değişimi 

  

  

  

  

Artma 

  

11 (%84,6) 

  

8 (%61,5) 

  

  

0,153 

  

  

Azalma 

  

2 (%15,4) 

  

5 (%38,5) 

Kapalı Kinetik Zincir 

Üst Ekstremite 

Stabilite Skoru 

Değişimi 

  

  

  

  

Artma 

  

13 (%100) 

  

12 (%92,3) 

  

  

0,204 

  

  

Azalma 

  

0 (%0) 

  

1 (%7,7) 

  

Skapsiyon kuvvet artışı kinezyobant grubunda 11 bireyde, sham grubunda ise 8 bireyde 

gözlenirken kapalı kinetik zincir üst ekstremite stabilite skoru artışı kinezyobant grubunda bütün 

bireylerde, sham grubunda ise 12 bireyde gözlenmiştir. Kinezyobantlama ve sham bantlama 

yapılan gruplar skapsiyon kuvvet değişimi ve kapalı kinetik zincir üst ekstremite stabilite skoru 



değişimi açısından karşılaştırıldığında anlamlı bir fark bulunmamıştır (sırasıyla, p=0,153, 

p=0,204). 

Sonuç: Sağlıklı bireylere uygulanan kinezyobantlama ve sham bantlama yapılan gruplar 

skapsiyon kuvvet değişimi ve kapalı kinetik zincir üst ekstremite stabilite skoru değişimi 

açısından karşılaştırıldığında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Bu çalışma sağlıklı bireyler 

üzerinde yapıldığı için kas iskelet sorunu olan bireyleri ve sporcuları yansıtmayabilir. 

Anahtar Kelimeler: kinezyobantlama, kas kuvveti, stabilite, supraspinatus, omuz 



  

S-24 NOTALJİA PARESTETİCADA KİNEZYOBANT ETKİNLİĞİ PİLOT 

ÇALIŞMA 

EMİNE AYGÜL ORTAÇ1, TUĞBA TEHÇİ1, MEHMET ADAM1 

1ADANA ŞEHİR HASTANESİ 

Amaç: Notaljia parestetica (maküler amiloidozis) tanılı hastalarda kinezyobant uygulamasının 

hastaların semptomları üzerine etkisini incelemek. 

Yöntem: Bu açık gözlemsel çalışmaya dermatoloji kliniğinde notaljia parestetica (maküler 

amiloidozis) tanısı alan 10 hasta dahil edildi. Hastalara 5’er gün arayla 4 kez kinezyobant 

uygulaması yapıldı. Kinezyobant uygulaması alan açma metodu kullanılarak direk lezyon 

üzerine uygulandı. Hastaların ağrı değerlendirmeleri LANNS (Nöropatik ağrı değerlendirme 

ölçeği) ve görsel analog skalası ile uygulama öncesi ve sonrası yapıldı. Kaşıntı değerlendirme 

ölçeği ile uygulama öncesi ve sonrası kaşıntı değerlendirildi. Lezyonun çapı ve alansal ölçümleri 

uygulama öncesi ve sonrası karşılaştırıldı. Hastanın global uygulama etkinliği için 5’li Likert 

skalası kullanıldı 

Bulgular: Bu pilot çalışmanın ilk verileri sunulacaktır. Bu pilot çalışmaya alınan bir hastanın 

uygulama öncesi ve sonrası görüntüleri Şekil 1 ve 2’de gösterilmiştir. Şekil 1, notaljia 

hastalarında kinezyobant uygulaması , şekil 2 de ise tedavi sonrası fotoğrafı olacaktır. 

şekil-1 

 

olguda lezyon üzerine kinezyobant uygulaması  



Sonuç: Kinezyobant uygulaması ile subdermal basıncın azaltılarak serbest sinir sonlanmaları 

üzerindeki basıncın kalkmasıyla notaljia parestetikalı hastaların belirti ve bulgularının 

azalabileceği hipotezi üzerine çalışmamızı planladık . Çalışmamız devam etmekte olup ilk 

sonuçlarımız kongrede sunulacaktır 

Anahtar Kelimeler: Notaljia, kinezyobant, kaşıntı 



  

S-25 Fibromiyalji Sendromu İle Transient Reseptör Potansiyel Melastatin 8 

(Trpm8) Kanalı Gen Ekspresyonu Ve Polimorfizmi Arasındaki İlişkinin 

İncelenmesi 

Gizem Suna1, Şahika Burcu Karaca1, Huri Bulut2, Günel Rasulova1 

1Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi 
2İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Amaç: Fibromiyalji sendromu (FMS) genellikle yorgunluk, kognitif disfonsiyon, psikiyatrik 

semptomlar ve çoklu somatik semptomların eşlik ettiği kronik yaygın kas-iskelet sistemi ağrısı 

nedenidir. Etiyolojisi ve patofizyolojik mekanizmaları tam olarak bilinmemektedir. Bu 

çalışmanın amacı TRPM8 tek gen polimorfizmleri (rs10166942, rs11562975) ve gen ekspresyon 

düzeyi ile FMS'nin varlığı, semptom şiddeti ve farklı klinik özelliklerinin arasındaki ilişkinin 

incelenmesidir. 

Yöntem: Çalışmaya 2016 ACR tanı kriterlerine göre FMS tanısı almış 60 kişiden oluşan hasta 

grubu ve 40 kişiden oluşan kontrol grubu olmak üzere toplam 100 kişi dahil edildi. Tüm 

katılımcıların demografik özellikleri kaydedildi. Her iki gruba da Görsel Analog Ölçek, 

Yorgunluk Şiddet Ölçeği (YŞÖ), Fibromiyalji Etki Anketi (FEA), Beck Depresyon Ölçeği 

(BDÖ), Pittsburgh Uyku Kalitesi İndeksi (PUKİ), Mini Mental Test (MMT) uygulandı. 

Katılımcıların periferik kan örneklerinden total RNA izolasyonu yapılarak RT-PCR yöntemi ile 

TRPM8 gen ekspresyonu belirlendi. Polimorfizm bölgelerindeki değişen alleller, allele özgü 

nükleotidlerle mutasyon belirleme teknigi (ARMS-PCR) kullanılarak belirlendi. Elde edilen 

sonuçlar IBM SPSS Statistics 20 programı kullanılarak analiz edildi. 

Bulgular: Elde edilen sonuçlara göre hasta grubundaki bireylerin gen ekspresyon düzeyleri 

kontrol grubuna oranla istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek idi (hasta grubu 

ort=9.33±2.41, kontrol grubu ort=6.29±2.76, p<0.001). Kontrol grubuna göre hasta grubunda 

TRPM8 mRNA düzeylerinde 8,24 kat artış (kat değişimi=8,24) gözlemlendi. Tüm katılımcılar 

değerlendirildiğinde yaygın ağrı düzeyi ve semptom şiddeti, VAS, YŞÖ, FEA, BDÖ, PUKİ 

skorları ile gen ekspresyon düzeyleri arasında pozitif yönlü korelasyon vardı. MMT puanları ile 

gen ekspresyon düzeyleri arasında negatif yönlü korelasyon mevcuttu (p<0.001). Hasta 

grubundaki kadınlarla kontrol grubundaki kadınlar değerlendirildiğinde rs10166942 ve 

rs11562975 polimorfizim dağılımları arasında anlamlı fark saptandı (p<0.05). Hasta grubundaki 

kadınların kontrol grubundaki kadınlara göre rs10166942 T allel dağılımı anlamlı olarak 

yüksekti. 

Sonuç: TRPM8 geni, FMS gelişimi ve semptom şiddeti ile ilişkilendirilebilecek genetik 

faktörlerden biri olabilir. Çalışmamız sonuçlarına göre FMS hastalarında TRPM8 gen 

ekspresyon düzeyi artmaktadır. Gen ekspresyonu düzeyi arttıkça katılımcıların fibromiyalji ile 

ilişkili semptomları kötüleşmektedir. Ayrıca FMS yatkınlığı ile allel ve genotip sıklığı açısından 

rs10166942 ve rs11562975 polimorfizimleri arasında anlamlı bir bağlantı olabileceği 

saptanmıştır. Bu konuda daha net verilere ulaşabilmek için TRPM8 ile FMS arasındaki ilişkiyi 



ortaya koyan daha büyük örneklem boyutuna sahip ve diğer etnik gruplarda yapılan araştırmalara 

ihtiyaç vardır. 

Anahtar Kelimeler: Fibromiyalji Sendromu, Etyopatogenez, TRPM8, Gen Ekspresyon, 

Polimorfizm 



  

S-26 Distal Radius Kırığı Olan Hastalarda Osteoporoz Varlığının Araştırılması 

ve Major Osteoporotik ve Kalça Kırığı Riskinin Değerlendirilmesi 

Hatice Demirel1, Nurahsen Zaben1, Canan Şanal Toprak1, Yavuz Şahbat2, Ahmet Hamdi 

Akgülle2 

1Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi , Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon 

Ana Bilim Dalı 
2Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Ana 

Bilim Dalı 

Amaç: Distal radius kırığı (DRF), 50 yaş ve üzeri kadınlarda en sık görülen üst ekstremite 

kırığıdır. Düşük enerjili distal radius kırığı olan hastalar, sonraki kalça ve omurga kırıkları için 

yüksek risk altındadır. Distal radius kırıkları kalça ve omurga kırıklarından daha erken ortaya 

çıkabilmekte ve çalışmalar distal radius kırığı olan hastaların büyük bir kısmının daha düşük 

kemik mineral yoğunluğuna (KMY) sahip olduğunu böylece bu tip kırığın osteoporozun 

habercisi olabileceğini göstermektedir. Amacımız DRF olan hastaların osteoporoz tanı ve 

tedavisi açısından değerlendirilmesiydi. 

Yöntem: 2018 tarihinden itibaren acile başvuran ve muayene notları arasında ‘’distal radius’’ 

anahtar kelimesi yer alan hastalar tarandı. Osteoporoz risk faktörlerini içeren anket formu, 

osteoporoz tanısı almış ve tanı almamış hastalarla yapılan telefon görüşmesi ile araştırmacılar 

tarafından dolduruldu. Hastaların demografik verileri kaydedildi. İstatistiksel analizlerde SPSS 

22 istatistik paket programı kullanıldı. Analizlerde yüzdelik, ortalama, standart sapma ve ki-kare 

testi kullanıldı, p < 0,05 olması anlamlı kabul edildi. 

Bulgular: Toplamda 2284 veriye ulaşıldı. Bu verilerden 1240 tanesi yineleyen hasta verisi 

olduğundan çıkartıldı. Geriye kalan 1044 hastanın 769 tanesi 50 yaş altı idi. Geri kalan 275 

hastanın muayene notlarından 242 tanesinde DRF olduğu tepit edildi. Bu hastalardan 80 tanesine 

ulaşıldı. DRF’lerinin 56 tanesi minor travma ve 24 tanesi major travma ile oluşmuştu. Her iki 

grubun yaş (minor travma 61,58 + 9,52 / major travma 58,04 + 5,55) ve vücut kitle indeksleri 

(minor travma 29,62 + 5,83 / major travma 29,37 + 3,78) benzerdi. Hastaların KMY'si 

girilmeden hesaplanan FRAX’a göre 10 yıllık major osteoporotik kırık riski ve kalça kırığı riski 

ortalaması sırasıyla minor travma grubunda 11,19 + 6, 64 ve 3,40 + 4,22 major travma grubunda 

3,94 + 2,12 ve 0,77 + 1,21 olup iki grup arasında anlamlı fark mevcuttu (p< 0.001 - p=0.004). 

Minor travma grubunda hastaların 41 (%73.2) tanesi, major travma grubunda 11 (%45,8) tanesi 

kadın idi ve aralarında anlamlı fark mevcuttu (p=0,019). Hastaların sadece 5 tanesinde 

osteoporoz taraması yapılmış olup bunların 2 tanesi major travma grubunda 3 tanesi ise minor 

travma grubunda idi. Sadece minor travma grubunda bir hastada kırık öncesi tarama mevcuttu. 

Sadece 4 hasta osteoporoz tedavisi almaktaydı bunlardan 1 tanesi major travma grubunda 3 

tanesi ise minor travma grubunda idi. Ebeveynde kalça kırığı öyküsü minor travma grubunda 7 

hastada (%12,5), major travma grubunda 1 (%4,2) hastada mevcuttu. KMY verileri girilmeden 

hesaplanan FRAX skorlarına göre minor travma grubundaki 27 (%48,2) hastalanın ek bir 

değerlendirme yapılmadan direk osteoporoz tedavisi alması gerekmekteydi ve bu hastalardan 



sadece 2 tanesi tedavi almaktaydı. Minor travma grubunda 28 (%50) hasta alt değerlendirme 

eşiğinin üstünde (9 tanesi tedavi eşik değerinin üstünde) major travma grubunda 10 (%41,7) 

hasta alt değerlendirme eşiğinin üstünde (1 tanesi tedavi eşik değerinin üstünde) yer almaktaydı 

ve KMY ile değerlendirilmeleri gerekiyordu ancak sadece 2 hastada osteoporoz taraması 

yapılmıştı. 

Sonuç: DRF, acil servislere sık başvuru nedeni olup, bu hastalarla neredeyse sadece ortopedistler 

karşılaşmaktadır. DRF’ nin kalça ve omurga kırıklarından daha erken ortaya çıkabileceği ve 

osteoporozun habercisi olabileceği gösterilmiş olduğundan, ilerde gelişebilecek kırıkların ve 

buna bağlı morbidite ve mortalitenin önlenmesinde osteoporoz farkındalığı önem taşımaktadır. 

Bu nedenle DRF olan hastaların yönetiminde birlikte hareket edilmeli ve riskli hastalar 

osteoporoz açısından tetkik edilmelidir. 

Anahtar Kelimeler: distal radius kırığı, osteoporoz 



  

S-27 Kronik Bel Ağrısı Olan Hastalarda Fizyoterapinin Ağrı, fonksiyonellik ve 

yaşam kalitesi skorlarına Etkisi 

FEVZİ CANSIN1, HAVVA TALAY ÇALIŞ1, BÜŞRA YILMAZ2 

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kayseri Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim 

Dalı 
2Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim Ve Araştırma Hastanesi,Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon 

Kliniği 

Amaç: Kronik mekanik bel ağrısında medikal tedaviye ilaveten verilen fizyoterapinin tedavide 

ağrı, fonksiyonellik ve yaşam kalitesi üzerine katkısı değerlendirildi 

Yöntem: Kronik, mekanik bel ağrısı ile polikliniğimize başvuran hastaların demografik verileri 

yanında tedavi öncesi ve sonrası; Visual analog skala (VAS) , Oswestry Disabilite İndeksi (ODI) 

ve Kısa form 36 (SF-36) yaşam kalitesi skorlaması, Lomber hareket açıklığı (LHA) ,düz bacak 

kaldırma testi (DBK) ve el parmak zemin mesafesi (EPZM) değerlendirildi. 18 yaş üstü 60 hasta; 

sadece medikal tedavi alan grup 1 ve buna ilave fizyoterapi alan grup 2 olarak, iki gruba ayrıldı. 

Hastalara fizik tedavi olarak yüzeyel ısıtıcı olarak hotpack 20 dk , derin ısıtıcı olarak ultrason 1,5 

W/cM² 8 dk ,analjezik akım olarak Tens 100 hz konvansiyonel 20 dk verildi. Ayrıca her iki 

gruba da egzersiz önerildi 

Bulgular: Her iki grupta da DBK ve SF-36 genel sağlık algısı skoru değişimi hariç tedavi 

öncesine göre istatistiksel olarak anlamlı düzelme sağlandı. Fizik tedavi eklenen grupta tüm 

parametrelerde sadece medikal tedavi yapılan gruba göre daha fazla düzelme sağlandı. Ancak 

DBK ve SF-36 genel sağlık algısı skoru değişimi sadece grup 2’de anlamlı olarak düzeldi 

(Grafik). Her 2 grupta yaş, cinsiyet, vücut kitle endeksi, öğrenim durumu, çalışma durumu, gelir 

düzeyi, sigara kullanımı, fiziksel aktivite süresi ve semptom süresi açısından anlamlı farklılık 

yoktu (Tablo ). 

GRAFİK 

 

TEDAVİ ÖNCESİNE GÖRE DEĞİŞİMLER 



TABLO 

  

Değişken 

Tedavi Grupları 
Toplam 

(n = 60) 

p Medikal Tedavi 

(n = 30) 

Fizik Tedavi 

(n = 30) 

Yaş (yıl) 42.53±12.91 40.33±10.03 41.43±11.52 0.464 

Cinsiyet         

Kadın 14(46.7) 15(50.0) 29(48.3) 0.796 

Erkek 16(53.3) 15(50.0) 31(51.7)   

Vücut Kitle İndeksi (kg/m2) 27.23±4.47 26.76±5.31 26.99±4.87 0.713 

Sigara kullanımı (İçen) 4(13.3) 9(30.0) 13(21.7) 0.117 

Fiziksel Aktivite Süresi 90.0(67.5-172.5) 90.0(60.0-180.0) 90.0 (62.5-180.0) 0.806 

Semptom Süresi 9.0(7.0-24.0) 10.5(6.0-24.0) 9.0 (6.0-24.0) 0.806 
 

DEMOGRAFİK VERİLER 

Sonuç: Sonuç olarak çalışmamızda; medikal tedaviye ilave edilen fizik tedavi ile, tedaviye her 

alanda özellikle de, hem kronik bel ağrısının etkilediği özel testlerde ve genel sağlık algısı ile 

yaşam kalitesi üzerinde katkı sağlandığı gösterildi. 

Anahtar Kelimeler: fizik tedavi, Oswestry Dizabilite İndeksi (ODI), Vizüel Analog Skala 

(VAS), Kısa Form-36(SF-36) Yaşam Kalitesi Anketi, Kronik mekanik bel ağrısı 



  

S-28 Meme Kanserine Bağlı Üst Ekstremite Lenfödem Tanısı Olan Hastalarda 

Kol Volüm Ölçümlerindeki Minimal Klinik Anlamlı Değişikliğin 

Değerlendirilmesi 

Canan Şanal Toprak1, İmran Kalkan1, Leyla Huseynli1, Yasin Okumuş1, Gülseren Derya Akyüz2 

11Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 
22İstanbul Medipol Üniversitesi Uluslararası Tıp Fakültesi 

Amaç: Lenfödem; lenfatik dolaşımın konjenital veya edinsel bazı nedenlerle bozulması sonucu, 

proteinden zengin interstisyel sıvının jeneralize veya bölgesel olarak birikimiyle karakterize bir 

durumdur. Klinik olarak önemli minimal değişiklik ise ölçtüğümüz değişkende (ölçüm, anket vs) 

hastalar için anlamlı olan minimum klinik değişiklik miktarını gösteren bir değerdir. Bu kavram 

bir hastanın önemli olarak tanımlayacağı ve hastanın yönetiminde bir farklılık oluşturacak en 

küçük değişikliktir. Çalışmamızın amacı meme kanserine bağlı üst ekstremite lenfödem tanısı 

bulunan hastalarda kol volüm ölçümündeki herhangi bir farkın klinik açıdan minimal anlamlı 

değişiklik oluşturup oluşturmadığını araştırmaktır. 

Yöntem: Meme kanseri ile ilişkili lenfödem tanısı almış 18-85 yaş aralığındaki hastalar 

çalışmamıza dahil edildi. Meme kanseri dışındaki nedenlere bağlı üst ekstremite lenfödem tanısı 

almış, diğer vücut bölgelerinde lenfödemi olan ve çalışmaya katılım için onam vermeyen 

hastalar çalışma dışı bırakıldı. Hastaların demografik ve klinik verileri kaydedildi. Klinik 

değerlendirmeler 0 ve 3. ayda yapıldı. Her iki değerlendirmede hastaların her iki üst ekstremite 

volüm farkları ölçüldü ve hastalardan lenfödeme bağlı ağrı-gerginlik-ağırlık hissini numerik 

skala ile 0 ile 10 arasında derecelendirmesi istendi. Ayrıca 3. ayda hastaların bir önceki 

takiplerine göre algıladıkları sağlık durumları sorgulandı (1: çok daha kötüyüm, 2: biraz daha 

kötüyüm, 3: aynıyım, 4: biraz daha iyiyim, 5: çok daha iyiyim). Bu değerlendirmeler eksternal 

kriter olarak kullanıldı. Minimum saptanabilir değişiklik kendini bu ölçümlere göre aynı olarak 

değerlendiren hastalarda standart ölçüm hatası aracılığıyla belirlendi. Minimal klinik anlamlı 

değişiklik ise kendini daha iyi olarak değerlendiren hastalarda ortalama değişiklik değeri ve alıcı 

işlem karakteristikleri (ROC) eğrilerindeki optimal kesme noktasıyla olmak üzere iki farklı 

yöntem ile tahmin edildi. 

Bulgular: Toplam 85 hasta değerlendirmeye alındı. 28 hasta iki kol arası volüm ölçümü farkı 

200 ml den daha az olduğu için çalışma dışı bırakıldı. 9 hasta volüm ölçüm hatası saptandığı için 

volüm hesaplamasından çıkarıldı. 57 hastanın 6 tanesi kendisini biraz daha kötü, 29 tanesi aynı, 

17 tanesi biraz daha iyi, 5 tanesi çok daha iyi olduğunu belirtti. Hastaların ortalama yaşı; 

57,34+7,94; ortalama vücut kitle indeksi 31,36+5,17 idi. Hastalarda ROC eğrisi altında kalan 

alan volüm farkı ölçümü ve ağırlık hissinin klinik iyileşmeyi göstermede iyi, gerginlik hissinin 

kabul edilebilir, ağrının ise zayıf bir parametre olduğunu gösterdi. Volüm farkı, ağırlık, gerginlik 

ve ağrı için sırasıyla minimum saptanabilir değişiklik 46,10 ml, 0,77, 1,88, ve 4,17 puan olarak 

bulundu, iyileşen hastalarda volüm farkı ölçümü, ağırlık, gerginlik ve ağrı değerleri ortalama 

değişiklik değerleri sırasıyla 52,86 ml, 1,3, 0,83 ve 0,60 puan ROC eğrisi kesme değerleri ise 

72,28ml, 1,5, 0,5 ve 1.5 puan idi. 



Sonuç: Genel olarak, volüm değişikliği ve ağırlık hissindeki değişiklik meme kanseri ile ilişkili 

lenfödemi olan hastaların hissettiği klinik iyileşmeyi daha iyi yansıttığı düşünülmektedir. 

Bununla birlikte, 75 ml altında olan volüm değişiklikleri ve 1,5 puan altındaki ağırlık hissindeki 

değişikliklerin klinik iyileşmeden bağımsız olduğu kanısına varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: üst ekstremite, lenfödem, minimal klinik önemli değişiklik, meme kanseri 



  

S-29 İlk COVID-19 Karantinası Sırasında Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon 

Polikliniklerine Başvuran Hastaların Özellikleri 

Janbubi Jandaulyet1, Canan Şanal Toprak1, Osman Hakan Gündüz2, Tuğba Özsoy Ünübol3, 

Mehmet Tuncay Duruöz4 

1Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı 
2Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Algoloji 

Bilim Dalı 
3Sultan II. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon 

Anabilim Dalı 
4Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Romatoloji 

Bilim Dalı 

Amaç: COVID-19 pandemisi tüm poliklinikleri olumsuz etkilemesine rağmen, pandemi 

sırasında fizik tedavi ve rehabilitasyon (FTR) polikliniğine başvuran hastaların özelliklerine 

ilişkin literatürde sınırlı veri bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı, COVID-19 pandemisinin 

Türkiye'deki FTR poliklinik ziyaretleri üzerindeki etkisini değerlendirmektir. 

Yöntem: Çalışma tanımlayıcı retrospektif olarak tasarlandı. 2019 (pandemi öncesi) ve 2020 

(pandeminin ilk karantinası sırasında) olmak üzere iki tane üçüncü basamak hastanenin Nisan ve 

Mayıs aylarında FTR polikliniklerini ziyaret eden sırasıyla 4770 ve 1003 hasta tarandı. 18 yaş 

üstü hastalar çalışmaya dahil edildi. Yaş, cinsiyet, ziyaret nedeni, tanı ve reçete edilen ilaç 

değişkenleri kaydedildi. Ziyaret nedenlerine ilişkin terimler takip ve reçete; akut ve kronik 

boyun, sırt ve bel ağrıları; akut ve kronik periferik artralji; nöropatik ağrı; osteoporoz ve diğer 

taramalar olmak üzere altı grupta sınıflandırıldı .İstatistiksel analiz için Sosyal Bilimler İstatistik 

Paketi (SPSS) 22.0 kullanıldı. Analizler için Shapiro-Wilk, ki-kare ve Student-t testi kullanıldı. 

İstatistiksel anlamlılık değeri P < 0.05 olarak ayarlandı. 

Bulgular: 2020 Nisan ve Mayıs aylarında FTR polikliniklerine başvuran toplam 1003 hastanın 

ortalama yaşı 46.6+13.5 idi. En sık ziyaret nedenleri arasında akut periferik eklem ağrısı, takip, 

reçete ve akut bel ağrısı vardı .En sık takip ve reçete nedenleri fibromiyalji, romatizmal 

hastalıklar, kas-iskelet sistemi rahatsızlıkları ve nöropatik ağrı idi. En sık etkilenen eklem omuz 

ve ikinci sırada diz eklemi idi. Bel ağrısı olan hastaların en az %75.3'ünde ve boyun ağrısı olan 

hastaların %62.5'inde radiküler ağrı mevcuttu. 1003 hastanın 886'sına reçete yazılmıştı. En sık 

reçete edilen ilaç, nonsteroid antienflamatuar ilaçlardı (NSAİİ'ler). En sık reçete edilen ikinci ilaç 

pregabalindi. 2019 Nisan ve Mayıs aylarında FTR polikliniklerine başvuran toplam 4770 

hastanın yaş ortalaması 51.1+16.4 idi. 2019 yılında en sık ziyaret nedenleri arasında kronik 

periferik eklem ağrısı, takip, reçeteleme ve kronik bel ağrısı bulunurken, en sık takip ve reçete 

nedenleri fibromiyalji, osteoporoz, romatizmal hastalıklar ve kas-iskelet sistemi rahatsızlıkları 

idi. Eklem ağrısı olan hastalarda en sık etkilenen eklem dizdi ve ikinci sırada omuz idi. Bel ağrısı 

ve boyun ağrısı olan hastaların sırasıyla %70.1'inde ve %69.4'ünde radiküler ağrısı mevcuttu. En 

sık reçete edilen ilaçlar arasında NSAİİ'ler, D vitamini, pregabalin yer aldı . Hastaların pandemi 

öncesi ve pandemi sırasındaki özelliklerinin karşılaştırılmasında, pandemi öncesi hastaların yaş 



ortalamaları, pandemi sırasında polikliniklere başvuran hastaların yaş ortalamalarından 

istatistiksel olarak daha yüksekti .Pandemi sırasında hastalarda akut rahatsızlıkların istatistiksel 

olarak daha sık olduğu, pandemi öncesi hastalarda ise kronik rahatsızlıkların istatistiksel olarak 

daha sık olduğu belirlendi. Pandemi öncesinde osteoporoz nedeniyle polikliniklere başvuran 

hastaların oranı daha yüksekti. Nöropatik ağrılı hastaların yüzdesi her iki yıl arasında benzerdi . 

Takip ve reçete için başvuru sayısı benzerdi. Takip ve reçete için başvuranlar hastaların tanı 

analizine göre pandemi döneminde romatizmal hastalıkları, kas-iskelet sistemi rahatsızlıkları ve 

nöropatik ağrıları olan hastaların yüzdesi anlamlı olarak yüksek bulundu ve pandemi öncesinde 

fibromiyalji ve osteoporoz hastalarının yüzdelerinin daha yüksek olduğu belirlendi. 

Poliklinik ziyaret nedenleri 

Yıl 2019 (n=4770) 2020 (n=1003) P-değeri 

Takip ve Reçete 940 (19.7%) 225 (22.4%)   0.051 

Akut boyun ağrısı 91 (1.9%) 72 (7.2%) <0.001 

Kronik boyun ağrısı 237 (5.0%) 25 (2.5%)   0.001 

Akut sırt ağrısı 19 (0.4%) 31 (3.1%) <0.001 

Kronik sırt ağrısı 122 (2.6%) 8 (0.8%)   0.001 

Akut bel ağrısı 254 (5.3%) 137 (13.7%) <0.001 

Kronik bel ağrısı 834 (17.5%) 60 (6.0%) <0.001 

Akut periferik artralji 460 (9.6%) 278 (27.7%) <0.001 

Kronik periferik artralji 1164 (24.4%) 91 (8.7%) <0.001 

Osteoporoz taraması 390 (8.2%) 24 (2.4%) <0.001 

Nöropatik ağrı 259 (5.4%) 52 (5.2%)   0.754 

  

Sonuç: Pandemi sırasında FTR polikliniklerine başvuran hasta sayısı önemli ölçüde azaldı. FTR 

polikliniklerinde pandemiden önce kronik ağrılı hasta çoğunluktayken pandemi sırasında daha 

fazla akut kas-iskelet ağrısı olan hastaları içermekte. Pandeminin ilk karantinası sırasında önemli 

ölçüde azalmış olsa da, FTR polikliniklerinde hala önemli sayıda hasta vardı. Bu hastaların FTR 

pratiğinde hızlı değerlendirme ve tedavi gerektirdiği düşünülebilir. 

Anahtar Kelimeler: Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, Kas-İskelet Hastalıkları, Pandemi, 

Poliklinik 



  

S-30 Lateral epikondilitli hastalarda hastalığın şiddeti ile uyku kalitesı 

arasındaki ilişki 

özkan yükselmiş1 

1Diyarbakır Dağkapı Devlet hastanesi 

Amaç: Tenisçi dirseği, dirseğin dış çevresinde ağrıya neden olan bir durum ve genellikle dirsek 

ekleminin yakınındaki önkol kaslarının ve tendonlarının aşırı kullanımı ile tetiklenir. Ağrının 

tendonlardaki şişme veya küçük mikro yırtıklardan kaynaklandığı düşünülmektedir. Biz bu 

çalışmada Tenisçi dirseği olan hastalarda uyku kalitesinde etkilenme olup olmadığını ve bu 

etkileşimin hastalık aktivitesi ile ilişkisini bulmaya çalıştık. 

Yöntem: Araştırmamıza Diyarbakır Gazi Yaşargil hastanesi etik kurulunan onay alınarak 

başlandı. 50 hasta ve yaş cinsiyet benzer 50 kontrol grubu alındı. Bilinen uyku bozukluğu olan 

hastalar ve kronik hastalığı olanlar dışlandı. Araştırmaya dahil olan bütün katılımcılara 

aydınlatılmış onam, demografik veri formu, pittsburg uyku kalitesi indeksi (PUKİ) ve hasta bazlı 

ön kol değerlendirme anketi (PRTEE) dolduruldu. Vaka ve kontrol grupları non parametrik 

testlerle karşılaştırılmış ve hastalık aktivitesinde ki korelasyon için pearson testi kullanıldı. 

P<0.05 anlamlı kabul edildi 

Bulgular: Gruplar arası demografik özellikler farklı değildi(p>0.05). PRTEE sonuçları 

beklendiği gibi vaka grubunda oldukça yüksek bulundu(p<0.01). PUKİ sonuçları vaka grubunda 

kontrol grubuna göre bozulmuş bulundu(p<0.05). PUKİ ve PRTEE arasında yapılan korelasyon 

testlerinde ise orta derecede korelasyon tespit edildiVaka grubu ve kontrol grubu arasında 

PRTEE ve PUKİ puanları arasında anlamlı bir fark olup olmadığını incelemek için yürütülecek 

testin belirlenmesi amacıyla yürütülen Kolmogorov-Smirnov testi sonucunda verilerin normal 

dağılmadığı görülmüştür (p<,05). Bu nedenle tüm gruplara non-parametrik testler kullanılmıştır. 

PRTEE ağrı, Mann Whitney U testi sonucunda gruplar arasında anlamlı bir fark olduğu 

bulunmuştur (U=162,000, p<,001). Sıralar ortalamaları incelendiğinde vaka grubunun kontrol 

grubundan daha yüksek PRTEE ağrı skoruna sahip olduğu görülmüştür. PRTEE fonksiyon, 

Mann Whitney U testi sonucunda gruplar arasında anlamlı bir fark olduğu bulunmuştur 

(U=59,000, p<,001). Sıralar ortalamaları incelendiğinde vaka grubunun kontrol grubundan daha 

yüksek PRTEE fonksiyon skoruna sahip olduğu görülmüştür. PRTEE toplam, Mann Whitney U 

testi sonucunda gruplar arasında anlamlı bir fark olduğu bulunmuştur (U=76,000, p<,001). 

Sıralar ortalamaları incelendiğinde vaka grubunun kontrol grubundan daha yüksek PRTEE 

toplam skoruna sahip olduğu görülmüştür. PUKİ puanları, Mann Whitney U testi sonucunda 

gruplar arasında anlamlı bir fark olduğu bulunmuştur (U=883,500, p<,05). Sıralar ortalamaları 

incelendiğinde vaka grubunun kontrol grubundan daha yüksek PUKİ skoruna sahip olduğu 

görülmüştür. 

PUKİ ve PRTEE korelasyon 

  Puki PRTEE PRTEE PRTEE 



Ağrı Fonksiyon Toplam 

Puki 

Pearson 

Korelasyon 
1 ,696** ,665** ,695** 

P   ,000 ,000 ,000 

N 100 100 100 100 

PRTEE Ağrı 

Pearson 

Korelasyon 
,696** 1 ,911** ,976** 

P ,000   ,000 ,000 

N 100 100 100 100 

PRTEE 

Fonksiyon 

Pearson 

Korelasyon 
,665** ,911** 1 ,979** 

P ,000 ,000   ,000 

N 100 100 100 100 

PRTEE Toplam 

Pearson 

Korelasyon 
,695** ,976** ,979** 1 

P ,000 ,000 ,000   

N 100 100 100 100 
 

Sonuç: Lateral epikondiliti olan hastalarda uyku kalitesinde bozulma görülmüştür ve bu bozulma 

hastalığın şiddeti ile de koreledir. Bu konuda yapılacak daha büyük çalışmalar ile bu hastalığı 

olan kişilerde uyku kalitesine yönelik öneriler gereklidir 

Anahtar Kelimeler: lateral epikondilit, tenisçi dirseği, uyku kalitesi 



  

S-31 Fibromyaljili Hastalarda Temporomandibuler Eklem Disfonksiyonu 

Sıklığının Araştırılması 

Merve Damla Korkmaz1, Pınar Kürsüz Köseoğlu1 

1İstanbul S.B.Ü. Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve 

Rehabilitasyon Kliniği 

Amaç: Fibromyalji tanılı hastalarda temporomandibular eklem disfonksiyonu (TMED) sıklığının 

araştırılması ve temporomandibuler eklem bozukluğu varlığına göre demografik verilerin ve 

hastalık şiddetinin karşılaştırılmasıdır. 

Yöntem: Retrospektif olarak tasarlanan bu çalışmaya S.B.Ü. İstanbul Kanuni Sultan Süleyman 

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği’ne başvuran 20-60 yaş 

arasındaki fibromiyalji tanılı 59 hasta dahil edildi. Hastaların yaş, cinsiyet ve vücut kitle indeksi 

gibi demografik verileri kaydedildi. Bunlara ek olarak çene eklemi ile ilgili rahatsızlıklarının 

olup olmadığı araştırıldı ve Fibromiyalji Etki Anketi (FEA) ve D vitamini düzeyleri kaydedildi. 

Bulgular: Katılımcıların yaş ortalaması 42.6.±10.5 yıl, ortalama vücut kitle indeksi ise 26.6±4.5 

kg/m2 olarak saptandı. 17 hastada (%28.8) TMED mevcut iken, 42 hastada (%71.2) TMED 

saptanmadı. TMED olan ve olmayan katılımcılar cinsiyet ve yaş açısından değerlendiğinde iki 

grup arasında anlamlı fark saptanmadı. TMED bulunan hastaların yaş ortalaması 44.5±6.4 yıl 

iken, TMED bulunmayan hastaların yaş ortalaması 42.6.±10.5 yıl olarak bulundu. Hastaların 

ortalama D vitamini düzeyi 17.5±7.1 olarak saptanırken TMED olan ve olmayan grup arasında 

anlamlı fark mevcut değildi (p>0.05). Hastaların ortalama FEA düzeyi 72.0±17.4 olarak 

saptanırken TMED olan ve olmayan grup arasında anlamlı fark saptanmadı (p>0.05) (Tablo 1). 

Tablo 1. Fibromiyalji tanılı hastaların temporomandibular eklem bozukluğu varlığına göre klinik 

ve demografik verileri 

  
TMED + 

(n:17) 

TMED – 

(n:42) 

  

Total 

(n:59) 

  

    p 

Yaş (yıl) 

Ortalama±SS 

Min-Max 

  

44.5±6.4 

35/58 

  

42.7±9.4 

20.0/60.0 

  

42.6.±10.5 

20.0/60.0 

0.462* 



Cinsiyet (%) 

Kadın 

Erkek 

  

13(77%) 

4 (23%) 

  

37 (84%) 

6 (13%) 

  

61 (84%) 

11 (16%) 

0.448** 

BKİ (kg/m2) 

Ortalama±SS 

Min-Max 

  

26.1±4.8 

20.3-32.6 

  

27.0±4.1 

21.8-34.1 

  

26.6±4.5 

20.3-34.1 

0.127* 

Dvitamini(ng/mL) 

Ortalama±SS 

Min-Max 

  

17.6±8.7 

5.0-39.0 

  

17.5±6.8 

3.6-32.8 

  

17.5±7.1 

3.6-39.0 

0.962* 

FEA 

Ortalama±SS 

Min-Max 

  

72.5±14.9 

30.9-97.8 

  

75.5±17.2 

34.8-98.4 

  

72.0±17.4 

30.9-98.4 

0.530* 

TMED: Temporomandibuler eklem disfonksiyonu; BKİ: Beden Kitle İndeksi; FEA: Fibromyalji 

etki anketi SS: Standart sapma; Min: Minimum; Max: Maksimum; α=0,05; *: independent t test, 

**: ki-kare testi 

Sonuç: TMED olan hastalarda fibromyalji sıklığı normal popülasyona göre artmış olsa da, 

TMED öyküsü olan ve olmayan fibromiyalji hastaları arasında yaş, cinsiyet, D vitamini ve 

fibromiyalji hastalık şiddeti açısından anlamlı farklılık saptanmamıştır. TMED sıklığının 

fibromiyalji hastalarındaki düzeyinin saptanması açısından daha ileri klinik araştırmalara ihtiyaç 

duyulmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Fibromyalji, temporomandibuler eklem, vitamin D, hastalık şiddeti 



  

S-32 Parapleji ve hemipleji hastalarında bakıcı yükünün karşılaştırılması 

Serdar Kılınç1, Elif Selim Bahadır1 

1Bolu AİBÜ Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı 

Amaç: Parapleji ve hemipleji gibi günlük yaşam aktiviteleri belirgin olarak sınırlanmış hastalara 

bakım veren kişilerin, hastaların rehabilitasyon sürecinin şekillenmesinde önemli bir yere sahip 

olduğu bilinmektedir. Fakat bakım verme sürecinde bakım veren birey, fiziksel, psikososyal ve 

maddi yönden zorluklara maruz kalmaktadır. Bu hasta gruplarına bakım verenlerin bakım verme 

yükünün bilinmesi rehabilitasyon sürecininin yönetilmesinde olumlu katkıları olacağı 

düşünülmektedir. Bu nedenle çalışmamızda parapleji ve hemipleji hastalarının bakıcıları 

arasındaki bakım verme yükü ve depresyon şiddeti düzeylerini karşılaştırmayı amaçladık. 

Yöntem: Bolu AİBÜ Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı'nda yatarak 

tedavi gören parapleji ve hemipleji hastalarına bakım veren kişiler çalışmaya alındı. Çalışmaya 

katılan kişilerin aydınlatılmış onamları alındı. Çalışma kesitsel bir çalışma olarak planlanmıştır. 

18-75 yaş arasında, 3 aydan fazla süredir parapleji ve hemipleji nedeniyle takip edilen hastaların 

bakıcıları ve bu bakıcıların 18 yaşından büyük, hastalarına en az 1 aydır bakan, hastaların birinci 

ve ikinci dereceden yakınları olanlar çalışmaya dahil edildi. Psikiyatrik hastalık öyküsü olan 

bakıcılar çalışma dışı bırakıldı. Parapleji hastalarına bakım veren kişilerin oluşturduğu grup 

Grup1, hemipleji hastalarına bakım veren kişilerin oluşturduğu grup ise Grup2 olarak 

adlandırıldı. Çalışmada örneklem büyüklüğü, farklı hasta grupları arasında yapılan benzer bir 

çalışmada tespit edilen zarit bakım verme yükü ortalama±SD değerleri kullanılarak G*Power 3.1 

programı üzerinde hesaplandı ve etki büyüklüğü 1,81 olarak bulunmuştur. Programa göre, her iki 

grupta 6’şar hasta olacak şekilde toplam 12 hasta olması gerektiği hesaplanmıştır. Kesitsel bir 

çalışma planladığımızdan ulaşılabilecek maksimum örneklem büyüklüğüne ulaşabilmek için 

Grup1'e 31, Grup2'ye ise 30 bakıcı dahil edildi. Buna göre çalışmamızda alfa hatası 0,05, 

çalışmanın gücü %80 tespit edilmiştir. Hastaların şeçimi için basit rastgele örnekleme metodu 

kullanıldı. Hastaların ve bakıcıların demografik verileri kaydedildi. Çalışmaya dahil edilen 

bakıcıların bakım verdiği hastaların Barthel günlük yaşam aktivite indeksleri dolduruldu. 

Bakıcıların bakım verme yükü Zarit Bakım Verme Yükü Ölçeği(ZBVYÖ) ile değerlendirildi. 

Bakıcıların depresyon riskini belirlemek, depresif belirtilerinin düzeyini ve şiddet değişimini 

ölçmek amacıyla Beck Depresyon Ölçeği(BDÖ) kullanıldı. Değişkenler arasındaki ilişkiyi 

değerlendirmede ki-kare testi, Non-parametrik verilerin karşılaştırılmasında Mann-Whitney U 

testi ve parametrik verilerin karşılaştırılmasında ise bağımsız t-testi uygulandı. P değeri <0.05 

istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. 

Bulgular: Grup1'de 31, Grup2'de ise 30 hasta bakıcıdan oluşmuştur.Her iki grup arasında bakıcı 

cinsiyeti, yaşı, medeni hal, eğitim durumu, sosyal güvencesi, mevcut hastalık varlığı, gelir 

durumu açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktu(p>0,05). Hasta yaşları açısından 

gruplar arasında istatiksel olarak anlamlı fark vardı(p<0,05). Hasta cinsiyeti açısından gruplar 

arasında istatiksel olarak anlamlı fark yoktu(p>0,05). Gruplar arasında bakıcıların baktıkları 

hastaların Barthel skorları açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktu(p>0,05).Grup 1'de 



ortalama ZBVYÖ skoru 27, Grup2'de 25 olarak tespit edilmiştir. Her iki grupta da hafif düzeyde 

bakım yükü tespit edilmiştir. Gruplar arasında ZBVYÖ skorları açısından istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark bulunmamıştır(p>0,05). Grup1'de ortalama BDÖ skoru 11,7, Grup2'de 11,6 

olarak tespit edilmiştir. Her iki grupta da depresyon şiddeti hafif düzeyde tespit edilmiştir. 

Gruplar arasında BDÖ skoru açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

bulunmamıştır(p>0,05). Her iki grupta da ZBVYÖ ve BDÖ skorları arasında pozitif ilişki 

mevcuttur(Grup1,r:0,400,p<0,05, Grup 2,r:0,592,p<0,05). 

Gruplar arası verilerin karşılaştırılması 

  Grup1   Grup2     

  Ortalama SD Ortalama SD p* 

ZBVYÖ 27 8,6 25 12,1 0,46 

BDÖ 11,7 4,3 11,6 6,4 0,94 

Hasta Yaşı 52,2 15,7 61,2 10,9 0,01 

  Ortanca Min-Mak Ortanca Min-Mak p** 

Hasta Barthel 

Skoru 
45 30-90 60 30-95 0,16 

Bakıcı Yaşı 53 24-77 56 22-72 0,47 

  n   n   p*** 

Bakıcı Cinsiyet 
22 kadın 

9 erkek 

  
19 kadın 

11 erkek 

  0,44 

ZBVYÖ:Zarit Bakım Verme Yükü Ölçeği, BDÖ: Beck Depresyon Ölçeği, *: Student T testi, **: 

Mann-Whitney U Testi, ***:Pearson Ki-Kare Testi. p<0,05 istatistiksel olarak anlamlı olarak 

kabul edilmiştir. 

Sonuç: Parapleji ve hemipleji hastalara bakan bakıcı gruplarında bakım verme yükü ve 

depresyon şiddeti açısından artış görülmüştür. Gruplar arasında ise bakım verme yükü ve 

depresyon şiddeti açısından bir fark bulunmamıştır. 

Anahtar Kelimeler: Parapleji, Hemipleji, Zarit Bakım Verme Yükü, Beck Depresyon Ölçeği 



  

S-33 Karpal Tünel Sendromunda Yüksek Yoğunluklu Lazer Tedavisi ve Düşük 

Yoğunluklu Lazer Tedavisinin Etkinliğinin Karşılaştırılması 

Sidar Burcu Ateş1, Zuhal Özişler2, Sumru Özel2 

1Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
2Ankara Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi 

Amaç: Karpal tünel sendromu en sık görülen tuzak nöropati olup klinik pratikte yaygın olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Tipik bulguları; ağrı, uyuşma ve median sinir trasesinde karıncalanmadır. 

Bu şikayetlerin özellikle geceleri şiddetlenmesi karakteristiktir. Tedavisinde standart bir protokol 

bulunmamakla birlikte öncelikle konservatif tedavi yöntemleri tercih edilmektedir. Literatürde 

konservatif tedavi metodlarından olan düşük ve yüksek yoğunluklu lazer tedavisinin karpal tünel 

sendromu üzerinde etkinliğini değerlendiren kısıtlı sayıda çalışma mevcuttur. Çalışmamızda 

karpal tünel sendromlu hastalarda yüksek ve düşük yoğunluklu lazer tedavisinin etkinliğini 

klinik olarak karşılaştırmayı bu bulguları elektromiyografi ve ultrasonografi gibi objektif 

yöntemler desteklemeyi hedefledik. 

Yöntem: Çalışmamız Ankara Şehir Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği’nde 

yürütüldü. Çalışmamız prospektif, randomize, kontrollü, tek merkezli olarak tasarlandı. 

Kliniğimize karpal tünel sendromu kliniği ile başvuran, 18-65 yaş arası, elektrofizyolojik olarak 

hafif ve orta derece karpal tünel sendromu tanısı alan, 63 hasta ve 114 el çalışmaya dahil edildi. 

Hastalar bağımsız bir araştırmacı tarafından tabakalı randomizasyon ve minimizasyon metodu ile 

3 gruba ayrıldı. Her üç gruba da uygun ölçüde, nötral el bilek splinti kullanması önerildi. Birinci 

grupa sadece el - el bilek splinti tedavisi verilen hastalar dahil edildi. İkinci gruba el el bilek 

splinti yanında, düşük yoğunluklu lazer tedavisi (DYLT) uygulanan hastalar; üçüncü gruba ise el 

el bilek splinti yanında yüksek yoğunluklu lazer tedavisi (YYLT) uygulanan hastalar dahil edildi. 

Lazer tedavileri gün aşırı toplam 10 seans uygulandı. Tüm gruplar, tedavi başlangıcında, tedavi 

sonrası 1. ay ve 3. ayda klinik, elektrofizyolojik ve ultrasonografik olarak değerlendirildi. Klinik 

değerlendirmede dinamometre ile el kavrama kuvveti, pinçmetre ile parmak kavrama kuvveti, 

Boston karpal tünel sendromu değerlendirme skalası ile semptom ve fonksiyonel durum 

değerlendirildi. Elektrofizyolojik değerlendirmede median ve ulnar sinir duyusal ve motor sinir 

iletim çalışmaları yapıldı. Ultrasonografik değerlendirmede ise proksimal karpal tünel 

düzeyinden median sinir kesit alanı ve yassılaşma oranı ölçüldü. 

Bulgular: Çalışmamızda üç grubun yaş ortalamaları, kadın erkek dağılımı, öğrenim durumu, 

dominant el, semptom tarafı, beden kitle indeksi ortalamaları ve semptom süresi yönünden 

istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı görüldü (p>0,05). Tedavi öncesinde; gruplar arasında, 

klinik bulgular, elektrofizyolojik ve ultrasonografik ölçümler arasında anlamlı bir fark 

saptanmadı (p>0,05). Hem lazer gruplarında hem de kontrol grubunda elektrofizyolojik, 

sonografik ve klinik istatistiksel anlamlı iyileşme izlenmiş olup; tedavi etkinlikleri 

kıyaslandığında lazer grupları kontrol grubuna göre karpal tünel sendromu tedavisinde daha 

etkin bulunmuştur (p>0,001). DYLT ve YYLT arasında ise istatistiksel anlamlı fark 

bulunmamıştır (p>0,05). Ayrıca değerlendirilen parametrelerden; Boston semptom şiddet skalası, 



parmak kavrama kuvvetleri (üçlü ve lateral kavrama), median sinir duyu iletim hızı ve median 

sinir kesit alanında sadece splint tedavisi verilen kontrol grubunda tedavi sonrası 1. ayda 

istatistiksel anlamlı değişim izlenmezken; DYLT ve YYLT gruplarında erken dönemde de 

istatistiksel anlamlı fark izlenmiştir. 

Sonuç: Çalışmamızdan elde edilen bulgulara göre splint tedavisinin karpal tünel sendromunda 

tek başına tedavi edici olabildiği ancak konservatif tedavi metodlarından olan lazer tedavisinin 

tedaviye eklenmesinin etkinliği belirgin bir şekilde artırdığı görülmüştür. Düşük yoğunluklu 

lazer tedavisi ile yüksek yoğunluklu lazer tedavisi arasında ise tedavi etkinliği açısından belirgin 

fark görülmemiştir. Sonuç olarak; hafif ve orta düzey karpal tünel sendromlu hastalarda el - el 

bilek splintinin yanında, DYLT ve YYLT’nin tedavide kullanımının faydalı olduğunu, iki lazer 

modalitesi arasında ise hasta bazlı değerlendirerek karar verilmesi gerektiğini düşünmekteyiz. 

Anahtar Kelimeler: Karpal Tünel Sendromu, Ultrasonografi, Elektromiyografi, Düşük 

Yoğunluklu Lazer Tedavisi, Yüksek Yoğunluklu Lazer Tedavisi 



  

S-34 Unilateral karpal tünel sendromunda dominant/non-dominant el ayrımı 

Şeniz Akçay1, Aslı Köşkderelioğlu2, Fikriye Elif Saka1, Neslihan Eşkut2, Altınay Göksel 

Karatepe1 

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı 
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı 

Amaç: Fantom ekstremite ağrısı, Parkinson Hastalığı, Kompleks Bölgesel Ağrı Sendromu gibi 

şiddetli nöropatik ağrısı olan hastalarda kortikal reorganizasyon nedeniyle sağ/sol ayrımında 

etkilenme olduğu bilinmekle birlikte, hafif şiddette nöropatik ağrıya neden olan Karpal Tünel 

Sendromu (KTS) gibi durumlarda sağ/sol taraf ayrım becerisi ve klinik şiddetle ilişkisi net olarak 

tanımlanmamıştır. Bu araştırmada dominant ekstremite tutulumlu KTS hastalarının 

dominant/non-dominant el tanıma doğruluğu, hızının sağlıklı kontrollerle ve sağlam tarafları ile 

karşılaştırılması ve KTS ile ilişkili klinik parametrelerle korelasyonunun araştırılması 

hedeflenmiştir. 

Yöntem: Araştırmaya, kognitif fonksiyonları taranmış ve normal olan, unilateral, dominant ve 

sağ ekstremite tutulumlu 75 KTS hastası ve 75 sağlıklı gönüllü dahil edilmiştir. Sağ/sol taraf 

ayrımı için www.noigroup.com tarafından oluşturulan Recognize® tablet uygulaması 

kullanılmıştır. Bu uygulamada düz zemin üzerinde 25 adet sağ, 25 adet sol ele ait farklı açılar ve 

pozisyonlarda çekilmiş resimler gösterilerek dominant, non-dominant el tanıma doğruluğu ve 

hızı hesaplanmıştır. Ayrıca tüm katılımcıların iki nokta diskriminasyon mesafesi, el kavrama 

güçleri değerlendirilmiş; KTS hastalarının Pain Detect ile ağrının nöropatik komponenti ve 

Boston KTS Değerlendirme Anketi ile KTS ile ilişkili semptom şiddeti ve fonksiyonel 

etkilenmeleri değerlendirilmiştir.Nicel bağımsız verilerin analizinde Mann-Whitney U test ve 

Kruskal-Wallis; bağımlı nicel verilerin analizinde Wilcoxon Testi kullanılmıştır. Nitel bağımsız 

verilerin analizinde ki-kare test, ki-kare test koşulları sağlanmadığında Fischer Test 

kullanılmıştır. Korelasyon analizinde Pearson ve Spearman korelasyon analizi kullanılmıştır. 

Bulgular: KTS grubunda dominant ekstremitede iki nokta diskriminasyon mesafesi kontrol 

grubundan anlamlı olarak daha yüksek (p<0.001), el kavrama gücü (p=0.010) daha düşük 

saptandı. KTS grubunda dominant taraf iki nokta diskriminasyon mesafesi non-dominant taraftan 

(p=0.002) istatistiksel olarak anlamlı daha uzun saptandı. KTS grubunda dominant ekstremite el 

kavrama gücü, non-dominant taraftan anlamlı düşük saptanırken (p=0.009); kontrol grubunda 

dominant taraf el kavrama gücü non-dominant taraftan anlamlı yüksek saptandı (p=0.010). KTS 

ve kontrol gruplarının arasında dominant ve non-dominant ellerini tanıma doğruluk ve tanıma 

zamanları arasında anlamlı farklılık saptanmadı, ancak grup içi analizde kontrol grubunun 

dominant el tanıma doğruluğu, non-dominant eli tanıma doğruluğundan anlamlı olarak daha 

yüksek saptandı (p=0.027). KTS grubunda ise dominant ve non-dominant ekstremite tanıma 

doğruluğu bakımından taraflar arasında fark saptanmadı (p=0.742). Dominant ve non-dominant 

el tanıma doğruluğunun farkları gruplar arasında karşılaştırıldığında KTS ve kontrol grubunun 

dominant ve non-dominant el tanıma doğruluk farkları benzerdi (p>0.05) (Tabloda 

özetlenmiştir). KTS hastalarında dominant el tanıma doğruluğu ile semptom süresi arasında 



istatistiksel olarak anlamlı negatif korelasyon saptanmıştır (r=-0.267, p=0.020). KTS hastalarında 

dominant el tanıma doğruluğu ve el kavrama gücü ile anlamlı zayıf pozitif korelasyon 

saptanmıştır (r=0.290, p=0.012). KTS şiddeti bakımından gruplandırıldığında ise dominant ve 

non-dominant el tanıma doğruluk ve zamanı bakımından hafif/orta/şiddetli KTS grupları 

arasında anlamlı farklılık saptanmamıştır. 

KTS ve kontrol grubunun demografik verileri ve değerlendirme parametrelerinin grup içi ve 

gruplar arası karşılaştırması 

 

Sonuç: Araştırmamızda unilateral ve sağ dominant el tutulumlu KTS hastaları ve sağlıklı 

gönüllüler arasında dominant/non-dominant el tanıma doğruluk ve zamanı bakımından gruplar 

arasında fark saptanmamıştır. Ancak kontrol grubunun dominant ekstremite tanıma 

doğruluğunun, non-dominant ekstremiteden anlamlı yüksek olmasına rağmen, KTS hastalarında 

taraflar arasında bu fark gözlenmemiştir. Araştırmamızda dominant ve unilateral tutulumlu KTS 

hastalarının dahil edilmesi ve bu nedenle hafif KTS hastalarının çoğunlukta olması dominant, 

non-dominant el tanıma doğruluğunun etkilenme boyutunu maskelemiş olabilir. KTS hastaları 

için etkilenen tarafın tanınmasında değişikliği araştırmak için bulgularımızın şiddetli KTS 

hastalarının daha fazla olduğu çalışmalarla desteklenmesi gereklidir. 

Anahtar Kelimeler: Karpal tünel sendromu, sağ sol ekstremite tanıma, ağrı 



  

S-35 Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Fiziksel Aktivite Düzeyleri ve İlişkili Faktörler 

Tuba Baykal1, Feray Cinevre Soyupek1 

1Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı 

Amaç: Düzenli fiziksel aktivitenin genel sağlık, bilişsel fonksiyonlar ve zihinsel sağlık üzerine 

olumlu etkileri gösterilmiştir. Üniversite öğrencilerinin kabul görmüş rehberlerin fiziksel aktivite 

önerilerini karşılama oranları beklenenin altındadır. Biz bu çalışmada tıp fakültesi öğrencilerinin 

fiziksel aktivite düzeylerini ve fiziksel aktrivite düzeylerini etkileyen faktörleri belirlemeyi 

amaçladık. 

Yöntem: Çalışmamız kesitsel ve gözlemsel bir anket çalışmasıdır. Anket çevrimiçi bir Google 

anket formu ile yapıldı. 15.09.2021-15.12.2021 tarihleri arasında, 1607 tıp fakültesi öğrencisiden 

gönüllü onam formunu onaylayan 528 öğrenci çalışmaya dahil edildi. Sosyodemografik veri 

formu ve kişisel yaşam tarzı ile ilgili soruların bulunduğu bir anket formu kullanıldı. 

Katılımcıların fiziksel aktivite düzeyleri Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketi-kısa form (IPAQ-

SF) ile; depresyon ve anksiyete düzeyleri ise sırasıyla Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ) ve Beck 

Anksiyete Ölçeği (BAÖ) ile belirlendi. 

Bulgular: Katılımcıların yaş ortalaması 22.58±2.23 idi ve % 57’si kız öğrenciydi. Katılımcıların 

ortalama total IPAQ-SF skorları 1658±1793.91 MET idi. IPAQ puanlama sistemine göre 201 

(%38.1) öğrencinin fiziksel aktivite düzeyi düşük (inaktif), 200 (%37.9) öğrencinin fiziksel 

aktivite düzeyi orta (minimal aktif) ve 127 (%24.1) öğrencinin fiziksel aktivite düzeyi ise 

yüksekti (çok aktif). Kız öğrencilerde düşük fiziksel aktivite düzeyi istatistiksel anlamlılıkla daha 

fazla bulundu (p=0.01). Aktif hobisi olanların ve düzenli sportif aktivite katılımı olanların 

fiziksel aktivite düzeyleri istatistiksel olarak anlamlı yüksekti (p<0.001, p=0.001). Fiziksel 

aktivite düzeylerinin yaş, sigara, okul yılı, vücut kitle indeksi ve BAÖ ile ilişkisi saptanmadı. 

BDÖ skorları ile düzenli fiziksel aktivite düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı negatif 

korelasyon saptandı (r=-0.102, p=0.019). Kız ve erkek öğrencilerin BDÖ skorları arasında 

anlamlı fark saptanmadı. Kız öğrencilerin BAÖ skorları erkek öğrencilere göre anlamlı yüksek 

saptandı (12.54±9.59 vs 10.12±8.29, p=0.03). Aktif hobisi olanların BDÖ ve BAÖ skorları 

olmayanlara göre istatistiksel anlamlılıkla düşük saptandı (sırasıyla, 13.60±7.57 vs 16.46±9.59, 

p<0.001; 10.33±8.31 vs 12.64±10.13, p=0.004). Düzenli spor aktivitesi katılımı olanların BAÖ 

skorları istatistiksel olarak anlamlı düşük saptanırken (10.56±9.03 vs 12.32±9.54, p=0.03), BDÖ 

skorlarında düşme eğilimi saptandı ancak istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı. 

Sonuç: Çalışmamızın sonucunda tıp fakültesi öğrencilerinde aktif hobi varlığı ve sportif 

aktivitelere katılımın fiziksel aktivite ve mental iyilik hali üzerine olumlu etkilerinden bahsetmek 

mümkündür. Bu bağlamda daha kapsamlı ve çok merkezli çalışmalar ile desteklenen sonuçlarla 

üniversite öğrencilerinin fiziksel aktivite düzeylerini arttırmaya yönelik öneriler sunmak ve bu 

yöndeki girişimlerin ilgili kurumlarca ele alınmasını teşvik etmek önemli bir toplumsal hizmet 

olacaktır. 



Anahtar Kelimeler: Fizikel aktivite düzeyi, tıp fakültesi öğrencileri, sağlık 



  

S-36 Lipödemli Olgularda Yağ Dokusu Metabolitleri İle Yağ Doku Kalınlığı 

Arasındaki İlişki 

Zeliha Ünlü1, Tuğba Çavuşoğlu2, Funda Kosova3, Ali Aydın1 

1M.C.B.Ü HAFSA SULTAN HASTANESİ FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON 

ANABİLİM DALI 
2M.C.B.Ü HAFSA SULTAN HASTANESİ FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALI 
3MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ/MANİSA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK 

YÜKSEKOKULU 

Amaç: Yağ dokusu metabolizma ve immün sistemle ilgili çeşitli adipokinlerin salgılandığı 

vücuttaki en geniş endokrin organdır. Bu çalışmada lipödemli olgularda adiponektin, ghrelin, 

resistin ve visfatin düzeylerinin ve yağ dokusu kalınlığı ile aralarındaki ilişkinin araştırılması 

amaçlandı. Bu amaçla subkütan yağ dokusu kalınlığı objektif olarak ultrasonografi ile 

değerlendirildi. 

Yöntem: Çalışmaya lipödem tanısı alan 19 kadın olgu ve aralarında yaş bakımından fark 

olmayan 15 sağlıklı kadın dahil edildi. Ultrasonografik olarak cilt ve cilt altı subkütan doku 

ölçümleri her iki uyluk ve baldırdan iç-dış; üst-alt toplam 8 alandan ölçüldü. Tüm olgulardan 

adiponektin, ghrein, resistin ve visfatin serum düzeyleri Eliza cihazında sandawich yöntemi 

kullanılarak ölçüldü. 

Bulgular: Lipödemli olgularda kontrollere kıyasla uylukta cilt kalınlığı hariç, uyluk ve baldırda 

cilt altı subkütan doku kalınlığı ve toplam cilt- cilt altı kalınlığı anlamlı olarak artmış bulundu 

(P<0.000). Lipödemli olgularda kontrollerin aksine (P<0.000) toplam cilt- ciltaltı kalınlığı 

bakımından uyluk ve baldır değerleri arasında anlamlı ilişki saptanmadı (P>0.05). Lipödemli 

olgular ve kontroller arasında adiponektin, ghrelin, resistin ve visfatin serum düzeyleri 

bakımından anlamlı fark saptanmadı (P>0.05). Lipödemli olgularda ve kontrollerde adiponektin, 

ghrelin, resistin ve visfatinle ultrasonla cilt, cilt-altı ve toplam kalınlık ölçümleri arasında anlamlı 

ilişki saptanmadı (P>0.05). Lipödemli olgularda istatistiksel olarak anlamlı olmasa da, ölçüm 

yapılan tüm bölgelerde cilt, cilt-altı kalınlığı ile adiponektin ve ghrelinle negatif yönde ilişkiler 

saptandı. Visfatinle çoğunlukla negatif, resistinle çoğunlukla pozitif yönde korelasyonlar 

bulundu. İstatistiksel olarak anlamlı olmamakla beraber, detaylı olarak irdelendiğinde gruplar 

arasında adipokinler ve ultrason ölçümleri ilişkisinde, pozitif veya negatif yönde birbirinden 

ayrışan korelasyonlar izlendi. 

Sonuç: Subkütan dokudan salgılanan adipokinler lipödem etiyopatogenezi ve kliniğinde önemli 

rol oynayabilir. Lipödemli olgularda cilt ve cilt- altı subkütan dokunun ultrasonografik 

değerlendirimi, adipokinlerin serum düzeyi ölçümünden daha kullanışlı olabilir. 

Anahtar Kelimeler: Adipokinler, Lipödem, Ultrason 



  

S-37 Dejeneratif Skolyozun Sıklığı, Osteoporoz ve Spinopelvik Açılarla İlişkisi, 

Günlük Yaşam Aktivitesi, Depresyon ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi 

Sezer Miğal1, Coşkun Zateri1, Hatice Reşorlu1, Erkan Melih Şahin2 

1Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD. 
2Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği AD. 

Amaç: Dejeneratif skolyozun FTR polikliniğindeki sıklığını saptamak, erişkin skolyozun 

etiyolojik nedenlere bağlı olarak sınıflandırılan alt tiplerinin sıklığını saptamak, skolyozun 

osteoporoz ve spino-pelvik açılar ile ilişkisi, günlük yaşam aktivitesi, depresyon ve yaşam 

kalitesi üzerine etkisini değerlendirmektir. 

Yöntem: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ), Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 

polikliniğimize 01.04.2020 ila 01.07.2021 tarihleri arasında başvuran, 50 yaş üzeri gönüllü 

olgular çalışmaya alındı. Nöromüsküler hastalık, spinal cerrahi öyküsü, malign tümor, kronik 

enfeksiyon, psikiyatrik hastalık ve anketleri doldurmaya engel bilişsel fonksiyon bozukluğu 

dışlama kriterlerimizdi. Olguların demografik bilgileri kaydedildi. Fonksiyonel durum İstanbul 

Bel Ağrısı Disabilite İndeksi (İBADİ), psikolojik durum Beck depresyon ölçeği (BDÖ), yaşam 

kalitesi short form (SF-36) ve Scoliosis Research Society (SRS)-22 ölçeği ile değerlendirildi. 

Radyolojik değerlendirme için posteriyor-anteriyor (PA) ve sagital skolyoz grafileri çektirildi. 

Kemik mineral yoğunluğu (KMY), dual-energy x-ray absorbsiyometri (DEXA) ile ölçüldü. 

Olguların torakal kifoz (TK), lomber lordoz (LL), pelvik tilt (PT), pelvik insidans (Pİ), sakral 

slop (SS), sagital vertikal aks (SVA), global tilt (GT), T1 pelvik açı (T1PA), lomber lordoz 

indeksi (LLİ) ölçüldü. Cobb açısı 10° ve üzerinde olanlar skolyoz olarak kabul edildi. 

İstatistiksel değerlendirmede, verilerin normal dağılıma uygunluğu Kolmogorov-Smirnov testi 

ile değerlendirildi. Kategorik verilerde ki-kare ve Fisher’s Exact testi, iki kategorik değişken ile 

sürekli değişken arasındaki ilişkide T testi ve Mann Whitney U testi, ikiden fazla kategorik 

değişkenin sürekli değişken ile arasındaki ilişkide Kruskal-Wallis ve One Way Anova testleri 

kullanıldı. İstatistiksel anlamlılık düzeyi p<0,05 kabul edildi.Bu çalışma 2020/43-09 sayılı etik 

kurul onayıyla yürütülmüş ve ÇOMÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince 

desteklenmiştir (proje no: TTU-2021-3481). Tüm olguların yazılı ve sözlü onamları alınmıştır. 

Bulgular: Çalışmamıza, 42’si (%19) erkek 179’u (%81) kadın olmak üzere 221 kişi katıldı. 51 

(%23,1) kişide skolyoz saptadık. 51 kişinin 7’si (%13,7) erkek 44’ü (%86,3) kadındı. Skolyozu 

olan grubun yaş ortalaması 65,8±8,1, skolyozu olmayan grubun ise 61,4±7,5 idi. 51 olgunun 

22’si (%43,1) primer dejeneratif skolyoz (Tip 1), 19’u (%37,3) progresif idiyopatik skolyoz (Tip 

2), 10’u (%19,6) sekonder dejeneratif skolyoz (Tip 3) idi.Skolyozu olan ve olmayan grup 

arasında spinopelvik parametreler açısından anlamlı bir istatistiksel fark saptanmadı (p>0.05). 

Tip 3 skolyozda SVA, TK, LL, PT, PI, GT ve T1PA ölçümleri diğer tiplere göre artmış saptandı 

ancak istatistiksel olarak anlamlı bir fark değildi (p>0.05). Skolyozlu bireylerde femur T skoru 

ve KMY değeri skolyozu olmayan gruba göre istatistiksel olarak anlamlı düşüktü (p=0,043, 

p=0,015). L1-4 T skoru ve KMY değerlerinde fark saptanmadı. Osteoporoz sıklığı 

skolyozlularda %34, skolyozu olmayanlarda %66 idi. Osteoporozu olan skolyoz hastalarında 



SVA, TK, LL, PT, SS, PI, GT, T1PA ölçümleri, osteoporoz olamayan skolyoz hastalarına göre 

daha yüksek olmasına rağmen istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı (p>0.05). Skolyoz 

saptanan bireylerde BDÖ, İBADİ, SF-36 ve SRS-22 ölçeklerinin tüm skorları skolyoz 

olmayanlara göre anlamlı olarak daha kötü idi (p<0.001) (Tablo 1). Skolyoz tipleri arasında ise 

sadece Tip 3 skolyozda SF-36’nın fiziksel fonksiyon alt birim skorları daha kötü ptandı 

(p=0.037). 

Tablo 1. Skolyoz olan ve olmayanların yaşam kalitelerinin değerlendirilmesi 

  Skolyoz var (n:51) Skolyoz yok (n:170) p 

BDÖ (Ort.±SS) 13,84±6,5 9,61±7,39 <0,001 

İBADİ (Ort.±SS) 22,69±12,95 14,34±12,93 <0,001 

SF-36 (Ort.±SS)       

Fiziksel fonksiyon 51,66±20,46 67,79±22,69 <0,001 

Fiziksel rol kısıtlılığı 26,47±30,17 62,55±39,16 <0,001 

Emosyonel rol 

kısıtlılığı 
31,35±31,55 63,31±40,81 <0,001 

Enerji 40,88±15,15 55,58±19,58 <0,001 

Emosyonel iyilik 

hali 
55,76±16,97 66,38±16,37 <0,001 

Sosyal fonksiyon 46,81±21,19 67,57±21,13 <0,001 

Vücut ağrısı 37,255±20,33 58,47±27,15 <0,001 

Genel sağlık algısı 37,45±14,08 54,01±20,28 <0,001 

SRS22 (Ort.±SS)       

Total skor 3,15±0,58 3,72±0,64 <0,001 

Fonksiyon 3,21±0,62 3,92±0,78 <0,001 

Ağrı 3,33±0,71 3,64±0,77 <0,001 

Dış görünüm 2,84±0,67 3,65±0,75 <0,001 

Mental iyilik 3,08±0,69 3,64±0,70 <0,001 

Tedavi 

memnuniyeti 
3,48±0,69 3,89±0,84 <0,001 



Ort.: ortalama, SS: standart sapma, BDÖ: Beck Depresyon Ölçeği, İBADİ: İstanbul bel ağrısı 

dizabilite indeksi, SRS-22: Skolyoz Araştırma Cemiyeti Anketi, p: Mann Whitney U testi 

Sonuç: Çalışmamızda, 50 yaş üzerindeki bireylerde dejeneratif skolyoz sıklığını %23,1 olarak 

saptadık. En sık Tip 1 skolyoz görüldüğünü gösterdik. Çalışmamızın sonuçlarına göre, 

dejeneratif skolyoz kişilerde depresyona ve özürlülüğe yol açmakta, ayrıca yaşam kalitesini 

belirgin bir şekilde olumsuz etkilemektedir. Bu sonuca osteoporozun ve spinopelvik 

parametrelerin etkisiz olduğunu saptadık. 

Anahtar Kelimeler: Dejeneratif skolyoz, erişkin skolyoz, osteoporoz, spinopelvik parametreler, 

yaşam kalitesi 



  

S-38 Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Temporomandibuler Bozuklukların 

Prevalansı 

Elif Yakşi1, Mustafa Fatih Yaşar1, Muhammed Balcı1 

1Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Amaç: Temporomandibular bozukluklar (TMD), temporomandibular eklem (TME), çevre kas, 

yumuşak doku ve kemik dokuyu da içeren heterojen bir hastalık grubudur. Etyolojide biyolojik, 

çevresel, genetik, sosyal, psikolojik ve kognitif faktörler rol almaktadır. TMB toplumun % 5-

12’sinde görülen, günlük aktivite, psikososyal işlevler ve yaşam kalitesini etkileyebilen bir halk 

sağlığı sorunu olarak kabul edilir. TMD, kronik bel ağrısından sonra ağrı ve disabilite ile 

sonuçlanan ikinci en yaygın kas-iskelet sistemi rahatsızlığıdır. Bu çalışmanın amacı tıp fakültesi 

öğrencilerinde TME hastalıklarının sıklığını belirlemektir. 

Yöntem: Çalışmaya Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde öğrenim gören 235 

öğrenci dahil edildi. Tüm katılımcıların ses, ağrı ve hareket kısıtlılığı gibi semptomları 

sorgulandı. Klinik muayeneler ve tanı ‘Temporomandibuler Düzensizlikler için Tanı Kriterleri: 

Değerlendirme Araçları: Turkish Version, 25May2016’ kullanılarak yapıldı. TMD'nin varlığı ve 

şiddeti, Fonseca'nın Anamnestik İndeksi (FAI) kullanılarak değerlendirildi. 

Bulgular: Çalışmaya katılan öğrencilerin ortalama yaşları 23.0±1.3, ortalama BMI değerleri 

25.7±4.3 olarak saptandı. Katılımcıların % 59.6’sı kadın, % 40.4’ü erkekti. Ağız açıklığı 

ortalaması 43.9±6.5 olarak ölçüldü. Katılımcıların % 34’ünde bruksizm şikayeti vardı. 

Temporomandibuler bölgeye yönelik ağrı şikayeti olan katılımcıların oranı % 5.5, ses şikayeti % 

6.4, hareket kısıtlılığı bildirenlerin oranı % 2.1’di. Fizik muayenede masseter ve temporal 

kasların palpasyonu ile tetik nokta saptanan katılımcıların oranı % 19.1 idi. TME tam açıklığı 

veya kapanma sırasında muayene ile saptanan ses oranı % 23’tü. Ağrı şikayeti bildiren 

katılımcıların ortalama VAS değeri 2.8±1.6 olarak saptandı. FAI kullanılarak değerlendirilen % 

51,9’unda TMD yok, % 33.3’ünde hafif, % 12.2’sinde orta, % 2.5’inde şiddetli TMD saptandı. 

Anamnez ve klinik muayene esas alındığında katılımcıların yaklaşık % 20’sinde miyofasiyal ağrı 

sendromu, % 2.1’inde redükte disk deplasmanı, yaklaşık % 1’inde non-redükte disk deplasmanı, 

% 5.5’inde hipermobil eklem, % 0.5’inde sistemik artrite bağlı çene eklem hastalığı saptandı. 

Sonuç: Tıp fakültesi öğrencilerinde TMD prevalansı yüksektir. Bu popülasyonda TMD'nin 

önlenmesi ve yönetimi için TMD taraması uygun olabilir. 

Anahtar Kelimeler: Temporomandibuler Eklem, Prevalans, Temporomandibuler Bozukluk 



  

S-39 Kuru İğneleme Tedavisinde YouTube’un Bilgi Kaynağı Olarak 

Kullanılması 

Fırat Ulutatar1, Çağrı Ünal Ulutatar2 

1Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp 

ve Rehabilitasyon, Algoloji Bölümü 
2İstanbul Rumeli Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Fizyoterapi Bölümü 

Amaç: Günümüzde internet, hekimler tarafından girişimsel işlemlerle ilgili bilgi edinme 

amacıyla sıklıkla kullanılmaktadır ve YouTube dünya çapında sağlıkla ilgili en çok kullanılan 

video kaynağıdır. Bu sebeple videoların bilgi açısından kaliteli olması önemlidir. Bu çalışmanın 

amacı klinikte sıklıkla uygulanan kuru iğneleme tedavisi ile ilgili YouTube videolarının içerik ve 

kalitesinin değerlendirilmesidir. 

Yöntem: Bu kesitsel çalışmada, YouTube’a “dry needling” yazılarak 150 video konu ile 

alakasına göre sıralandı. Reklamdan oluşan, tekrarlayan, İngilizce olmayan ve ses içermeyen 

videolar çalışmaya dahil edilmedi. Video özellikleri (beğeni sayısı, beğenmeme sayısı, video 

uzunluğu) ve videonun yüklenme kaynağı kaydedildi. DISCERN, Journal of the American 

Medical Association (JAMA) kriterleri, videoların özellikleri kaliteyi değerlendirmek için 

kullanıldı. Video özellikleri, JAMA ve DISCERN skorları arasında korelasyon analizi yapıldı. 

Gruplar arası analizlerde Mann-Whitney U ve Kruskal Wallis testleri kullanıldı. P<0.05 anlamlı 

kabul edildi. 

Bulgular: Toplam 100 video analiz edildi. Videoların çoğu fizyoterapistler tarafından 

yüklenmişti (%43). Videoların %92’si işlemin uygulaması ile ilgiliydi. Ortalama DISCERN 

skoru 35.3 (±15.4) ve ortalama JAMA skoru 1.93 (±0.86) olarak bulundu. Ortalama DISCERN 

skorları, hekimlerde (42.1 ± 16.9), hekim olmayan sağlık çalışanlarına göre (31.5 ± 15.2) anlamlı 

olarak yüksek bulundu (p<0.05). Ortalama JAMA skorları, hekimlerde (2.39 ± 0.7), hekim 

olmayan sağlık çalışanları (1.8 ± 0.8) ve sağlıkla ilişkili internet sitelerine (1.5 ± 0.5) göre 

anlamlı olarak daha iyi bulundu (p<0.05). Videoların süresi, DISCERN ve JAMA skorları 

arasında pozitif korelasyon mevcuttur. 

Sonuç: YouTube videolarının çoğunun kalitesi düşüktür. Sağlık profesyonelleri Youtube'da 

sağlıkla ilgili bilgilerin öneminin farkında olmalı ve kaliteli, doğru ve güncel içerikler 

sunmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: YouTube, kuru iğneleme, internet 



  

S-40 Subakromiyal Sıkışma Sendromu Tanılı Subakromiyal-subdeltoid Bursa İçi 

Enjeksiyon Uygulanan Hastalarda Tedaviye Yanıtı Disabilite Skalalarından 

Hangisi Daha İyi Yansıtmaktadır? 

Kardelen Gençer Atalay1, Ebru Kaplan1, Hanife Çağlar Yağcı2, İlker Yağcı1 

1Marmara Üniversitesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı 
2İstanbul Medeniyet Üniversitesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı 

Amaç: Omuz Ağrı ve Disabilite İndeksi (SPADI), Amerikan Omuz ve Dirsek Birliği Skoru 

(ASES) ve Kol, Omuz ve El Sorunları Hızlı Anketi (QuickDASH) subakromiyal sıkışma 

sendromunda hastaların ağrı ve disabilitesini değerlendirmek için kullanılan üst ekstremiteye 

spesifik skalalardır. Subakromiyal sıkışma sendromunda sıklıkla uygulanan subakromiyal-

subdeltoid bursa içi enjeksiyonu sonrası tedaviye yanıtı bu skalalardan hangisinin daha iyi 

yansıttığını belirlemek hem günlük klinikte hem de bilimsel çalışmalarda tekdüzelik sağlanması 

açısından önemlidir. Bu çalışmanın amacı subakromiyal sıkışma sendromu tanısı ile 

subakromiyal-subdeltoid bursa içi enjeksiyonu uygulanmış hastalarda bu skalaların tedaviye 

yanıtının incelenmesidir. 

Yöntem: Subakromiyal sıkışma sendromu tanısı ile Nisan 2019- Mart 2020 tarihleri arasında 

ultrasonografi eşliğinde subakromiyal-subdeltoid bursa içi enjeksiyonu uygulanıp egzersiz 

programı verilen 60 hasta (%63,3 kadın, yaş ortalaması 49,8±8,78) çalışmaya dahil edildi. 

Hastaların semptomatik omuz aktif fleksiyon, ekstansiyon, abdüksiyon, dış rotasyon açıları 

gonyometre ile, ağrısı VAS (Vizüel Analog Skala) ile, disabilitesi SPADI, ASES ve 

QuickDASH skalaları ile, yaşam kalitesi Kısa Form 36 (SF36) ile tedavi öncesi, tedavi sonrası 

üçüncü hafta ve üçüncü ayda değerlendirildi. Disabilite skalarının aktif omuz eklem hareket 

açıklığı, VAS ve SF-36 parametrelerindeki değişim ile uyumu Spearman’s korelasyon analizi 

kullanılarak, internal ve eksternal tedaviye yanıtı ise en küçük klinik önemli değişim ve %30 

değişim yaklaşımları ile lineer miks model regresyon analizleri yapılarak incelendi. 

Bulgular: Tüm disabilite skalalarının (SPADI, ASES ve QuickDASH) tedavi öncesi ve tedavi 

sonrası üçüncü hafta arasındaki değişimi birbirleri (rho=0,6-0,82, p<0,001) ve VAS ile (rho=0,6-

0,86, p<0,001) orta-yüksek düzeyde korele bulundu. Tüm disabilite skalalarındaki değişimin 

aktif omuz eklem hareket açıklığı değişimi (rho=0,33-0,62, p=0,001-0,003) ve SF-36 fiziksel 

fonksiyon, fiziksel problemler, emosyonel iyilik, vücut ağrısı, sağlık algısı ve sağlık değişimi 

parametrelerindeki değişim ile (rho=0,344-0,67, p=0,001-0,019) orta-düşük düzeyde korele 

olduğu saptandı. İnternal ve eksternal tedaviye yanıtın SPADI’de (beta=55,14, p<0,001 ile 

beta=56,09, p<0,001) diğer disabilite skalalarından daha yüksek olduğu bulundu. 

Sonuç: Her üç disabilite skalası da kabul edilebilir bir düzeyde tedaviye yanıtı göstermektedir. 

Skalalar klinik korelasyonlar ve psikometrik değerlendirme sonuçları ile genel olarak 

değerlendirildiğinde, bu hasta grubunda SPADI’nin kullanılması önerilebilir. 



Anahtar Kelimeler: Disabilite, Subakromiyal-subdeltoid Bursa İçi Enjeksiyon, Subakromiyal 

Sıkışma Sendromu 



  

S-41 Erişkin Dejeneratif Skolyozda Konservatif Tedavinin Etkinliği 

Fethullah Bayram1, Bilinç Doğruöz Karatekin1, Özge Pasin2, Yasemin Yumuşakhuylu3 

1İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Prof. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi, Fiziksel Tıp 

ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul, Türkiye 
2Bezmialem Üniversitesi Tıp fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye 
3İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, 

İstanbul, Türkiye 

Amaç: Erişkin dejeneratif skolyoz, omurganın dejeneratif değişikliklerine bağlı olarak koronal 

planda orta hattan laterale 10 dereceden fazla kayması ve sagital planda vertikal asktan 2 cm 

üzerinde sapma ile açığa çıkan genellikle 50 yaşından sonra başlayan bir spinal deformitedir. 

Çalışmamızın amacı erişkin dejeneratif skolyozlu bireylerde konservatif tedavinin ağrı skoru ve 

yaşam kalitesi üzerinden etkinliğini incelemektir. 

Yöntem: Bu Çalışmaya fizik tedavi rehabilitasyon kliniğine başvuran erişkin dejeneratif skolyoz 

tanısı konmuş 30 hasta alındı. Demografik özellikleri, cobb açı değerleri VAS ağrı skorları, SF-

36, SRS-22, EQ-5D yaşam kalitesi ve Roland Morris engellilik anket ölçüm değerleri kaydedildi. 

Sonrasında fizik tedavi ünitemizde hastalar 15 seanslık fizik tedavi ve egzersiz programına 

alındı. Tedavi bitiminde 1 ve 3 ay sonra hastalar anket çalışmaları üzerinden tekrar 

değerlendirildi. 

Bulgular: Çalışmaya katılan hastaların hepsi kadındı. %10’u (3 kişi) okula gitmemiş, %40’ı (12 

kişi) ilkokul mezunu, % 26,7’si (8 kişi) lise mezunu, % 23,3’ü( 7 kişi) ise üniversite mezunu idi. 

VAS skorları ortalaması bakımından periyotlar arasında anlamlı farklılık gözlenmiştir (tablo 1). 

1. Ölçüm VAS skoru ortalaması 2 ve 3’e göre anlamlı derecede yüksek çıkmıştır (p<0,001). 

Roland morris engellilik anketi ortalaması bakımından periyotlar arasında anlamlı farklılık 

gözlenmiştir (p<0,001). 2.ölçüm ortalaması (ort:14.43), 1. Ölçüm ortalamasından (ort:17.26) 

anlamlı derecede düşük çıkarken (p=0,001), 2 ve 3. Ölçüm (ort:16.30) ortalamaları arasında 

anlamlı farklılık gözlenmemiştir (p=0,496). Yaşam kalitesini değerlendiren skalalarda ( SRS-22, 

SF-36, EQ-5D) 1. Ölçüm (ort: 33.26) ile 2. (ort: 36.06)ve 3. (35.73) ölçümler arasında anlamlı 

değişimler görüldü. 

VAS skorları 

  Mean Std. Deviation Minimum Maximum p 

VAS 1 8.23 1.45 4.00 10.00 

<0.001 VAS 2 6.10 1.70 3.00 9.00 

VAS 3 7.36 5.71 2.00 36.00 
 

VAS: Visual Analogue Scale VAS 1 :tedavi öncesi, VAS 2: 1. ay, VAS 3: 3. ay 



Sonuç: Yetişkin skolyozlu hastalardaki cerrahi yöntemlerin zorluğu ve beraberinde olan 

komorbid durumlar bireyleri konservatif tedaviye yönlendirmektedir. Hastalara uygulanan 

tedaviler sonucunda ağrı skorlarında azalma yaşam kalitesi ve engellilik ölçütlerinde anlamlı 

değişimler görüldü. 

Anahtar Kelimeler: Dejeneratif skolyoz, yaşam kalitesi, bel ağrısı, konservatif tedavi. 



  

S-42 Serebral Palside Botulinum Toksin Enjeksiyonları İçin Youtube Videoları: 

Hasta ve Bakım Verenler İçin Kaliteli ve Güvenilir Bir Bilgi Kaynağı Mı? 

İlker Fatih Sarı1, İsa Cüce2 

1Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı, Giresun, 

Türkiye 
2Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı, Kayseri, 

Türkiye 

Amaç: Serebral Palsi (SP), gelişmekte olan fetal ya da infant beyinde oluşan, progresif olmayan 

bir hasara bağlı olarak gelişen aktivite limitasyonuna neden olan, hareket ve postür gelişiminin 

bir grup kalıcı bozukluğudur. Spastisite SP'de en sık görülen motor bozukluktur. Günümüzde, 

botulinum nörotoksin tip A (BoNT-A) enjeksiyonu, SP'li kişilerde fokal spastisitenin tedavisi 

için yaygın olarak kullanılmaktadır. Bununla birlikte, BoNT-A’nın etkinliği, güvenliği ve 

uygulama ile ilişkili hasta ve/veya bakıcıları ayrıntılı bilgiye ihtiyaç duyar. İnternetin toplum 

içindeki kullanımının artmasıyla birlikte, internet insanlar için önemli bir bilgi kaynağı olmaya 

başlamıştır. Çevrimiçi olarak sağlık ile ilgili bilgilerin paylaşımının popüler olmaya başlaması 

nedeniyle insanlar daha sık olarak interneti sağlıkla ilgili bilgi kaynağı olarak kullanmaya 

başlamışlardır. İnternet tabanlı sağlıkla ilgili en önde gelen bilgi kaynaklarından biri de 

YouTube’dur. Bu çalışmada, SP’de BoNT-A uygulanması ile ilgili YouTube’da hasta ve/veya 

bakım verenlerine yönelik paylaşılan videoların kalitesi ve güvenilirliğinin araştırılması 

amaçlanmıştır. 

Yöntem: YouTube (www.youtube.com)’da “cerebral palsy botox injection”, “botox cerebral 

palsy treatment”,” botulinum toxin cerebral palsy”, “cerebral palsy dysport injection” anahtar 

kelimeleri araştırıldı. Her araştırılan anahtar kelime grubu için ilk 60 video olmak üzere 

toplamda 240 video gözden geçirildi. Dahil edilme kriterlerini karşılayan 34 video analiz edildi. 

Videoların total izlenme sayısı, günlük ortalama izlenme sayısı, süresi, kaç gündür yüklü olduğu, 

beğenilme ve beğenilmeme sayısı, popüleritesi (VPI=video popularity index), vieoların 

kaynakları kayıt altına alındı. Videoların kalitesini değerlendirmek için Global Quality Score 

(GQS) skalası, güvenilirliğini değerlendirmek için modifiye DISCERN skoru kullanıldı. 

Bulgular: Videoların 14’ü (%41.8) yüksek kaliteli, 7’si (%20.6), 13’ü (%38.14) düşük kaliteli 

olarak saptandı. Yüksek kaliteli videoların DISCERN skorları daha yüksekti. İstatistiksel olarak 

anlamlı olmasa da düşük kaliteli videoların günlük izlenme sayısı ve popülaritesi daha yüksekti. 

Videoların %52.9’u sağlık profesyonelleri tarafından yüklenirken, %47.1’i sağlık profesyonelleri 

dışı kişiler tarafından yüklenmişti. Sağlık profesyonelleri tarafından yüklenen videoların %77.8’i 

yüksek kaliteli iken, bu grupta düşük kaliteli video yoktu. Sağlık profesyonelleri dışı kişiler 

tarafından yüklenen videoların ise %81.3’ü düşük kaliteli iken, bu grupta yüksek kaliteli video 

saptanmadı. Sağlık profesyonelleri tarafından yüklenen videoların GQS ve DISCERN skorları 

istatistiksel olarak anlamlı derecede daha yüksekti. İstatistiksel anlamlılığa ulaşmamakla birlikte 

sağlık profesyonelleri dışı kişiler tarafından yüklenen videoların günlük izlenme sayısı, 

beğenilme sayısı, popülaritesi daha yüksek bulundu. 



Sonuç: Bu çalışma, en sık kullanılan sosyal medya kanallarından biri olan YouTube da SP’de 

BoNT-A enjeksiyonları ile ilgili hasta ve/veya bakım verenlerine yönelik uygun kriterleri 

sağlayan sadece 34 videonun olduğunu gösterdi. Bu videoların yaklaşık yarısının kaynağını 

sağlık profesyonelleri dışı kişiler oluşturmaktaydı. Sağlık profesyonelleri dışı kişilerin paylaştığı 

videoların kalitesi ve güvenilirliği sağlık profesyonellerinin paylaştığı videolardan anlamlı olarak 

daha düşüktü. Buna karşın sağlık profesyonelleri dışı kişiler tarafından paylaşılan videoların 

sağlık profesyonellerinin paylaştığı videolara göre göreceli daha fazla izlendiği ve beğenildiği 

saptandı. Bu nedenle, SP’li hasta ve/veya bakım verenlerin BoNT-A enjeksiyonları ile ilgili 

sosyal medyadan doğru, güvenilir ve kaliteli ek bilgi almasını sağlamak için akademik 

enstitüler/profesyonel organizasyonlar ve hekimler tarafından yüklenen ve içeriğinde hasta ve 

yakınlarının da deneyimlerinin olduğu videoların sayılarının artırılması ve klinisyenlerin bu 

videolara ulaşması konusunda yol gösterici olması gerektiğini düşünmekteyiz. 

Anahtar Kelimeler: YouTube, Serebral Palsi, Botulinum nörotoksin A, İnternet, Sosyal medya 



  

S-43 Hafif Düzeyde COVID-19 Geçiren Sağlık Çalışanlarının Fonksiyonel 

Kapasitelerinin Değerlendirilmesi 

Deniz Öke1, Meryem Güneşer Güleç1, Ebru Yılmaz Yalçınkaya1, Özden Özyemişçi Taşkıran2 

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Fizik Tedavi Hastanesi 
2Koç Üniversitesi Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı 

Amaç: COVID-19 enfeksiyonu geçiren kişilerde, akut yakınmalar geçtikten sonra yorgunluk, 

fonksiyonel kapasite azlığı gibi sorunların devam ettiği bildirilmektedir ve iş performansını 

olumsuz etkileyebileceği düşünülmektedir. Bu çalışmada, COVID-19 geçiren sağlık 

çalışanlarında fonksiyonel kapasite ve iş performansının değerlendirilmesi amaçlandı. 

Yöntem: Gaziosmanpaşa Eğitim Araştırma Hastanesi etik kurulu onayı ve Clinical Trials’a 

NCT04834739 ile kayıtlı çalışmaya 1 ay önce, hastaneye yatış gerektirmeyen düzeyde hafif 

COVID-19 geçiren, 30 sağlık çalışanı (COVID grubu) ile cinsiyet ve yaş açısından eşleştirilmiş 

COVID-19 geçirmemiş 30 sağlıklı çalışan (kontrol grubu) alındı. Çalışmaya dahil edilen kişilerin 

demografik özellikleri ve tıbbi verileri sorgulandı. Katılımcıların tümüne Beck Depresyon ve 

Anksiyete Ölçeği, Kısa Form-12 yaşam kalitesi ölçeği, Yorgunluk şiddet ölçeği doldurtuldu. 

Pandemi öncesi ve sonrası iş performanslarının, 6'lı Likert tipi bir ölçek ile subjektif olarak 

değerlendirmeleri istendi. Fonksiyonel kapasite için 1 dakika otur-kalk testi, 5 kez otur-kalk testi 

ve 6 dakika yürüme testi uygulandı. Testlerden önce ve sonra kalp hızı, kan basıncı ve oksijen 

satürasyonu ölçüldü. COVID grubundaki katılımcılara ikinci ayda aynı değerlendirmeler 

tekrarlandı ve değişim istatistiksel olarak analiz edildi. Örneklem sayısını belirlemek amacıyla 

G*Power (v3.1.7) programı kullanılarak güç analizi yapıldı. Etki büyüklüğü (d=0.8) için yapılan 

hesaplamaya göre α=0.05 düzeyinde gruplarda en az 26 kişi olması gerektiği bulundu. Analiz 

için tanımlayıcı istatistikler, bağımsız-T testi kullanıldı. 

Bulgular: Her iki grubun yaş ortalaması 29,8±5,4 yıl, %60’ı erkekti. Vücut kitle indeksi ve 

komorbidite açısından gruplar arasında anlamlı fark yoktu (p>0.05). COVID grubunda 6 dakika 

yürüme mesafesi (563±60 metre), kontrol grubundan (591±33 metre) anlamlı derecede düşüktü 

(p=0,018). Yürüme testi sonrası sistolik kan basıncındaki artış COVID grubunda daha yüksekti 

(p=0,018). 1 dakika otur-kalk testi ve 5 kez otur-kalk testi, kontrol grubuna göre COVID 

grubunda anlamlı olarak daha kötüydü (sırasıyla p=0,022 ve p=0,005). Pandemi öncesi ve 

sonrası iş performansları arasındaki fark COVID grubunda fazla olmasına rağmen istatiksel 

açıdan anlamlı değildi (p>0,05). Beck Anksiyete Ölçeği ve Kısa Form-12 yaşam kalitesi 

puanlarında iki grup arasında anlamlı fark gözlenmedi (p>0,05).COVID grubunun hastalık 

sonrası ikinci ayda yapılan değerlendirme sonuçlarında Beck Anksiyete ve Depresyon Ölçeği, 

Kısa Form-12 yaşam kalitesi, yorgunluk şiddet ölçeği ve 6 dakika yürüme mesafesinde 1. ayda 

değerlendirmelere göre istatiksel açıdan anlamlı düzelmeler gözlenirken (p<0,05) , 5 kez otur-

kalk testi süresi ve yürüme testi esnasında oksijen saturasyonu ile kan basıncı değişiminde 

değişiklik olmadığı bulundu (p>0,05). 



Sonuç: Çalışmamıza dahil edilen sağlık çalışanları COVID-19 enfeksiyonunu hafif düzeyde 

geçirmiş olmalarına rağmen, fonksiyonel kapasitelerinin sağlıklı eşleştirilmiş meslektaşlarından 

daha düşük olduğu ve bu durumun ilk ayda belirgin olup , 2.ayda kısmen düzeldiği gözlendi. 

COVID-19 enfeksiyonu geçiren sağlık çalışanlarının ilk aylardaki fonksiyonel durum ve iş 

performansının hastalığı hafif geçirse dahi azalacağının göz önünde bulundurulması ve çalışma 

stratejilerinin bu yönde düzenlenmesi gerektiği kanaatindeyiz. 

Anahtar Kelimeler: Covid-19, Sağlık Çalışanları, Fonksiyonel Kapasite, İş performansı 



  

S-44 Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Hekimlerinde Teletıp İle İlgili Bilgi, 

Farkındalık Ve Algı düzeyi 

Neşe Merve Karataş1, Göktuğ Karataş2, İpek Türk3 

1Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi 
2Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi 
3Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi 

Amaç: Covid-19 pandemisi sırasında getirilen kısıtlamalar ve sağlık sistemindeki olağanüstü 

yoğunluk nedeni ile sağlık hizmetlerinin uzaktan sağlanabileceği tele-tıp uygulamaları gündeme 

gelmiş ve T.C. Sağlık Bakanlığınca da fiziksel tıp ve rehabilitasyon seçilen pilot branşlardan 

birisi olmuştur. Bu çalışmada amacımız hekimlerimizin bu konu hakkındaki bilgi, farkındalık ve 

algı düzeylerini ölçmek olmuştur. 

Yöntem: Bu çalışmada Türkiye’de aktif olarak çalışan fiziksel tıp ve rehabilitasyon hekimlerine 

araştırmacılar tarafından oluşturulan anket formu google documantary ile hazırlanarak email/ 

whatsup/telegram platformları üzerinden paylaşılarak doldurulması istenmiştir. 

Bulgular: Anketimiz 54 kadın (%49,5) ve 55 erkek (%50,5) olmak üzere toplam 109 hekim 

tarafından yanıtlamıştır. Hekimlerin büyük çoğunluğu rutin pratiklerinde teletıp kullanmıyordu 

(%84.4). Çok az hekim teletıpın ne olduğunu bildiğini düşünürken (%16.5) büyük çoğunluğu 

kısmen (%63.3) bildiğini belirtmiştir. Kas-iskelet sistemi ve hastalıklarla ilgili tıbbi 

uygulamaların (fizik muayene, laboratuvar değerlendirme, görüntüleme değerlendirme vb.) 

teletıp sistemi ile uzaktan nasıl uygulanacağını bilen hekimlerin oranı %10,09 idi. Tıp 

fakültesinde teletıp uygulamaları konusunda eğitim alan hekim bulunmazken, sadece 3 (%2,8) 

hekim mezun olduktan sonra kurslara katıldığını belirtmiştir. Hekimlerin büyük bir çoğunluğu 

teletıp sisteminde hekim olarak yasal sorumluluklarını ve yetki alanlarını bilmiyorlardı (%75,2). 

Teletıp ile yapılan klinik uygulamaların zorunlu meslek sigortası kapsamında olup olmadığını 

bilmeyen hekimlerin oranı da oldukça yüksekti (%89). Hekimlerin yarısından fazlası teletıpın 

hastaların hekime ve tıbbi hizmetlere erişimini kolaylaştırdığını belirtmiştir (tablo 1). Hekimlerin 

neredeyse yüzde 75'i, kırsal kesimde yaşayan hastaların teletıp erişiminin öncelikli olması 

gerektiği konusunda hemfikirdiler. Sonuçlarımıza göre teletıp doktorlardan (%33) çok hastaların 

(%54.1) zamanı daha etkin kullanmasını sağlıyor. Hekimlerin %74'ü teletıpın fiziksel şiddetten 

koruyucu bir araç olacağını belirtmiştir. Hekimlerin en çok üzerinde uzlaştığı dezavantaj, 

malpraktis riskinin artması (%73.4) ve mesleki tatminin azalması (%76.1) olmuştur. Hekimlerin 

çoğu (%71.6) fiziksel temasın hastalarda güven duygusunu artırdığına ve tedavi başarısını 

olumlu yönde etkilediğine inanmaktadır. Bu nedenle teletıp sisteminde algılanan tedavi başarısı 

daha düşüktür. Hekimlerin çoğunluğu fizik muayenenin birebir temas gerektirdiğini, uzaktan 

yapılmasının doğru olmadığını düşünüyordu(%61,5). Bu görüşle uyumlu şekilde “Daha önce bir 

sağlık kuruluşunda yüz yüze değerlendirilmiş hastalarda” teletıp uygulamalarına öncelik 

verilmesi gerektiği saptanmıştır(%67.9). Teletıp kullanırken hekimlere yönelik sözlü/psikolojik 

şiddet açısından domine olan bir görüş tespit edemesek de azımsanmayacak oranda (%32.1) 

sözlü/psikolojik şiddete maruz kalma korkusu bildirilmiştir. Hekimlerimiz büyük oranda kişisel 



verilerin korunması ve güvenlik/mahremiyet konusunda kendilerini rahatsız hissetmektedirler 

(%66,1). Hekimlerin neredeyse yarısı sistemi bir başkasından yardım almadan kullanamamakta 

(%5.5) veya en azından yardıma ihtiyaç duymaktadır (%40.4). Teletıpta herhangi bir tedavi veya 

belgeyi düzenlerken hekimler kendilerini rahatsız hissedeceklerini belirtmişlerdir. En belirgin 

endişenin ise pediatrik hasta grubunda (%83.5) olduğu görüldü. Teletıpta değerlendirilmesi en 

zor alanlarda ortopedik ve nörolojik rehabilitasyon öne çıkmış olup bunu bölgesel eklem ağrıları 

izlemiştir. Nöropatik ağrı, hekimlerin %36.6'sı ile daha az zorlayıcı bir alan olarak 

görünmektedir. 

tablo 1 

 

teletıp sisteminin potansiyel avantajlarına yönelik algı düzeyi 

Sonuç: Hekimlerimizin teletıp kavramının içeriği, uygulama alanları, sorumluluk ve yetki 

alanları ile ilgili bilgi eksikliği vardır. Hekimlerimiz bu sistemde mesleki tatminlerinin daha az 

olacağını düşünmekte ve malpraktis riskinin daha fazla olduğunu düşünmektedir. Potansiyel 

bariyerlerine rağmen hekimler teletıp uygulamasının etkin olabileceğini düşünmektedir. 

Potansiyel bariyerlerin iyi analiz edilmesi ve sistemin fiziatri pratiğinde hekim ve hastaları 

mağdur etmeyecek şekilde iyi planlanması gerekmektedir. Çalışmamız bu bağlamda yol gösterici 

olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: teletıp, fiziksel tıp ve rehabilitasyon, farkındalık 



  

S-45 Online rehabilitasyon tedavileri için dijital becerilerin geliştirilmesi Project 

2020-1-RO01-KA226-VET-095462 

Orhan Güvener1, Figen Dağ1, Taina Avremescu2, Yanislav Zhelev3, Nurgül Arıncı İncel1 

1Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, Mersin, Türkiye 
2Craiova Universitesi, Kinesyoterapi ve Spor Tıbbı Departmanı, Craiova, Romanya, 
3Bulgar Bilim Akademisi-Burgas Bölgesel Akademik Merkezi, Burgas, Bulgaristan 

Amaç: “Online rehabilitasyon tedavileri için dijital becerilerin geliştirilmesi” başlıklı bir 

Erasmus+ KA2 projesi olan e-Kine projesinin amacı çeşitli online rehabilitasyon alanları 

hakkında bilgi ve uygulamaların yaygınlaşmasına yardımcı olmaktır. Klasik rehabilitasyon 

uygulamalarının Covid- 19 pandemi sürecinde önerildiği gibi online-uzaktan uygulamalar ile 

değiştirmek için çözümler sunmayı amaçlamaktadır. 

Yöntem: e-Kine projesinin amaçlarını gerçekleştirmek için 3 ülke (Romanya, Bulgaristan, 

Türkiye) 4 merkezden (Craiova Üniversitesi, Kinetonutrilife, Regional academic center of BAS 

Burgas ve Mersin Üniversitesi) oluşan bir çalışma grubu kurulmuştur. Mersin Üniversitesi Tıp 

Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Nurgül Arıncı İncel 

projenin Türkiye ayağının yöneticiliğini yapmakta olup, aynı anabilim dalından Dr. Öğr. Üyesi 

Orhan Güvener ve Dr.Fzt. Figen Dağ da proje yürütücüsü ve araştırmacı olarak çalışmaktadır. 

Bu proje, fizik tedavi ve rehabilitasyon asistan ve uzman hekimleri, fizyoterapistler, iş uğraşı 

terapistleri ve ergoterapistlerin mesleki gelişimini hedeflemektedir. Eğitim içeriği, katılımcılar 

için farklı online teletıp uygulamaları içeren bir müfredata dayalı olacaktır. İletişim 

teknolojilerinin online rehabilitasyonda kullanılması ile ilgili e-kurs, sanal bir ortamda vaka 

çalışmaları ve çeşitli patolojiler için rehabilitasyon protokollerini içeren bir veritabanı 

oluşturulacaktır. Bu veri tabanı belirli sayıda ortopedik, nörolojik, dejeneratif, respiratuvar, 

dejeneratif, onkolojik, pediatrik patolojilerin rehabilitasyonu ve profilaksi protokollerini içerecek 

ve belirli vücut bölgeleri üzerine yoğunlaşacaktır. Bu bölgeler omurga, omuz, dirsek, el ve 

elbileği ile kalça, diz ve ayak bileği olarak belirlenmiştir. Bu eğitimlerden hastalar ve toplumlar 

da dolaylı olarak yaralanabileceklerdir. Proje kapsamında online kurs ve eğitim materyalleri 

ilgililer için e-platform üzerinden erişime açık bırakılacaktır. 

Bulgular: Sonuçta ürünümüz online rehabilitasyon için uyarlanmış yeni protokoller içerecektir. 

Örneğin uzaktan tedaviler için gerçek yaşamda fizyoterapistin uyguladığı direnci hastanın kendi 

vücut direnci veya ev ortamında bulabileceği cihazlar ile uygulaması sağlanacaktır. Videolar 

kullanıcının metinde anlatılan prosedürleri izleyerek, bilgi ve becerileri arasında bağlantı 

sağlayacak ve hastalar için değerli bir araç olacaktır. Etik ve deontolojik nedenler ile hasta 

görüntülerini içeren videolar şifre ile korunacaktır. 

Sonuç: Proje, hedef gruplar ve katılımcı kuruluşlar ile bölgesel, ulusal ve AB düzeyinde olumlu 

ve uzun süreli etkiler getirecektir. 

Anahtar Kelimeler: Telerehabilitasyon, Telesağlık, Teletıp, Fiziksel tıp ve rehabilitasyon 



  

S-46 Sarkoidozlu hastalarda COVID-19 enfeksiyonunun yorgunluk, kaba 

kavrama kuvveti ve rektus femoris kas kalınlığı üzerine etkisinin incelenmesi: 

Pilot Çalışma 

Rana Terlemez1, Buket Çalışkaner Öztürk2, Sevgi Selin Kurtoğlu1, Deniz Palamar1, Ersan 

Atahan2, Kenan Akgün1 

1İÜC Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD 
2İÜC Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları AD 

Amaç: Sarkoidoz genellikle interstisyel akciğer tutulumu ile seyreden sistemik, kronik, 

granülomatöz bir hastalıktır. Biz bu çalışmada sarkoidozlu hastalarda COVID-19 

enfeksiyonunun yorgunluk, kaba kavrama kuvveti ve rektus femoris kas kalınlığı üzerine etkisini 

incelemeyi amaçladık. 

Yöntem: Çalışmaya 31 sarkoidoz hastası dahil edildi. Hastaların demografik özellikleri ile 

birlikte, tanı süreleri ve kullandıkları ilaçlar sorgulandı. Hastaların dinamometre ile kaba 

kavrama kuvveti, 30 saniye kalk-otur testi, yorgunluk şiddet ölçeği ve ultrasonografi ile rektus 

femoris kas kalınlıkları değerlendirildi. 

COVID öyküsü olan ve olmayan sarkoidoz hastalarının klinik özellikleri 

  

  
COVID(-) 

(n=24) 

COVID (+) 

(n=7) 

P değeri 

Yaş 

  

49,46±11,17 

  

51,71±4,61 0,609 

Tanı süresi 

  

6,83±3,96 

  

8,36±6,4 0,444 

VKI 

  

29,13±5,6 

  

29,43±3,16 0,893 



30 sn kalk-otur 

  

10,63±3,08 

  

9,43±1,81 0,338 

Kaba kavrama (kg) 

  

28,6±6,18 

  

23,86±8,34 0,109 

RF kas kalınlığı 

  

16,06±4,51 

  

16,44±1,67 0,828 

YŞÖ 

  

4,16±2,13 

  

3,63±2,24 0,568 

VKI: Vücut kitle indeksi, RF: Rektus femoris, YŞÖ: Yorgunluk şiddet ölçeği 

Bulgular: Çalışmaya 31 sarkoidozlu kadın hasta dahil edildi. COVID-19 öyküsü olan ve 

olmayan grubun demografik ve klinik özellikleri arasında anlamlı fark gözlenmedi. Çalışmaya 

dahil edilen hastaların hepsi sarkoidoz açısından remisyonda idi (ACE düzeyleri normaldi). 

COVID-19 öyküsü olan grupta dominant el-kaba kavrama kuvveti 23,86±8,34 kg iken diğer 

grupta 28,6±6,18 kg olarak bulundu. COVID-19 öyküsü olan grupta 30 sn kalk-otur testi 

9,43±1,81 iken diğer grupta 10,63±3,08 olarak bulundu. Rektus femoris kas kalınlıklarının 

ortalaması her 2 grupta 16 mm olarak bulundu (Tablo 1). COVID 19 (-) ve COVID 19 (+) 

gruplarının dominant el-kaba kavrama kuvveti, 30 sn kalk-otur testi, rektus femoris kas 

kalınlıkları ve yorgunluk şiddet ölçekleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık 

gözlenmemiştir (p>0,05). 

Sonuç: COVID-19 pandemisinin kas iskelet sistemi üzerine etkileri bir çok çalışmada 

irdelenmiştir. Biz bu pilot çalışmada sarkoidoz hastalarında COVID-19 öyküsünün sarkopeni ve 

yorgunluk üzerine arttırıcı etkisini gözlemlemedik. Hastaların COVID-19 nedeni ile hastane 

yatışları olmamıştı. Ayrıca hastaları COVID-19 sonrası en erken 3 ay sonra değerlendirdiğimiz 

için, diğer çalışmalarda bildirilen akut kas iskelet sistemi semptomlarının zamanla düzelme 

eğiliminde olduğunu düşünmekteyiz. Sarkoidozun kendisinin de kas iskelet sistemi üzerine 

etkileri olabileceğinden, sağlıklı bireylerle yapılan karşılaştırmalı çalışmalara ihtiyaç vardır. 

Anahtar Kelimeler: sarkoidoz, rektus femoris, kaba kavrama kuvveti 



  

S-47 Aydınlatılmış Onam Formu Sorunsalı 

Savaş Karpuz1 

1Konya Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

Amaç: Bu araştırmada, hastalardan enjeksiyon uygulaması için hazırlanmış aydınlatılmış onam 

formu metninin okunabilirlik düzeyini, Ateşman ve Bezirci-Yılmaz okunabilirlik formüllerine 

göre incelemek amaçlanmıştır. 

Yöntem: Konya Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon 

Kliniğinde kullanılan enjeksiyon onam formu değerlendirilmiştir. Araştırmaya alınan metin 

bilgisayar programına aktarılarak Ateşman, Bezirci-Yılmaz okunabilirlik değerleri, ortalama 

hece sayısı ve dört hece ve üstü kelime sayısı ortalaması hesaplandı. 

Bulgular: Araştırmaya alınan onam formunun hece sayısı 2667 iken dört hece ve üstü kelime 

sayısı 304 idi. Ateşman okunabilirlik değeri 37,38 Bezirci ve Yılmaz okunabilirlik değeri ise 

17.57 idi. 

Sonuç: Enjeksiyonlar Fiziatristler tarafından oldukça sık kullanılan bir tedavi metodudur. 

Aydınlatılmış onam; hastanın kendisine uygulanacak olan tıbbi müdahalelere ilişkin 

bilgilendirilmesi, bu bilgileri değerlendirmesi ve kendi iradesiyle karar almasının sağlandığı 

süreçtir. Aydınlatılmış onam sürecinin amacı hastanın tıbbi müdahaleyi onaylaması veya 

reddetmesi için gerekli bilgilere sahip olmasıdır. Böylece hasta rıza gösterdiği tıbbi müdahalenin 

ne olduğunu bilerek buna rıza gösterecek veya göstermeyecektir.Yargıtay kararlarında 

aydınlatılmış onam hususunda; onamın usulüne gerekçeli kararlarda özel olarak yer verilmiş. 

Somut olayın özelliklerine göre aydınlatılmış onamın zamanı esas alınsa da;tanıya göre ve 

hastanın kültürel durumundan, ruhsal durumuna kadar aydınlatılmış onamın değerlendirilmesi 

gerekir. Tıbbi müdahaleye ilişkin bilgilendirme hasta için açık ve anlaşılır bir şekilde yapılmalı 

ve kesinlikle verilen bilgiler hasta tarafından anlaşılmış olmalıdır. Hasta kendi özgür iradesiyle 

tıbbi müdahaleye ilişkin karar almalı ve onam verme yeterliliğine sahip olmalıdır. Aydınlatılmış 

onama ilişkin bu koşullardan hekim sorumludur. Bu sorumluluk hekimin aydınlatma 

yükümlülüğü kapsamındadır. Oluşabilecek medikolegal olaylar açısından hazırlanan 

aydınlatılmış onam formlarının toplum ortalama eğitim ve kültürel seviyesine göre uyarlanması 

gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Enjeksiyon, Aydınlatılmış onam, Kültürel seviye, Eğitim düzeyi 



  

S-48 FİBROMİYALJİ SENDROMLU HASTALARDA HASTALIĞIN 

ŞİDDETİNİN UYKU KALİTESİ VE CİNSEL FONKSİYONLAR ÜZERİNE 

ETKİSİ 

Süleyman Dönmezdil1 

1Artuklu Üniversitesi 

Amaç: Fibromiyalji yaşam kalitesini ciddi anlamda bozarak iş gücü kaybına neden olan, pek çok 

organ ve sistemde belirtiler gösterebilen bir sendrom olarak bilinmektedir. Fibromiyalji 

sendromunda tedavide ağrıya odaklanma hastada başka pek çok belirti ve eşlik eden 

komorbiditenin devam etmesine ve düzelmenin tam sağlanamamasına neden olabilmektedir. Son 

zamanlarda hekimler FMS için multidisipliner yaklaşımlar önermekte, ek psikiyatrik 

rahatsızlıkların tedavisi ve stres yönetimi gibi uygulamalar yaygınlaşmaktadır. Yapılan 

araştırmalarda FMS’ye eşlik eden semptomlardan duygu durum (anksiyete, depresyon vs) 

belirtilerine odaklanıldığı literatür incelemelerinde görülmektedir. Bu rahatsızlıklarla birlikte 

görülebilen uyku bozuklukları ve eşlik eden cinsel fonksiyon bozukluklarının göz ardı edildiği 

dikkat çekmektedir. Bu araştırmadaki amaç, bu eksikliği gidererek, hekimlerdeki FMS’de 

görülebilecek uyku bozukluğu ve cinsel fonksiyon bozuklukları ile ilgili farkındalık 

oluşturmaktır. 

Yöntem: Araştırmaya yerel etik kurul onayı alındıktan sonra 50 FMS tanılı hasta ile bu hasta 

gurubu ile yaş ve cinsiyet açısından korele 50 sağlıklı gönüllü onamları alındıktan sonra dahil 

edildi. FMS grubunda psikiyatrik hastalık öyküsü, akli melekeyi bozucu rahatsızlıklar (demans, 

psikoz, zeka geriliği) ile cinsel terapi alımı olma durumları dışlama kriteri olarak belirlendi. 

Gönüllülere fibromiyalji etki anketi (FIQ), Arizona cinsel yaşantılar ölçeği (ACYÖ) ve 

Pittsburgh uyku kalitesi ölçeği (PUKİ) uygulandı. 

Bulgular: Uygulanan ölçeklerin istatistiksel analizlerinde hem PUKİ hem de ACYÖ skorlarında 

istatistiksel olarak anlamlı yükseklik tespit edildi (p<0.05). Yapılan regresyon analizi sonucunda 

FIQ puanı ile PUKİ ve ACYÖ arasında pozitif ilişki olduğu ve bu ilişkinin istatistiksel olarak 

anlamlı olduğu saptandı (p<0.05). 

Sonuç: FMS tanı ve tedavisi sırasında hem FMS’nin hem de eşlik etmesi muhtemel diğer 

durumların hem uyku kalitesinde hem de cinsel yaşamda sorunlara neden olabileceği 

unutulmamalıdır. Genellikle göz ardı edilen veya sormaya utanılan konuların tedavide bozucu 

alanlar oluşturabileceği ve tam düzelmeyi engelleyebileceği bu çalışma ile gösterilmeye 

çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Fibromiyalji sendromu, Fibromiyalji etki anketi, uyku kalitesi, cinsel 

yaşam 



  

S-49 Kronik Bel Ağrısında Üriner Semptomların Sıklığı ve İlişkili Faktörler 

Yasemin Yumuşakhuylu1, Hanife Yağcı2, Şeyma Nur Bayındır2 

1İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi 
2İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi 

Amaç: Kronik bel ağrısı (KBA) genel toplumda %20’lere varan sıklıkta rastlanılan ve kadınlarda 

nispeten daha fazla karşılaştığımız bir durumdur. Polikliniklerde karşılaştığımız KBA'lı 

hastalarda üriner şikayetlerin de oldukça sık olduğunu gözlemledik. Bu çalışmanın amacı KBA'lı 

hastalarda üriner semptom sıklığını ve ilişkili olabilecek durumları saptamaktır. 

Yöntem: Polikliniklerimize başvuran kronik non-spesifik bel ağrılı hastaların muayene ve 

tetkikleri tamamlandıktan sonra hastaların demografik özellikleri, bel ağrısının özellikleri, 

muayene bulguları, lomber grafi ve MRG bulguları kaydedilerek, hastalar üriner inkontinans, 

dizüri, noktüri, poliüri.. gibi üriner semptomlar açısından sorgulandı. Hastalara ayrıca yaşam 

kalitesi değerlendirilmesi için SF36, fonksiyonel değerlendirme için Oswestry anketi uygulandı. 

Sonuçlar SPSS-22 paket programı ile değerlendirildi. 

Bulgular: Çalışmaya 69 kadın, 21 erkek toplam 90 KBA’lı hasta dahil edildi. Hastaların 

%56.7’sinde (51 hasta) sorgulanan üriner semptomlardan en az birinin bulunduğu belirlendi. 

Görüntülemede vertebral yükseklik kaybı olanlarda (p: 0,03), lomber lordoz azalması olanlarda 

(p: 0,02), santral (p: 0,02) ve lateral dar kanal (p: 0,03) ile faset hipertrofisi (p: 0,04) saptanan 

hastalarda üriner semptom sıklığı anlamlı olarak ilişkili saptanmıştır. SF36 alt gruplarından 

fiziksel fonksiyon ile üriner semptom sayılarının negatif yönde, zayıf düzeyde ve anlamlı şekilde 

ilişkili olduğu tespit edilmiştir(r=-0,29, p=0,01). Oswestry ölçümü ile de üriner sistem semptom 

sayılarının pozitif yönde, zayıf düzeyde ve anlamlı şekilde ilişkili olduğu tespit edilmiştir 

(r=0,26, p=0,01). 

Sonuç: Bel ağrısı ve üriner inkontinans ilişkisi büyük epidemiyolojik çalışmalarda gösterilmiştir. 

Bu ilişki pelvik taban disfonksiyonu, lomber disk hastalıkları ya da viserosomatik yakınlık gibi 

potansiyel mekanizmalarla açıklanabilir. Bu çalışmanın sonuçları polikliniklerimize KBA ile 

başvuran hastaların üriner semptomlar açısından da değerlendirilmesinin tedavimizi 

yönlendirebilmemiz açısından önemli olduğunu vurgulamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: kronik bel ağrısı, üriner inkontinans, pelvik taban disfonksiyonu 



  

S-50 Fibromiyaljide İnflamatuar Mekanizmaların Etkisi Var mıdır? 

Yasemin Tombak1, Özgür Zeliha Karaahmet1 

1Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Araştırma Hastanesi 

Amaç: Fibromiyalji sendromu (FMS), nüfusun %5’inden fazlasını etkileyen en yaygın santral 

sensitivite sendromudur. Çekirdek FMS semptom alanları, yorgunluk, fibrofog (bilişsel işlev 

bozukluğu), uykusuzluk, depresyon, anksiyete, kaslarda sertlik, yaygın ağrı ve hassasiyettir. 

Tipik olarak orta yaşlı kadınlarda görülürken, her iki cinsiyeti her yaşta da etkileyebilir. 

İnflamasyon ve fibromiyaljinin bir miktar bağlantısı olduğundan uzun zamandır şüpheleniliyor. 

Ancak hiçbir zaman doğrudan bir bağlantı kanıtlanamadı.Bu çalışmanın amacı, FMS li 

hastalarda ağrı üzerine etkili semptom-bulguları araştırmaktır. 

Yöntem: Çalışmaya 1990, 2010 ACR kriterlerine göre FMS tanısı alan 49 hasta alındı. 

Hastaların yaş, cinsiyet, eğitim durumu, meslek, sosyoekonomik düzeyi içeren demografik 

özellikleri ile, hastalık süresi, hassas nokta varlığı ve sayısı, omurga ağrısı, periferik eklem ağrısı, 

sabah tutukluğu varlığı, baş ağrısı, temporomandibuler eklem ağrısı, dismenore, irritabl barsak 

sendromu varlığı, yorgunluk, halsizlik, uyku bozukluğu, Raynoud fenomeni, parestezi, ağız ve 

göz kuruluğu, libido azalması, şişlik hissi ve ürolojik semptomların varlığı sorgulandı. Yaşam 

kalitesini değerlendirmek amacıyla Fibromiyalji Etki Anketi (FEA) kullanıldı. Yaygın ağrı 

şiddetinin değerlendirilmesi amacıyla Vizüel Analog Skala (VAS) (0-10cm) kullanıldı. 

Bulgular: FMS’li hastalarda hassas nokta sayısı üzerine etkili semptom ve bulguları 

araştırıldığında hassas nokta sayısı ile korele hiçbir semptom bulunamadı. 5 ve üzeri hassas 

noktası olan FMS’li hastalarda VAS üzerine etkili faktörler araştırıldığında, aksiyel omurga 

ağrısı, sabah tutukluğu, baş ağrısı varlığı ile ilişkili bulundu. Regresyon analizinde anlamlı ilişki 

bulunmadı. VAS ile FEA yani hastalık ciddiyeti arasında anlamlı ilişkili bulundu. FEA’in tüm 

soruları ayrı ayrı değerlendirildiğinde; sadece 8. soru (sabah tutukluğu) üzerine bağımsız etkili 

olduğu saptandı. 

Sonuç: FMS sendromu olan hastalarda ağrı üzerine etkili semptom ve bulguların 

değerlendirildiği bu çalışmada aksiyel omurga ağrısı, sabah tutukluğu, baş ağrısı varlığı VAS 

üzerine etkili faktörler bulundu. FEA da özellikle sabah tutukluğunun ağrı üzerine bağımsız 

etkili olması FMS de inflamasyonun rolü olduğunu düşündürdü. Sonuç olarak etiyopatogenez 

tam olarak anlaşılmamış olsa da, FMS hastalarının geniş hasta gruplarında daha ayrıntılı 

inflamatuar parametrelerle değerlendirilmesi gerektiğini düşünmekteyiz. 

Anahtar Kelimeler: fibromiyalji, sabah tutukluğu, ağrı 



  

S-51 İlköğretim Çocuklarında Tele-egzersiz Yöntemi ile Yapılan Postür Eğitimi 

ve Egzersizlerinin Fiziksel Fonksiyonlara Etkisi 

Aynur Metin Terzibaşıoğlu1, Benan Arslan2, Berrin Hüner1, Ebru Yılmaz Yalçınkaya1 

1SBÜ Gaziosmanpaşa Eğitim Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği 
2BÜMED Merak Eden Çocuk İlköğretim Okulu 

Amaç: Pandemi sebebiyle çevrim içi eğitim dönemine geçildiğinde büyüme çağındaki 

öğrencilerin fiziksel aktivitelerinin azalması ve omurga sağlığını olumsuz etkileyen durumlar 

olabileceği düşünülerek, ilköğretime giden, 9-14 yaş aralığındaki çocuklarda çevrim içi ve tele-

egzersiz yöntemleri ile yaptırılacak ergonomi, postür eğitimi ve postür egzersizleri etkinliğinin 

çocukların vücut farkındalığı ve yaşam kalitesine etkisini incelemek. 

Yöntem: Merak Eden Çocuk İlkokulu 4-8. sınıflarında okuyan 9-14 yaş aralığındaki kız ve erkek 

öğrenci velilerine çevrim içi Microsoft teams uygulaması ile çalışma tanıtımı yapılarak davet 

maili gönderildi. 33 veli sadece anketi cevaplamayı, 18 veli çocuklarının çalışmaya katılmasını 

kabul etti. Çalışmanın ilk bölümünde velilere çocukların pandemi döneminde kilo değişimi, 

bilgisayar kullanımı ve fiziksel aktiviteleri hakkında sorular soruldu. Onam formu alındıktan 

sonra çocuklara ‘Online Ergonomi, Postür Eğitimi ve Postür Egzersizleri Etkinliği’ FTR hekimi 

tarafından beden eğitimi öğretmenleri ile birlikte anlatıldı ve videolu egzersiz uygulaması 

izletildi. Egzersiz videosunun Teamse yüklenerek çocuğun evde egzersizleri yaparken 

hatırlaması için kolaylık sağlandı.Egzersizler pilates sertifikası olan beden eğitimi öğretmeni 

yönetiminde ve çalışmacı doktor denetiminde 6 hafta boyunca, haftada 2 gün 40 dakika eş 

zamanlı yaptırıldı, haftada 1 gün de çocuğun egzersizleri evde kendisinin yapıp takvime 

işaretlemesi istendi. Egzersiz programı ısınma ve soğuma fazlarını da içeren, postür eğitimi, 

vücut farkındalığı, temel pilates egzersizleri olarak belirlendi. Çocukların tümü ayrıca okulun 

çevrim içi beden eğitimi dersine katılmaya devam ettiler. Çocuklar ile ilgili değerlendirmeler, 

egzersizlerin öncesi ve sonrası velilere gönderilen anketler ile yapıldı. Anketlerde çocukların 

fonksiyonel durumları hakkında sorular, Fonksiyonel Aktivite Anketi (FAA) ve postür eğitimi ve 

egzersiz programı hakkında ve değerlendirme içeren sorular mevcuttu.Velilerden düşüncelerini 

yazmaları istendi. 

Bulgular: Anketi cevaplayan 33 çocuğun yaş ortalaması 10,6 yıldı. Çalışmaya 7. Ve 8. Sınıf 

velilerinden katılmak isteyen olmadı. Velilerin cevaplarına göre çocukların çevrim içi eğitimde 

%61’inin fiziksel aktiviteleri çok azaldı, %25’i fazla kilo (>5kg) aldı. Haftalık internet kullanımı 

%34 ‘ ünde >42 saat ,%46'sında günlük bilgisayar kullanımı >7 saat olarak bulundu. Çalışmaya 

katılan 18 çocuktan, 8'i çalışmadan ayrıldı. Kalan 10 çocuğun egzersiz programı bitiminde 

velilerine yapılan ankette %80’ ini çocuklarının fiziksel anlamda çok olumlu %20'si olumlu 

etkilendiğini , % 40' ının ruhsal anlamda çok olumlu etkilendiğini belirtirken, %80’i de veli 

olarak kendilerinin olumlu etkilendiğini ifade etti, olumsuz etkilendiğini ifade eden veli yoktu. 

FAA puanı egzersiz öncesine göre anlamlı olarak yükseldi (p<0.05).Velilerin çalışma hakkındaki 

görüşleri sorulduğunda 8 veli olumlu geribildirimler yapmış, 2 veli olumlu ya da olumsuz 

geribildirimde bulunmamıştı. 



Sonuç: Sınavlara hazırlık sürecinde olan ve ekran başında, çalışma masasında çok vakit geçirme 

ihtimali daha fazla olan 7. ve 8. sınıfların katılmaması ayrıca 10 öğrenci ile devam edilmesi gibi 

kısıtlılıklar olsa da, postür farkındalığı geliştirmek için önemli bir model çalışma olduğu ve 

geliştirilerek uygulanabilir olduğu kanaatindeyiz. 

Anahtar Kelimeler: postür, ergonomi, tele-egzersiz, pandemi, adolesan 



  

S-52 “Tele-Eğlenceli Hayvan Hareketleri” aktivitesi 6-9 Yaş Aralığındaki 

Çocukların Fiziksel Fonksiyonlarında İyileşme Sağlamaktadır 

Berrin Hüner1, Benan Arslan2, Aynur Metin Terzibaşıoğlu1, Ebru Yılmaz Yalçınkaya3 

1Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği 
2Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği Merak Eden Çocuk İlköğretim Okulu İstinye Kampüsü 
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gaziosmanpaşa Eğitim Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve 

Rehabilitasyon Kliniği 

Amaç: Doğadaki hayvan hareketlerini taklit eden ‘Tele-Eğlenceli Hayvan Hareketleri’ 

programının, ülkemizde uzaktan eğitimin uygulandığı pandemi döneminde, 6-9 yaş aralığındaki 

çocukların fiziksel aktivite düzeyine etkisini araştırmaktır. 

Yöntem: Prospektif, randomize kontrollü olarak planlanan çalışmaya Merak Eden Çocuk 

İlköğretim Okulu’ndan 6-9 yaş aralığında 38 öğrenci davet edildi. Randomizasyon yoluyla 

öğrenciler çalışma grubu (Grup 1) ve kontrol grubu (Grup 2) olarak 2’ ye ayrıldı. Üç fiziksel tıp 

ve rehabilitasyon uzman hekimi ve okulun beden eğitimi öğretmeni ile farklı kasları çalıştıran, 

çocukların yapabileceği 10 adet hayvan hareketi belirlendi ve Tele-Eğlenceli Hayvan Hareketleri 

programı oluşturuldu. Program Grup 1’ e hafta içi günlerde, haftada 2 kez 30’ ar dakika 6 hafta 

boyunca, okulun uzaktan eğitim sistemi üzerinden çevrimiçi olarak) , ev ortamında akşam 

saatlerinde ailelerin gözetiminde ve beden eğitimi öğretmeni rehberliğinde uygulandı. 

Haftasonları da egzersiz programının bir kez de ailelerin gözetiminde uygulanması ve takvime 

işaretlenmesi istendi. Grup 1 ayrıca, Grup 2 ise sadece okul müfredatında mevcut beden eğitimi 

derslerine devam etti. Çalışma ve kontrol grubunun her ikisinde de çalışma öncesi ve sonrasında 

aktivite düzeyini belirlemek amacıyla ‘Fiziksel Aktivite Anketi’ (FAA) kullanıldı. Anket 

formları çocukların velileri tarafından internet ortamında ‘qualtrics’ programı ile 

dolduruldu.Tele-Eğlenceli Hayvan Hareketleri sırasında vücutta farklı kaslar çalıştırılarak hem 

kas güçlendirmesi hem de aerobik aktivite sağlandı:•Kurbağa sıçraması: kalçalara fleksiyon, 

adbüksiyon, dış rotasyon, dizlere fleksiyon ve sırt kaslarına ekstansiyon •Yengeç yürüyüşü: 

servikal kaslara fleksiyon, sırt kaslarına ekstansiyon, omuzlara, dirseklere ekstansiyon, kalçalara 

ekstansiyon ve dizlere fleksiyon •Büyük ayı yürüyüşü: omuzlara fleksiyon, addüksiyon, 

kalçalara fleksiyon, dizlere ekstansiyon,el bieklerine ekstansiyon ve ayak bileklerine 

dorsifleksiyon •Timsah hareketi: omuzlara abdüksiyon ve dış rotasyon, kalçalara fleksiyon ve dış 

rotasyon, spinal kaslara ekstansiyon •Eşek tekmesi: dirseklere ekstansiyon, sırt kaslarına 

ekstansiyon, kalçalara fleksiyon ve ekstansiyon ve dizlere ekstansiyon ile birlikte sıçrama 

hareketi.•Solucan kıvrılması: sırt kaslarına ekstansiyon, dizlere ekstansiyon, kalçalara fleksiyon, 

dirseklere ekstansiyon •Kanguru sıçraması: dirsek ve dizlere fleksiyon ile birlikte sıçrama 

hareketi •Goril yürüyüşü: kalçalara fleksiyon ve abdüksiyon ile karın kaslarına fleksiyon 

•Filamingo duruşu: kalça ekstansiyonu, diz fleksiyonu denge •Ördek yürüyüşü: kalça fleksiyonu, 

dış rotasyonu ile birlikte skuat (çömelme)Çalışmanın analizinde ortalama ve sıklıklar, 

tanımlayıcı istatistikler ile; iki grubun karşılaştırılması ise Mann Whitney U testi ve bağımsız T 

testi ile yapıldı 



Bulgular: Grup 1’ den 15 çocuk çalışmayı tamamlayıp velileri tarafından çalışma başlangıç ve 

bitişinde anket formları dolduruldu. Grup 2’ den ise çalışma bitiminde 13 çocuğun velisi 

tarafından anket formları dolduruldu.Her iki grupta yaş, cinsiyet ve vücut kitle indeksi istatiksel 

olarak farklı değildi(p>0,05).Altı haftalık programın sonunda, FAA puanı Grup1’ de anlamlı 

olarak artış gösterirken (p< 0,05) Grup 2’ de artış olsa da istatiksel olarak anlamlı değildi 

p>0,05). Grup 1’ de ebeveynlerin %80’ ini çocuklarının fiziksel anlamda, %87’ si ruhsal 

anlamda olumlu etkilendiğini belirtirken, %83’ ü de ebeveyn olarak kendilerinin olumlu 

etkilendiğini ifade etti, olumsuz etkilendiğini ifade eden ebeveyn yoktu. 

Sonuç: Çalışmalar göstermiştir ki, hayvan hareketleri aktivitesi çocuklarda motor beceriyi 

geliştirmekte, sosyal ve davranışsal olumlu sonuçlar yaratmaktadır. Bizim çalışmamızda farklı 

olarak pandemi gibi olumsuz bir durumda dahi, tele-rehabilitasyon yöntemiyle oluşturulan 

programın çocukların fiziksel aktivite düzeyini arttırdığını, hem çocuklar hem de aileler üzerinde 

olumlu sonuçlar doğurduğunu göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: pandemi, tele-egzersiz, pediatrik rehabilitasyon, hayvan hareketleri, 

Fiziksel Fonksiyon Anketi 



  

S-53 Sakroiliyak Eklem Disfonksiyonu Olan Hastalarda Sakroiliyak Eklem 

Manipulasyonu ile TENS Tedavi Etkinliklerinin Karşılaştırılması: Randomize 

Kontrollü Çalışma 

Hande Başat1, İlknur Saral1, Sibel Çağlar2, Meltem Vural2 

1Bahçeşehir Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, 

İstanbul, Türkiye 
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel 

Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul, Türkiye 

Amaç: Sakroiliyak eklem disfonksiyonu (SİED), bel ağrısının başlıca nedenlerinden olup, 

sıklıkla göz ardı edilmektedir. SİED tedavisinde transkutanöz elektriksel sinir stimülasyonu 

(TENS) gibi elektroterapi yöntemleri, egzersiz, manuel terapi ve enjeksiyon uygulamaları 

sıklıkla uygulanan konservatif tedavi yöntemlerdendir. Ancak SİED tedavisinde TENS ve 

manipülasyonun etkinliğini karşılaştıran çalışmalar yetersizdir. Bu çalışmada bu iki tedavi 

yönteminin etkinliğinin karşılaştırılması amaçlanmıştır. 

Yöntem: Çalışmamıza, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği ayaktan hasta polikliniğine 

başvuran 74 (45 kadın, 29 erkek) hasta çalışmaya dahil edildi. Retrospektif olarak 

gerçekleştirilen çalışmada sadece egzersiz programı düzenlenmiş olan hastalar Grup 1 (n=20), 

egzersiz programı ve TENS uygulanmış olan hastalar Grup 2 ve SİE’ye yönelik manipulasyon ve 

egzersiz uygulanmış hastalar Grup 3 olarak 3 gruba ayrıldı. Grup 1’deki hastalara 3 hafta 

boyunca egzersiz programı önerilmişti. Grup 2’de TENS haftada 5 gün, 3 hafta süreyle toplam 

15 seans; Grup 3’te manuel terapi eğitimi almış hekim tarafından manipulasyon tedavisi haftada 

2 gün, 3 hafta süreyle toplam 6 seans olarak gerçekleştirildi. Tüm hastalar tedavi öncesi, 

tedaviden hemen sonra, tedavi sonrası 6. haftada değerlendirildi. Sonuç ölümleri olarak numerik 

ağrı skalası (NAS), Oswestry Özürlülük İndeksi (OÖİ) ve Roland Morris Disabilite Anketi 

(RMDA) kullanıldı. 

Bulgular: Her üç grubun demografik ve klinik özellikleri tedavi öncesinde benzerdi (p>0,05). 

Tedaviden hemen sonra ve tedavi sonrası 6. haftada her üç grupta da tedavi öncesine göre 

iyileşme saptanırken; gruplar arasında tüm sonuç ölümlerinde istatistiksel düzeyde anlamlı 

değişiklik (P <0,05) tespit edilmedi (p>0,05). 

Sonuç: Çalışmanın sonucuna göre, bel ağrısı ile başvuran ve SİED’i olan hastalarda egzersiz, 

TENS ve manipülasyon tedavilerinin kısa dönem ağrı ve fonksiyonel durum üzerine olumlu 

etkileri olduğu gösterilmiştir. Egzersiz tedavisinin diğer konservatif tedavilere dahil edilmesi 

gerektiğini vurgulamak istiyoruz. Bununla birlikte, bu konuda daha uzun takip süreli çalışmalara 

gereksinim olduğunu düşünmekteyiz. 

Anahtar Kelimeler: Egzersiz, TENS, SİED, Manipülasyon, Sakroiliak Eklem 



  

S-54 Kronik Bel Ağrılı Hastalarda Klinik Durumun Görüntüleme Bulguları İle 

Korelasyonu 

Nurten Nas Kırdar1, Korhan Barış Bayram2, Melih Kaan Sözmen3 

1Denizli Devlet Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, Denizli 
2İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel 

Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İzmir 
3İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, İzmir 

Amaç: Kronik bel ağrılı hastalarda fonksiyonel klinik ölçekler ve radyografik bulgular 

arasındaki ilişkiyi araştırmayı ve bu değişkenler ile cinsiyet ve eğitim durumu arasındaki ilişkiyi 

incelemeyi amaçladık. Ayrıca yaş, vücut kitle indeksi (VKİ) ve bel çevresinin bu değişkenler 

üzerindeki etkilerinin belirlenmesi de amaçlanmıştır. 

Yöntem: Araştırma kesitsel bir çalışma olarak tasarlandı. Çalışmaya Ekim 2018 - Şubat 2019 

tarihleri arasında İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon polikliniğine başvuran 18-65 yaş arası, kronik bel ağrısı olan ve 

VAS≥3 olan 70 hasta dahil edildi. Hastalar cinsiyet ve eğitim durumlarına göre gruplandırıldı. 

Lomber lordoz açısı (LLA), sakral inklinasyon açısı (SİA) ve Kellgren-Lawrence (K-L) 

düzeyleri 2 yönlü lumbosakral vertebra grafileri ile değerlendirilip kaydedildi. Vizüel Analog 

Skala (VAS), Oswestry Bel Ağrısı Engellilik Anketi, Fonksiyonel Bel Ağrısı Skalası (FBAS) ve 

Katz Günlük Yaşam Aktiviteleri Ölçeği (Katz-GYA) hesaplandı. 

Bulgular: Çalışmaya 47 kadın ve 23 erkek olmak üzere toplam 70 hasta alındı. Yaş ortalaması 

43,6 ± 13,2 yıl olarak hesaplandı. Hastaların ortalama VKİ (28,2±6,1 kg/m2) ve bel çevresi 

(95,7±12,7 cm) değerleri normalin üzerinde saptandı. Kadınlarda erkelere göre Katz-GYA ve 

FBAS skorları daha düşük, LLA daha yüksekti (p<0,05). Eğitim düzeyi düşük olan grupta FBAS 

skoru, eğitim düzeyi yüksek olan gruba göre daha düşüktü (p<0,05). Yaş ile SİA arasında (r = 

0,26, p = 0,02) ve yaş ile K-L derecesi arasında pozitif korelasyon saptandı (r = 0,63, p <0,001). 

VKİ ile K-L derecesi arasında(r =0,39, p =0,001) ve bel çevresi ile K-L derecesi arasında(r 

=0,44, p< 0,001) da pozitif korelasyon saptandı. 

Yaş, VKİ ve bel çevresi ile VAS, Oswestry skalası, Katz GYA, FBAS, LLA, SİA ve Kellgren 

Lawrence’ın korelasyonu 

  YAŞ VKİ 
BEL 

ÇEVRESİ 

  R P R P R P 

VAS 0.009 0.942* 
-

0.140 
0.248* 

-

0.226 
0.60* 

ODI 
-

0.022 
0.854** 0.047 0.700* 0.009 0.941** 



Katz 

GYA 

-

0.198 
0.100* 

-

0.172 
0.155* 

-

0.234 
0.051* 

FBAS 
-

0.081 
0.503** 

-

0.120 
0.322* 

-

0.043 
0.726** 

LLA 0.170 0.160** 
-

0.017 
0.889* 

-

0.044 
0.715** 

SIA 0.262 0.028** 0.029 0.809* 0.025 0.835** 

K-L 0.633 <0.001* 0.395 0.001* 0.442 <0.001* 
 

(VKİ: vücut kitle indeksi, VAS: vizüel analog skala, GYA: günlük yaşam aktiviteleri, FBAS: 

fonksiyonel bel ağrısı skalası, LLA: lomber lordoz açısı, SIA: sakral inklinasyon açısı, K-L: 

Kellgren-Lawrence sınıflaması, ODI: oswestry disability index) (*Spearman korelasyon, 

**Pearson korelasyon) 

Sonuç: Kronik bel ağrılı hastalarda fonksiyonel klinik ölçekler ile radyografik bulgular arasında 

korelasyon bulunmadı. Yaş, VKİ ve bel çevresi değerlerinin artması lomber omurgada daha 

şiddetli osteoartrit düzeyi ile ilişkiliyken, kadın cinsiyet ve düşük eğitim düzeyi daha düşük 

fonksiyonel düzeylerle ilişkili saptandı. 

Anahtar Kelimeler: bel ağrısı, lomber lordoz, obezite, lomber spondiloz 



  

S-55 Diz osteoartritinde kinezyo bant uygulamasının ağrı, fonksiyon ve postüral 

stabilite üzerindeki etkisi 

Nesibe Doğan1, Hayriye Yılmaz1, Buğra İnce1, Şeniz Akçay1 

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tıp Fakültesi, İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma SUAM, 

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği 

Amaç: Diz osteoartritinde (OA), kinezyo bant uygulamasının ağrı ve fonksiyonellik üzerine 

etkisini değerlendiren randomize kontrollü araştırma sayısı az, etkinliğinin kanıt düzeyi yetersiz 

ve araştırma sonuçları çelişkilidir. Bu randomize kontrollü araştırmada, diz OA hastalarında 

kinezyo bant uygulamasının kısa ve uzun dönemde ağrı, fonksiyonellik, mobilite ve postüral 

stabilite üzerine etkisini incelenmiştir. 

Yöntem: Araştırmaya Kellgren-Lawrence evre 2-3 diz OA tanısı alan 57 katılımcı dahil edildi ve 

randomize olarak kinezyo bant (n=27) ve sham-kinezyo bant (n=30) grubu olarak ikiye ayrıldı. 

Kinezyo bant grubunda Y şerit bant ile quadriceps kasına fasilitasyon tekniği uygulandı. Sham- 

kinezyo bant grubuna non-spesifik bantlama yapıldı. Kinezyo bantlama 1 hafta arayla 3’er defa 

uygulandı. Tüm katılımcılara izometrik quadriseps egzersizi, diz fleksörleri güçlendirme 

egzersizi, aktif eklem hareket açıklığı egzersizini içeren ev programı verildi. Uygulama öncesi, 

uygulamadan sonra 1. saatte, 3. haftada ve 7. haftada görsel ağrı skalası ile istirahat ve hareket 

ağrı şiddeti, gonyometrik ölçümle fleksiyon ve ekstansiyon eklem hareket açıklığı ölçümü, 

Western Ontario and McMaster Universitiesi Osteoartrit İndeksi ile fonksiyonellik düzeyi, 50 

metre yürüme zamanı ile mobilite, Biodex Denge sistemiyle statik ve dinamik postural stabilite 

değerlendirmeleri gerçekleştirildi. Araştırma, katılımcılar ve değerlendiricinin kör olacağı 

şekilde düzenlendi. Tanımlayıcı istatistikler açısından gruplar arasındaki farklar normal dağılan 

sürekli veriler için bağımsız örneklem t testi, normal dağılmayan sürekli veriler için Mann-

Whitney testi ve kategorik değişkenler için ki kare testi ile değerlendirildi. Sonlanım noktaları 

istatistikleri tip 3 karışık dizayn varyans analizi ile tek grup içi (zaman) faktör ve tek gruplararası 

(grup) faktör kullanılarak gerçekleştirildi. Anormal dağılım sebebiyle varsayımların 

karşılanamadığı durumlarda ‘Nonparametric Analysis of Longitudinal Data in Factorial 

Experiments (nparLD)’ paketi kullanıldı. Zaman ana etkisi klinik olarak ilgisiz olduğundan 

değerlendirme dışı tutuldu ve grup ana etkisi ile grup*zaman etkileşimi değerlendirildi. 

Randomize edilen tüm katılımcılar intention to treat analizine girdiler. Eksik verilerin yerine 

regresyon analizi ile Expectation Maximization yöntemine göre hesaplanan değerler atandı. Tüm 

outcome değişkenleri modele dahil edildi. 

Bulgular: Kinezyo bant ve sham-kinezyo bant grubunun demografik verileri benzerdi (p>0.05). 

Üçüncü haftada dinamik mediolateral stabilite indeksi, kinezyo bant grubunda sham-kinezyo 

bant grubundan anlamlı olarak yüksekti (p=0.003). Sham-kinezyo bant grubunda sadece 1. saat 

istirahat ağrı şiddeti başlangıca göre anlamlı iyileşme gösterirken, kinezyo bant grubunda tüm 

ölçümler başlangıca göre daha iyiydi. Ancak gruplar arasında hiçbir zaman noktasında ağrı 

şiddeti bakımından anlamlı farklılık yoktu. Değerlendirilen parametrelerin tamamında grup ana 



etkisi veya grup*zaman interaksiyon etkisi saptanmadı (p>0.05). Primer ve sekonder sonlanım 

noktası skorları ve analiz sonuçları tabloda özetlenmiştir. 

Primer ve sekonder sonlanım noktası ve varyans analiz sonuçları 

 

Sonuç: Diz OA’da kinezyo bant uygulamasının ağrı, mobilite, fonksiyonellik ve postüral 

stabilite üzerine etkisini değerlendiren araştırma sonuçlarında tutarsızlıklar söz konusudur. Bu 

araştırmada evre 2-3 diz OA hastalarında kinezyo bant ve sham-kinezyo bant uygulamaları 

arasında grup-zaman etkisi incelendiğinde gruplar arasında hiçbir zaman noktasında anlamlı 

farklılık saptanmadı. 

Anahtar Kelimeler: diz osteoartrit, ağrı, kinezyo bant 



  

S-56 Fibromiyalji Sendromu, Osteoartrit ve Romatoid Artrit Tanılı Hastaların 

Ağrı Şiddetinin ve Ağrıya Eşlik Eden Semptomların Değerlendirilmesi 

Tuğçe Pasin1, Özge Pasin2, Safinaz Ataoğlu3, Handan Ankaralı4 

1İstanbul Göztepe Medeniyet Üniversitesi, Prof.Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi, Fizik 

Tedavi ve Rehabilitasyon ABD, İstanbul 
2Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi ABD, İstanbul 
3Düzce Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon ABD, Düzce 
4İstanbul Göztepe Medeniyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi ABD, 

İstanbul 

Amaç: Fibromiyalji sendromu, osteoartrit, romatoid artrit tanısı alan hastaların ağrı şiddetlerini 

ve ağrıya eşlik eden semptomlarını karşılaştırmaktır. 

Yöntem: Çalışmaya Nisan 2017-Nisan 2018 tarihleri arasında Düzce Üniversitesi Fizik Tedavi 

ve Rehabilitasyon polikliniğine başvuran; fibromiyalji sendromu, osteoartrit, romatoid artrit 

tanılı gönüllü hastalar katılmıştır. Grupların ağrı şiddetleri karşılaştırıldı. Ağrı şiddetinin 

değerlendirilmesinde vizüel ağrı skoru (VAS) kullanıldı. Hastaların ağrılarına eşlik eden 

semptomlar değerlendirildi ve üç hastalık grubu için karşılaştırmalar yapıldı. 

Bulgular: Çalışmaya 112 fibromiyalji sendromu, 435 osteoartrit, 151 romatoid artrit tanısı olan 

toplam 698 hasta alındı. Fibromiyalji sendromu, osteoartrit, romatoid artrit tanısı alan 

hastalarının ağrı şiddeti bakımından anlamlı farklılık gözlenmemiştir (p=0.365). Hastaların 

sırasıyla ortalama VAS değerleri 8, 7.19, 7.27 olarak elde edilmiştir. Fibromiyalji sendromu ve 

romatoid artrit tanısı alan hastaların yorgunluk-halsizlik, unutkanlık-dikkat eksikliği, uyku 

bozukluğu, nöropatik ağrı semptomların eşlik etme oranları osteoartrit tanısı alan hastalara göre 

anlamlı derecede daha yüksek bulunmuştur (sırasıyla p değerleri p=0.001; p=0.045; p=0,016; 

p=0.047). Bu semptomlar fibromiyalji sendromu ve romatoid artrit tanılı hastalarda ise benzer 

oranda görülmüştür. 

Ağrıya Eşlik Eden Semptomların Gruplar Arasında Karşılaştırılması 

    
Fibromiyalji 

sendromu 
Osteoartrit Romatoid Artrit p 

Yorgunluk-

Halsizlik 
Hayır 7(%6,3) 75(%17,2) 13(%8,6) 0,001 

  Evet 105(%93,8) 360(%82,8) 138(%91,4)   

Unutkanlık-

Dikkat Eksikliği 
Hayır 29(%25,9) 150(%34,5) 38(%25,2) 0,045 



  Evet 83(%74,1) 285(%65,5) 113(%74,8)   

Uyku Bozukluğu Hayır 18(%16,1) 125(%28,7) 37(%24,5) 0,016 

  Evet 94(%83,9) 310(%71,3) 114(%75,5)   

Nöropatik Ağrı 

Semptomları 
Hayır 22(%19,6) 137(%31,5) 43(%28,5) 0,047 

  Evet 90(%80,4) 298(%68,5) 108(%71,5)   

İştah Hayır 65(%58) 279(%64,1) 89(%58,9) 0,334 

  Evet 47(%42) 156(%35,9) 628(%41,1)   

Sonuç: Fibromiyalji sendromu ve romatoid artrit tanılı hastalarda osteoartrit tanılı hastalara göre 

yorgunluk, unutkanlık, dikkat eksikliği, uyku bozukluğu, nöropatik ağrı bulgularının daha sık 

görüldüğü saptanmıştır. Hastalıklara eşlik eden bulguların anamnezde sorgulanması verilen 

tedavinin etkili olmasında önemli olup atlanmamalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Fibromiyalji, osteoartrit, romatoid artrit 



  

S-57 Kaudal Epidural Enjeksiyonlarda Floroskopi ve Ultrasonografi 

Kılavuzluğunun Kombinasyonu: İşlem Süresi ve Radyasyon Maruziyeti Üzerine 

Etkisi 

Serdar KESİKBURUN1, Esra ÇELİK KARBANCIOĞLU1, Bilge KESİKBURUN2, Emre 

ADIGÜZEL2, Evren YAŞAR2 

1SBÜ Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
2Ankara Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi 

Amaç: Kaudal epidural enjeksiyonlar lomber disk herniasyonu-radikülopati, spinal stenoz, post-

lomber laminektomi sendromu, intervertebral disk hastalığı gibi bel ağrısına neden olan farklı 

durumlarda sıklıkla uygulanan girişimsel ağrı tedavilerindendir. Kaudal epidural enjeksiyonlarda 

floroskopi kılavuzluğu altın standart olarak kabul görmektedir. Floroskopinin avantajları 

arasında sakral hiatusun kolayca görüntülenmesi, sakral kanal içinde iğnenin uç pozisyonu için 

sınır nokta belirlenebilmesi (sakral 3) ve iğne yerleşimi sonrasında kontrast madde 

enjeksiyonunun görüntülenmesiyle intradural, intravasküler ya da lezyonun karşı tarafında 

dağılım olup olmadığı ekarte edilerek enjeksiyonun doğruluğuna karar verilebilmesi sayılabilir. 

Bununla beraber hem uygulayıcı hem de hasta açısından ciddi radyasyon tehlikesi mevcuttur. 

Ultrasonografi kılavuzluğunda ise radyasyon maruziyeti yoktur. Sakral kanalın girişini oluşturan 

sakral hiatus ve bunu örten sakrokoksigeal ligament ayrıntılı olarak görüntülenebilir. 

Ultrasonografide iğnenin sakral kanal içinde nasıl ve nereye kadar ilerlediği, kontrast maddenin 

dağılımı kemik dokunun perdelemesi nedeniyle görüntülenememesi dezavantajları oluşturur.Bu 

araştırmanın amacı kaudal epidural enjeksiyonun ultrasonografi ve floroskopi kombinasyonu 

kılavuzluğunda uygulanmasının, standart yöntem olarak yalnız floroskopi kılavuzluğunda 

uygulanmasına kıyasla, işlem süresi ve işlem esnasında maruz kalınan radyasyon miktarı üzerine 

etkisini araştırmaktır. 

Yöntem: Çalışma prospektif, randomize kontrollü olarak planlandı. Hastalara ultrason+ 

floroskopi (grup 1, n=16) veya sadece floroskopi (grup 2, n=13) kullanılarak kaudal epidural 

enjeksiyon (4 ml 8 mg deksametzon + 4 ml 1 lidokain) uygulandı. Ultrasonografi+floroskopi 

grubunda öncelikle steril prob kılıfı ve jel kullanılarak longitudinal kesitte kaudal bölge 

gösterildi. Gerçek zamanlı ultrasonografik görüntüleme altında, sakrokoksigeal ligament 

geçilerek ve sakral hiatus apeksinden sakral kanal içine girildi. Kombine görüntülemenin 

floroskopi safhasında anteroposterior görüntü alınarak iğne ucu sakral 3 seviyesine 

konumlandırıldı. Floroskopi grubunda ise sakral kanal içine iğnenin ilerletilmesi anteroposterior 

ve lateral görüntüler alınarak aynı şekilde iğne ucu sakral 3 seviyeye kadar yerleştirildi. Toplam 

Kerma alan ürünü (KAP), iğnenin sakral hiatusa giriş süresi, tüm işlem süresi ve floroskopi 

süresi ölçüldü. Ağrı için Sayısal Derecelendirme Ölçeği (NRS) ve Oswestry Dizabilite İndeksi 

(ODI) işlemden önce ve iki hafta sonra değerlendirildi. 

Bulgular: Floroskopi süresi (grup 1=0.06±0.01 dakika; grup 2=0.11±0.04 dakika) ve KAP (grup 

1=7.52±1.88 μGy; grup 2=43.02±11.93 μGy) grup 1'de grup 2'ye göre anlamlı olarak daha 

düşüktü (p <0,001). Sakral hiatusa iğne giriş süresi (grup 1=3,07±1,26 dakika; grup 2=4,83±3,22 



dakika) grup 1'de grup 2'ye göre daha kısaydı (p=0,036). Total işlem süresi (grup 1=5.87±1.52 

dakika; grup 2=7.32±3.39 dakika) açısından gruplar arasında anlamlı fark yoktu (p=0,249). NRS 

(grup 1=-1.3±2.6; grup 2=-1.9±1.9) ve ODI (grup 1=-3.6±3.3; grup 2=-5.5±3.22) açısından 

gruplar arasında anlamlı farklılık saptanmadı (sırasıyla, p=0,605 ve p=0,976). 

Sonuç: Çalışmamızın ön sonuçlarına bakıldığında yalnızca floroskopi kılavuzluğuna kıyasla 

ultrason+floroskopi kılavuzluğunun, floroskopi süresi ve KAP düşüklüğüne bakılarak radyasyon 

maruziyetini azalttığı saptanmıştır. Klinik fayda olarak her iki teknikte benzer sonuçlar 

bulunmuştur. 

Anahtar Kelimeler: kaudal enjeksiyon, ultrason, floroskopi, epidural steroid, bel ağrısı 



  

S-58 Ultrason Kılavuzluğunda Uygulanan Romboid İnterfasyal Plan Blok 

Enjeksiyonunun Miyofasyal Ağrı Sendromu Tedavisinde Ağrı, Özürlülük ve 

Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi – Retrospektif Çalışma 

Özden Özyemişçi Taşkıran1, Havvanur Albayrak1, Mahir Topaloğlu1, Yavuz Gürkan2 

1Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı 
2Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı 

Amaç: Miyofasyal ağrı sendromu tedavisinde, egzersiz, masaj, fizik tedavi, kuru iğneleme, lokal 

anestezik ve steroid enjeksiyonları kullanılmaktadır. İnterfasyal plan blok enjeksiyonlarının da 

miyofasiyal ağrılarda analjezi amaçlı kullanılabileceği düşünülmüştür. Ancak bu hasta grubunda 

çalışma bulunmamaktadır. Romboid interkostal blok (RIB); toraks, meme cerrahisi sonrası ve 

kaburga kırıkları gibi travma sonrası analjezi amaçlı uygulanan bir interfasyal plan bloğudur. Bu 

retrospektif çalışmada, romboid kas tetik noktası olan hastalara uygulanan RIB’in ağrı, özürlülük 

ve yaşam kalitesi üzerine etkisinin araştırılması amaçlandı. 

Yöntem: 01 Aralık 2021 – 15 Ocak 2022 tarihleri arasında FTR polikliniğine sırt ağrısı ile 

başvuran ve miyofasyal ağrı sendromu tanısı konarak romboid kasa RIB uygulanan 15 hasta 

değerlendirildi. RIB, ağrı şiddeti sayısal derecelendirme ölçeğine (SDÖ) göre ≥4/10 olan 

hastalara uygulandı. Ektrüde disk herniasyonu olan bir hasta çalışma dışı bırakıldı ve blok 

sonrası bir aydan az süre geçen üç hasta analize alınamadı. Ultrason kılavuzluğunda RIB 

uygulaması için hastalar yüzüstü pozisyonda yatarken kol 90 derece abdüksiyona alındı. Skapula 

medialindeki oskültasyon üçgeni olarak tanımlanan bölgeye lineer ultrason probu kranio-kaudal 

yönde yerleştirildi. Trapez, romboid major ve interkostal kaslar ile kosta ve plevra görüntülendi. 

Hastanın ağrıyı en çok hissettiği seviyede romboid major ile interkostal kas arası fasyal alana, 

kosta ile temas sağlandıktan sonra in-plane tekniği ile 22 gauge periferik sinir blok iğnesi ve 

kateter yardımıyla blok uygulandı. Hastaların vücut kitle indeksine göre dozu ayarlanarak 10 - 35 

ml bupivakain (%0,25) enjekte edildi. RIB öncesi ve RIB sonrası 1. ayda, hastaların hareket ve 

istirahat sırasındaki ağrı şiddetleri SDÖ ile, özürlülükleri boyun ağrısı ve dizabilite skoru ile, 

yaşam kaliteleri Nottingham sağlık profile (NSP) ile değerlendirildi. RIB sonrası 1. hafta 

kontrollerinde de SDÖ ve iyileşme yüzdeleri sorgulandı.SPSS 26 kullanılarak istatistiksel analiz 

yapıldı. Hastaların demografik verileri, klinik özellikleri ve ölçek skorları için tanımlayıcı testler 

kullanıldı. RIB öncesi ve sonrası değerlerin karşılaştırılmasında eşli t testi kullanıldı. 

Bulgular: Median (IQR) yaşları 47 (38-57) yıl ve vücut kitle indeksleri 27,34 kg/m2 olan 11 

hastaya (8 kadın, 3 erkek) toplam 16 blok enjeksiyonu uygulandı. Median (IQR) yakınma 

süreleri 24 (12-120) aydı. İki hastada fibromiyalji sendromu, dört hastada dejeneratif disk 

hastalığı tanıları eşlik ediyordu. Enjeksiyondan 1 hafta sonra istirahat ve hareketle SDÖ 

değerlerinde enjeksiyon öncesine göre anlamlı düzelme bulundu (sırasıyla; p=0,010, 

p=0,005).Enjeksiyondan 1 ay sonra istirahatteki SDÖ, boyun dizabilite indeksi, NSP-ağrı, NSP-

enerji, NSP-duygusal reaksiyon ve NSP-toplam skorlarında enjeksiyon öncesine göre istatistiksel 

anlamlı düzelme görüldü (sırasıyla; p=0,015, p=0,004, p=0,025, p=0,042, p=0,012, p=0,016) 



(Tablo 1). Hastalar tarafından algılanan iyileşme oranlarının median değerleri 1. haftada %80, 1. 

ayda %70 idi. Enjeksiyon sonrası komplikasyon gözlenmedi. 

Romboid blok enjeksiyonu öncesi ve 1 ay sonrası ağrı, özürlülük ve yaşam kalitesi skorlarının 

karşılaştırılması 

Değişken 

RIB öncesi  

Median (IQR) 

RIB sonrası 1. 

ay 

Median (IQR) 

p 

İyileşme yüzdesi 

>%50 belirten 

hasta sayısı 

- 8 - 

Sayısal 

Derecelendirme 

Ölçeği (SDÖ) 

      

SDÖ - hareket 6 (4-9) 3 (2-7) 0,138 

SDÖ - istirahat 4 (2-7) 1 (0-2) 0,015 

Boyun ağrısı ve 

dizabilite indeksi 
51 (32-64) 17 (7-25) 0,004 

Nottingham 

sağlık profile 

(NSP) 

      

NSP – Ağrı  54 (26-91) 13 (0-33) 0,025 

NSP – Fiziksel 

hareketlilik 
9 (0-27) 9 (0-32) 0,202 

NSP – Enerji  39 (0-64) 0 (0-39) 0,042 

NSP – Duygusal 

reaksiyonlar 
20 (5-38) 0 (0-0) 0,012 

NSP – Uyku  6 (0-42) 0 (0-22) 0,866 

NSP – Sosyal 

izolasyon 
0 (0-0) 0 (0-0) 0,317 

NSP – Toplam  161 (47-251) 43 (0-129) 0,016 

Sonuç: Bu çalışma, miyofasyal ağrı sendromu tedavisinde RIB uygulanan ilk çalışmadır. RIB'in 

ağrı ve özürlülük skorlarında azalma ve yaşam kalitesinde artma sağladığı görülmüştür. Doğru 

teknik ve deneyimli kişiler tarafından uygulandığında kronik miyofasyal ağrı sendromunda 

güvenli bir tedavi seçeneği olabilir. Uzun dönem sonuçlarının da değerlendirildiği randomize 

kontrollü çalışmalara ihtiyaç vardır. 

Anahtar Kelimeler: Girişimsel ultrason, Miyofasyal ağrı sendromu, Ağrı, Ağrı yönetimi, Tetik 

nokta 



  

S-59 Koksigodini Nedeniyle Ganglion İmpar Blok Yapılan Hastaların En Az 3 

Yıllık Takip Sonuçları 

Osman Hakan Gündüz1, Mehmet Okçu1, Savaş Şencan1 

1Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Algoloji 

Bilim Dalı 

Amaç: Ganglion impar bloğunun (GİB) kronik koksigodinili hastalarda kısa dönemde ağrıyı 

azalttığı iyi bilinmesine rağmen, uzun dönem tedavi sonuçları hakkında yeterli veri 

bulunmamaktadır. Bu çalışmanın amacı, kronik koksigodini nedeniyle GIB uygulanan hastaların 

uzun dönem sonuçlarını ve bu sonuçları etkileyebilecek olası faktörleri incelemektir. 

Yöntem: 36-119 (min- max) ay önce koksigodini nedeniyle GİB yapılan hastaların tedavi 

öncesi, 1. saat ve 3. hafta sayısal derecelendirme ölçeği (NRS) skorları, işlem öncesi semptom 

süresi, uygulanan GİB sayısı ve işlem öncesi ağrısız oturma süresi tıbbi kayıtlardan elde edildi. 

Final NRS skorları, eşlik eden bel ağrısı varlığı, gebelik sayısı, ağrının gebelik veya travma ile 

başlayıp başlamadığı, işlem memnuniyeti, mevcut ağrısız oturma süreleri ve koksigodiniye bağlı 

ameliyatlar telefon görüşmesi ile sorgulandı. Tedavi başarısı, Final NRS skorunda tedavi öncesi 

NRS skoruna göre %50 veya daha fazla azalma olarak tanımlandı. 

Bulgular: 70 hasta ile telefon görüşmesi yapılmıştır. Ortalama takip süresi 64.57∓28.99 aydı. 1. 

saat, 3. hafta ve son NRS skorları tedavi öncesine göre anlamlı derecede düşük bulundu. 

Hastaların %51.4'üne birden fazla GİB uygulandı. Hastaların ağrısız oturma sürelerinde tedavi 

öncesine göre anlamlı artış sağlandı. 55 (%78,7) hasta işlemin günlük yaşam aktivitelerini 

olumlu etkilediğini bildirdi. Hastaların %42,9'u işlemden çok memnun olduğunu, %34.3'ü 

işlemden memnun olduğunu belirtti. Hastaların %55,7'sinde tedavi öncesi NRS skoruna göre 

nihai NRS skoru en az %50 azalmış ve bu hastalarda uygulanan ortalama GIB sayısı 1,64'tür. 

Tedavi başarısı elde edemeyen hasta grubunda eşlik eden bel ağrısı varlığı ve üçüncü hafta NRS 

skorları anlamlı olarak daha yüksekti. Hiçbir hastada ciddi komplikasyon gelişmedi. 

Sonuç: Kronik koksigodinili hastalarda GIB, uzun vadede yüksek hasta memnuniyeti ile ağrının 

azaltılmasında etkili, tekrarlanabilir ve güvenli bir tedavi seçeneğidir. Eşlik eden bel ağrısı ve 

enjeksiyon sonrası üçüncü haftada yüksek ağrı skorları uzun dönem tedavi başarısını olumsuz 

etkileyen parametreler olarak düşünülmelidir. 

Anahtar Kelimeler: koksigodini, ganglion impar, ganglion impar bloğu, uzun dönem sonuçları, 

uzun dönem takip 



  

S-60 Diz Osteoartriti Olan Hastalarda Radyofrekans Geniküler Nörotomi 

Tedavisinin Postural Stabilite Üzerine Etkisi 

Serhad Bilim2, Merve Demirci1, İpek Saadet Edipoğlu3, Özge Keniş Coşkun1, Savaş Şencan1, 

Osman Hakan Gündüz1 

1Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
2Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
3Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi 

Amaç: İleri düzey diz osteoartriti tedavisinde geniküler sinir dallarına uygulanan radyofrekans 

(RF) nörotomi, diğer konservatif tedavilere yanıt vermeyen ve diz artroplasti cerrahisi için uygun 

endikasyonu bulunmayan hastalarda etkin ve güvenilir bir seçenektir. Geniküler sinirler, diz 

ekleminin proproseptif girdisine katkıda bulunan sinirlerdir. Propriyosepsiyon kaybı, postüral 

instabilite yaratmakta ve düşme riskini artırmaktadır. Ancak literatürde geniküler sinirlere RF 

uygulanmasının, hastanın postüral stabilitesiüzerine olan etkilerine dair herhangi bir veri 

bulunmamaktadır. Bu çalışmanın amacı, ileri evre diz osteoartriti tanısı ile takipli hastalarda 

uygulanan geniküler RF nörotomisinin denge parametreleri ve hastanın günlük yaşam aktiviteleri 

üzerine olan etkisini araştırmaktır. 

Yöntem: Çalışmaya 18-75 yaş arası, Kellgren Lawrance evre 3-4 unilateral veya bilateral 

gonartrozu bulunan ve diğer tedavilere yanıtsız kronik diz ağrısı şikayeti ile başvuranhastalar 

dahil edildi. Hastaların şikayeti olan dizine geniküler RF nörotomi yapıldı.Hastalar tedavi öncesi, 

tedaviden 3 hafta ve 3 ay sonrası olmak üzere üç kez değerlendirildi.Her vizitte hastaların ağrı 

düzeyleri VAS ile, osteoartrite sekonder fonksiyonellikleri WOMAC ile postüral stabiliteleri ise 

Balance Master denge cihazında düz yürüme testi (Walk Accross), oturup kalkma testi (Sit-To-

Stand), basamak üzerinden inme testi (Step-Up and Over) ve düz ve yumuşak zeminde gözler 

açık ve kapalı ayakta durmayı içeren modifiye klinik duyusal entegrasyon testi (mCTSIB) ile 

değerlendirildi. Sonuç değerlendirilmesinde verilerin Shapiro-Wilks testine göre normal 

dağıldığı izlendiği için two way mixed ANOVA kullanıldı. Üç ölçüm yapıldığı için tekrarlayan 

analizlerde p<0.025 değeri anlamlı olarak kabul edildi. 

Bulgular: Çalışmaya toplam 22 hasta dahil edildi. Hastaların ortalama yaşı 57.86±4.61,ortalama 

vücut kitle indeksi 31.67±5.24 olup 18’i (%81.8) kadındı. Hastaların 17si (77.3%) Kellgren-

Lawrance evre 3tü. Hastaların ağrısının değerlendirildiği ortalama VAS skoru tedavi öncesi 

8.09±1.01, 3.hafta 2.41±1.73, 3. Ayda 4.18±1.79 olup her kontrolde anlamlı olarak azalmıştı 

(p<0.0001). Hastaların WOMAC ağrı skoru tedavi öncesi ortalama 50.00±12.81, 3. Haftada 

17.95±10.76 olup anlamlı olarak azalmıştı (p<0.0001) ve bu azalma 3. Ayda ortalama 

28.72±14.29 skoru ile devam etmekteydi (p<0.0001). WOMAC sertlik alt skoru tedavi öncesi 

ortalama 40.22±25.07, 3.hafta 11.93±15.65, 3. Ayda ise 19.88±20.65 olup her kontrolde anlamlı 

olarak azalmıştı(p<0.0001). WOMAC fonksiyon skoru tedavi öncesi ortalama 58.69±11.25 , 3. 

Hafta 23.05±12.08, 3. Ayda ise 36.15±16.45 olup her kontrolde anlamlı olarak 

azalmıştı(p<0.0001). Hastaların incelenen denge parametrelerinden düz yürüme testi ve mCTSIB 

testi parametrelerinde hiçbir kontrol noktasında anlamlı bir değişiklik izlenmedi. Basamak 



üzerinden atlama testi parametrelerinden olan sol alt ekstremitede kalkış indeksi tedavi öncesi 

ortalama 26.11±5.86, 3. Ayda ise ortalama 32.46±12.37 olup anlamlı olarak iyileşmişti (p=0.01). 

Aynı testte sağ alt ekstremitede de hem 3. Haftada hem 3. Ayda anlamlı iyileşme gözlendi. Yine 

aynı testin parametrelerinden olan hareket zamanında her iki alt ekstremitede de 3. Haftada ve 3. 

Ayda anlamlı iyileşme izlendi. Ancak aynı testte değerlendirilen impakt indeksinde ise anlamlı 

bir değişiklik izlenmedi. Oturup kalkma testinin alt parametrelerinde de anlamlı bir değişiklik 

izlenmedi. Hastalarda işlem sırası ve sonrasında önemli bir yan etki gözlenmedi. 

Sonuç: İleri evre gonartrozu bulunan hastalarda geniküler RF uygulaması ağrı ve yaşam kalitesi 

açısından etkindir. Hastalarda denge parametrelerinde basamak üzerinden inmenin daha hızlı ve 

daha etkin yapılabildiği gözlenmiş olup diğer parametrelerde herhangi bir değişiklik 

izlenmemiştir. 

Anahtar Kelimeler: Gonartroz, Osteoartrit, Posturel Stabilite, Ağrı, Radyofrekans 



  

S-61 Stellat Ganglion Blokajı Yapılan Meme Kanseri İle İlişkili İleri Evre 

Lenfödemi Olan Hastalarda Tedavi Etkinliğinin Değerlendirilmesi: Ön Veriler 

Merve Demirci1, Canan Şanal Toprak1, Ekimcan Öztürk1, Savaş Şencan1, Gülseren Akyüz2 

1Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
2Medipol Üniversitesi Uluslararası Tıp Fakültesi 

Amaç: Komplet dekonjestif tedavi lenfödem tedavisinde altın standart tedavi yöntemi olarak 

kabul edilmektedir. Rutin tedaviye yanıtsız hastalarda ise ek tedaviler uygulanabilir. Stellat 

ganglion blokajı (SGB) üst ekstremitenin sempatik kökenli ağrılarının ve semptomlarının tanı ve 

tedavisinde kullanılan girişimsel bir yöntem olup inatçı lenfödem olgularında da 

uygulanmaktadır. Literatürde meme kanseri ile ilişkili lenfödem tedavisinde yapılan SGB’nin 

semptomlarda düzelme yaptığını gösteren çalışmalar mevcut olup kısıtlı sayıdadır. Çalışmamızda 

meme kanseri ile ilişkili olarak gelişen ve konservatif tedavi yöntemlerine dirençli lenfödemi 

olan hastaların tedavisinde yapılan SGB’nin etkinliğini araştırmayı planladık. 

Yöntem: Prospektif klinik araştırma olarak planlanan çalışmanın etik kurul onayı Marmara 

Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik Kurul biriminden alındı (09.2019.984). Çalışmanın Clinical 

Trials kaydı yapıldı (NCT04165512). Evre 2 lenfödemi olan, meme cerrahisi üzerinden en az 3 

ay geçmiş olan ve konservatif tedavi yöntemlerinden fayda görmemiş hastalar dahil edildi. 

Lenfanjit, selülit, mantar gibi efeksiyon bulguları olan, kontrolsüz psikiyatrik ve sistemik 

hastalığı olan, kanser tedavi açısından remisyonda olmayan hastalar çalışmadan dışlandı. 

Hastaların yazılı ve sözlü onamları alındıktan sonra USG eşliğinde iki haftada 1 kez olmak üzere 

2 kez SGB uygulanması planlandı. Hastalar enjeksiyonlardan önce ve tedaviden 2 hafta, 4 hafta 

ve 3 ay sonra değerlendirildi. İki ekstremite arası volüm ölçümü farkının yanı sıra numerik skala 

ile kol ağrısı ve kolda gerginlik hissi, kolda ağırlık hissi ayrı ayrı olarak değerlendirildi ve 

hastalara Kol, Omuz ve El Sorunları Hızlı Anketi ve Lenfödem Yaşam Etki Skalası dolduruldu. 

Verilerin analizinde, verilerin normal dağılıma uygunluğu Shapiro-Wilk testi ile değerlendirildi 

ve normal dağılım gösteren değişkenlerin tekrarlanan ölçümleri için tekrarlı ölçüm ANOVA testi 

yapıldı. İstatiksel anlamlılık saptanan değişkenlerin ikili karşılaştırmaları için post-hoc analiz 

Bonferroni düzeltmesi ile yapıldı. 

Bulgular: Çalışmaya meme kanseri ile ilişkili lenfödemi olan 11 tane hasta alındı. 1 hasta 

takiplere devam etmediği için 1 hasta enfeksiyon geliştiği için çalışmadan çıkarıldı. CoVID-19 

pandemisi nedeniyle 9 hastanın sadece 5 ‘ine iki kez SGB uygulanabildi. 4 hastaya ise 1 kez 

uygulandı. Hastaların volüm ölçümü 4 hastada sadece 2. haftada, 3 hastada 2. ve 4. haftada, 2 

hastada ise 2. hafta, 4. hafta ve 3. ayda yapıldı. Diğer sonuç ölçütleri hastaların hepsinde tüm 

takiplerde değerlendirildi. Hastaların ortalama yaşı; 58,55+11,58) ve vücut kitle indeksi; 

33,37+5,80 idi. Hastaların 2’si tedaviden çok memnun, 5’i memnun, 2’si ise az memnun 

olduğunu bildirdi. Tekrarlayan ölçümlerin analizinde tedavi öncesi ile kıyaslandığında Lenfödem 

Yaşam Etki Skalası ve gerginlik hissinde anlamlı azalma saptandı (p=0,022 ve p=0,007). Bu 

değişkenlerin ikili karşılaştırmalarında gerginlik skorunda tedavi öncesine göre tüm takiplerde 

azalma olmasına rağmen sadece 4. haftada istatistiksel anlamlılık mevcuttu (p=0.023, p=0.011 ve 



p=0.11). Lenfödem Yaşam Etki Skalasında da tedavi öncesine göre tüm takiplerde azalma 

saptanırken; 2. ve 4. haftada bu azalmalar istatistiksel olarak anlamlıydı. (p=0.02, p=0.003 ve 

p=0.062). Hastaların üst ekstremite volüm ölçümleri farkında 2. haftada başlangıca kıyasla 

anlamlı azalma saptandı (p=0,014), 4. haftada volümde azalma ve 3 ayda ise volümde artma 

mevcuttu ancak hasta sayısı azlığı nedeniyle istatiksel analiz yapılmadı. Diğer sonuç ölçütlerinde 

anlamlı değişiklik saptanmadı. Hiçbir hastada yan etki gözlenmedi. 

Sonuç: Konservatif tedaviye yanıtsız lenfödem olgularında SGB tedavisi etkin ve güvenilir bir 

yöntem olarak düşünülebilir. Çalışmamızın çok sayıda hasta ile tamamlanması durumunda SGB 

nin etkinliği hakkında daha net bilgi sağlayacağını düşünmekteyiz. 

Anahtar Kelimeler: Meme Kanseri, Lenfödem, Stellat Ganglion Blokajı, Ağrı, Fonksiyonellik 



  

S-62 Trokanter Majör Ağrı Sendromunda Klinik Testlerin Önemi 

Merve Nur Saka1, Deniz Palamar Kadıoğlu2, Kenan Akgün2 

1Düzce Atatürk Devlet Hastanesi 
2Cerrahpaşa Tip Fakültesi 

Amaç: Lateral kalça ağrısı yakınması olan olgularda; tanıyı ultrasonografi (USG) rehberliğinde 

yapılan tanısal enjeksiyon testi ile doğrulayarak, trokanter majör ağrı sendromu (TMAS) 

tanısında kullanılan özel testlerin önemini değerlendirmekti. 

Yöntem: Çalışmaya tek taraflı lateral kalça ağrısı olan 18 yaş üstü 75 yaş altı 65 olgu dahil 

edildi. Tüm olguların demografik verileri kaydedildi, detaylı klinik öyküleri alındı, ayırıcı 

tanıları kapsayan detaylı fizik muayeneleri ve postural analizleri yapıldı. TMAS’de kullanılan 

özel testlerden sıçrama belirtisi, FABER testi, dirençli eksternal derotasyon (DED) testi, kalça 

fleksiyonda dirençli aktif abduksiyon (DAA) testi, kalça nötralde DAA testi, kalça ekstansiyonda 

DAA testi, tek ayak üstünde durma testi, pasif adduksiyonda dirençli abduksiyon (PADA) testi, 

kalça tutamama bulgusu tüm olgulara 2 hekim tarafından uygulandı. Trokanter majör ve çevresi 

USG ile değerlendirildikten sonra USG rehberliğinde test terapötik 4 cc lidokain + 1 cc 

betametazon enjeksiyonu yapıldı. Test Terapötik enjeksiyon sonrası yakınmalarında %50’den 

fazla azalma ile özel testler arasındaki duyarlılık, özgüllük, PKD, NKD ve doğruluk oranları ile 

iki gözlemci arasındaki uyum hesaplandı. 

Bulgular: Çalışmaya yaş ortalaması 50,25±13,45 olan 59 kadın ve 6 erkek olmak üzere toplam 

65 hasta alındı. Tanısal enjeksiyon sonrası 65 olgunun 54’üne TMAS tanısı konuldu. Duyarlılığı 

yüksek olarak; sıçrama belirtisi (%100), FABER (%79,63), TAÜD (77,78) ve DED (%72,22) 

testleri; özgüllüğü yüksek olarak ise kalça tutamama bulgusu (%100), PADA (%90,91) ve kalça 

fleksiyonda DAA (%72,73) testleri bulundu. İki hekim arasındaki güçlü bir uyum saptandı. 

Sonuç: Duyarlılığı yüksek olan testlerin özgüllüğünün düşük; özgüllüğü yüksek olan testlerin ise 

duyarlılığının düşük olduğu saptandı. Tanıda kullanılan test sayısı arttıkça özgüllük oranlarının 

arttığı görüldü. Bu nedenle TMAS tanısında USG rehberliğinde tanısal enjeksiyonların 

kullanılamadığı durumlarda; duyarlılığı yüksek ama özgüllüğü düşük olan testleri özgüllüğü 

yüksek olan testler ile kombine etmek gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: ultrasonografi, kalça, trokanter majör ağrı sendromu 



  

S-63 Ultrason Eşliğinde PRP Enjeksiyonunun Kalça Osteoartritli Hastalarda 

Ağrı, Fonksiyon ve Hayat Kalitesine Etkisi 

Julide Öncü Alptekin1, Hasan Kerem Alptekin2, Özlem Kaleoğlu Aslan1, Duygu Kurtuluş1, 

Mehmet Hüseyin Elik4, Gökhan Başar1, Kadriye Banu Kuran3 

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
2Bahçeşehir Üniversitesi Sağlık Bilimleri Hastanesi 
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
4T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa Siverek Devlet Hastanesi 

Amaç: Kalça Osteoartritli hastalarda ıntraartiküler (IA) Platelet-Rich Plasma (PRP) 

enjeksiyonunun ağrı, işlevsellik ve hayat kalitesi üzerindeki etkiyi araştırmak. 

Yöntem: Kellgren-Lawrence sınıflamasına göre monolateral grade 2-3 kalça OA'i olan otuz beş 

hasta çalışmaya dahil edildi. Her hastaya ultrason rehberliğinde 3 IA PRP enjeksiyonu yapıldı ve 

bunlar haftada bir uygulandı. Gece, istirahat ve eklem hareketlerindeki kalça ağrısının şiddetini 

ölçmek için Visuel Analog Skala (VAS) kullanıldı; işlevsellik seviyesi Batı Ontario ve 

McMaster Üniversitesi Osteoartrit İndeksi (WOMAC) ile ölçüldü; yaşam kalitesi ise Short 

Form-36 (SF-36) ile değerlendirildi. Klinik değerlendirmeler tedavi öncesi ve tedaviden 1, 3, 6 

ay sonra yapılmıştır. 

Bulgular: Tedaviden 1, 3 ve 6 ay sonra yapılan değerlendirmelerde VAS-hareket ve VAS-gece 

skorlarında istatistiksel olarak anlamlı azalmalar rapor edildi (p < 0.05). VAS-dinlenme skoru, 

tedaviden 1, 3 ay sonra istatistiksel olarak anlamlı şekilde azaldı (p < 0.05). Tedaviden 6 ay 

sonra ile tedavi öncesine göre VAS skorlarında anlamlı bir fark yoktu. WOMAC-ağrı skorları 1., 

3. ve 6. ay değerlendirmelerinde istatistiksel olarak anlamlı şekilde azaldı (p < 0.05). WOMAC-

fiziksel fonksiyon skorları 3. ve 6. aylarda istatistiksel olarak anlamlı derecede düşüktü (p < 

0.05). SF-36 ağrı alt ölçeği puanı 1., 3. ve 6. ay değerlendirmelerinde anlamlı olarak iyileşti (p < 

0.05). 

Sonuç: Intraartikuler PRP enjeksiyonu, hafif ve orta dereceli kalça osteoartriti olan hastalarda 

ağrının giderilmesini ve fonksiyon-işlevselliğin korunmasını sağlayabilir. 

Anahtar Kelimeler: kalça, osteoartrit, Platelet Rich Plasma (PRP), Ultrason 



  

S-64 Rotator manşet hastalığında dekstroz proloterapinin etkinliğinin 

değerlendirilmesi: Prospektif randomize kontrollü çalışma 

Selim Sezikli1, Demirhan Dıraçoğlu2, Ekin İlke Şen2 

1Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
2İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi 

Amaç: Omuz ağrısı; 1. basamak sağlık hizmetlerine başvuruda en sık 3. kas-iskelet sistemi 

şikayeti olarak karşımıza çıkar (1). Rotator manşet hastalığı ise omuz ağrısı ve sakatlığının ana 

nedenidir; yaklaşık beş semptomatik omuzdan birinde görülür (2). Kronik kas-iskelet sistemi 

hastalıklarında proloterapinin ana hedefi; ligament, tendon, eklem kapsülü, menisküs ve labral 

doku gibi eklem stabilize edici yapıların gerilim kuvvetini artırarak eklem stabilitesinin 

iyileşmesini kolaylaştıracak rejeneratif süreçlerin uyarılmasıdır (3). Çalışmamızda amacımız; 

kronik rotator manşet hastalığında ultrason eşliğinde-işaretleme yöntemi kullanılarak uygulanan 

dekstroz proloterapinin etkinliğini saptamaktır. 

Yöntem: Prospektif, randomize ve kontrollü olarak planlanan çalışmaya omuz ağrısı şikayeti ile 

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

Poliklinikleri’ne başvuran hastalardan, rotator manşet hastalığı tanısı alan ve çalışmaya alınma 

kriterlerini karşılayan 60 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastalar iki gruba randomize edildi. 

Proloterapi grubuna, (PG, n=30) ultrason ile işaretleme yöntemi kullanılarak proloterapi 

enjeksiyonu yapılırken, serum fizyolojik grubuna (SFG, n=30) ultrason ile işaretleme yöntemi 

kullanılarak salin enjeksiyonu uygulandı. Her iki gruba da ev egzersiz programı ve hasta eğitimi 

verildi. Hastalar tedavi öncesi, son enjeksiyondan 1 ay sonra ve 3 ay sonra omuz eklem hareket 

açıklıkları, vizüel analog skala (VAS), Omuz ağrı ve disabilite indeksi (OADİ), UCLA Omuz 

Değerlendirme Skoru, Ultrasound Shoulder Pathology Rating Scale (USPRS) skorlarıyla 

değerlendirildi. İstatistiksel analizde tüm değerlendirmelerde anlamlılık düzeyi p<0,05 olarak 

kabul edildi. 

Enjeksiyon Alanları 

 



Enjeksiyon protokolünde kullanılan anatomik noktalar: Biseps kasının uzun başının yapışma 

yeri, subskapularis kasının tuberkulum minus üzerindeki yapışma yeri, korakoid proses, 

supraspinatus kasının tuberkulum majus üzerindeki yapışma yeri, infraspinatus kasının 

tuberkulum majus üzerindeki yapışma yeri ve subakromial bursadır. 

Bulgular: Çalışmayı tamamlayan 58 hastanın yaş ortalaması 53,9 ± 6,4 yıldı. Başlangıç 

değerlendirmesinde iki grup demografik ve klinik parametreler açısından homojen bulundu. Her 

iki grupta başlangıca göre tedavi sonrası 1. ay ve 3. ayda değerlendirme ölçütlerinde anlamlı 

iyileşme saptandı. Proloterapi grubunda serum fizyolojik grubuna göre, tedavi sonrası 1. ay ve 3. 

ayda VAS ile ağrıda anlamlı azalma (p<0,001), OADİ ve UCLA omuz değerlendirme 

skalalarında anlamlı iyileşme (p<0,001), aktif omuz fleksiyon, abduksiyon, iç rotasyon ve dış 

rotasyonu eklem hareket açıklıklarında anlamlı artma (p<0,001) tespit edildi. USPRS skorundaki 

değişiklik, proloterapi grubunda serum fizyolojik grubuna göre tedavi sonrası 3. ayda anlamlı 

olarak saptandı (p<0,001). 

Sonuç: Bu çalışma ile kronik rotator manşet hastalığında ev egzersiz programı ile beraber 

uygulanan dekstroz proloterapinin omuz ağrısını azalttığı, omuz fonksiyon ve eklem hareket 

açıklığını artırdığı saptanmıştır. Ek olarak dekstroz proloterapinin rejenerasyonu 

destekleyebilecek yapısal değişiklikler üzerinde olumlu etkisi olduğu gösterilmiştir. Dekstroz 

proloterapinin klinik etkisini tam olarak tanımlamak için daha uzun takip süreli, daha fazla hasta 

sayılı çalışmalara ihtiyaç vardır. 

Anahtar Kelimeler: Rotator manşet, Omuz ağrısı, Proloterapi 



  

S-65 Fibromiyalji Hastalarında Median Sinir Kesit Alanının Ultrasonografik 

Olarak Değerlendirilmesi: Ön Sonuçlar 

Ayşe Merve Ata1 

1Ankara Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi 

Amaç: Fibromiyalji sendromu (FMS); nedeni tam olarak bilinmeyen, yaygın ağrı ve uyku 

bozukluğu, yorgunluk, kognitif fonksiyonlarda bozukluk, depresyon, anksiyete ve birçok 

somatik semptomun da eşlik ettiği kronik non-inflamatuar kas iskelet sistemi hastalığıdır. 

Hastaların yaklaşık %20-30’u uyuşma, karıncalanma, iğnelenme şeklinde tarif ettiği parestezi 

semptomunu bildirmiştir. Bu durum özellikle periferal sensitizasyon ve periferik nosiseptif 

eşiğin düşmesi ile ilişkilendirilmiştir. Parestezi, tuzak nöropatilerin de sık bulgusudur. Karpal 

tünel sendromu (KTS) en sık görülen tuzak nöropatisidir. FMS’de KTS’nin daha sık 

görüldüğüne dair çalışmalar olsa da, sonuçlar çelişkilidir. Literatürde şu ana kadar FMS’de 

median sinir kesit alanının değerlendirildiği bir çalışma bulunmamaktadır. Ultrason (US) klinik 

pratikte median siniri değerlendirmek için kolay uygulanabilir, non-invaziv, ağrısız ve güvenilir 

bir yöntemdir. Bu çalışmada amaç; FMS tanılı hastalarda US ile ölçülen median sinir kesit 

alanının sağlıklı bireyler ile karşılaştırılması ve bunun fibromiyalji etki anketi (FEA) ile 

ilişkisinin değerlendirilmesidir. 

Yöntem: Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon polikliniğine başvuran 2016 American College of 

Rheumatology kriterlerine göre FMS tanısı alan 26 hasta ve 22 kontrol grubu çalışmaya dahil 

edildi. Hastaların demografik verileri kaydedildi. Median sinir kesit alanları US ile ölçüldü. KTS 

tanısı için median sinirin kesit alanının 11 mm2 olması eşik değer olarak belirlendi. FMS tanılı 

hastalara FEA dolduruldu. 

Bulgular: Hastaların demografik özellikleri ve median sinir kesit alanları Tablo 1’de verilmiştir. 

US ile FMS tanılı hastaların %50’sinde sağ, %42,3’ünde sol KTS tanısı koyulurken, kontrol 

grubunun %31,8’inde sağ, %13,6’sında sol KTS tanısı konmuştur. Sol KTS sıklığının FMS tanılı 

hastalarda fazla olması istatistiksel olarak anlamlıdır (p=0.029). FEA ile median sinir kesit 

alanları arasında korelasyon bulunmamıştır (p>0.05). 

Tablo 1 

Tablo 1. Hastaların demografik özellikleri ve 

median sinir kesit alanları 

  FMS Kontrol p 

Cinsiyet (kadın) 

N (%) 
24 (%92.3) 20 (%90.9)  0.865 



Yaş 46.9 ± 10.9 46.8 ± 9.8 0.937 

Boy (cm) 161.9 ± 6.6 161.3 ± 9.1 0.794 

Vücut ağırlığı 

(kg) 
75.9 ± 16.8 74.4 ± 13.3 0.732 

VKİ (kg/cm2) 29.0 ± 6.6 28.6 ± 4.9 0.837 

Median sinir 

kesit alanı 

(mm2) (sağ)* 

11.3 ± 3.7 

[10.5 (9.0-

13.0)] 

9.5 ± 1.7 

[9.0 (8.0-

11.0) 

0.114 

Median sinir 

kesit alanı 

(mm2) (sol) 

9.9 ± 2.6 9.1 ± 1.8 0.245 

Veriler ortalama ± standart sapma olarak 

verilmiştir. 

* Sağ taraf median sinir kesit alanı normal 

dağılmadığı için ortanca ve çeyrekler arası 

aralık da verilmiştir. 

FMS; fibromiyalji sendromu, VKİ; vücut kitle 

indeksi 

Sonuç: Fibromiyalji sendromu kas iskelet sisteminde, yaygın ağrı ile seyreden kronik bir 

yumuşak doku hastalığıdır. Etiyolojisi bilinmemekte ve patofizyolojisi tam olarak 

açıklanamamaktadır. Son yıllarda FMS’de nosiplastik ağıdan bahsedilmektedir. Nosiplastik 

ağrıda, hangi uyaranların ağrılı olarak yorumlanması ve hangilerinin olmaması gerektiğine karar 

veren kontrol sisteminin duyarlılığı artmıştır. Bu ağrı türü, santral sensitizasyon sendromlarının 

bir parçası olarak FMS tanımıyla uyumludur. Klinik olarak FMS; hiperaljezi, allodini, temporal 

sumasyon ve çeşitli dış uyaranlara karşı aşırı duyarlılık gibi santral sensitizasyonun birçok 

özelliğine sahiptir. Periferik sinir sisteminde küçük lif nöropatisinin dizestezi ile ilişkili 

olabileceği bildirilmiştir. Nosiseptif yolakta nöroinflamasyonun da olabileceği söylenmektedir. 

FMS’de parestezi sıklıkla eşlik ettiğinden, parestezilerin sık görüldüğü fokal nöropatilerin 

gözden kaçmasına veya yanlış tanı konmasına neden olabilir. Elektromiyografi (EMG) ile 

yapılan bir çalışmada FMS tanılı kişilerde KTS sıklığı %25.39 iken, kontrol grubunda %3.84 

olarak bulunmuştur. Başka bir çalışmada; KTS sıklığı, FMS ve kontrol grubunda sırasıyla %10 

ve %4 olarak bulunmuş ve istatistiksel anlamlık saptanmamıştır. Bizim çalışmamızda, her iki 

grupta median sinir kesit alanları benzerken, FMS tanılı hastalarda US ile koyulan KTS tanısı her 

iki el bileğinde de daha sık görülmektedir. Sol taraftaki sıklık istatistiksel olarak anlamlıdır.Bu 

çalışmanın ana limitasyonu; KTS tanısı için altın standart yöntem olan EMG’nin 

kullanılmamasıdır. Bununla birlikte US’nin KTS tanısında güvenilir olduğu gösterilmiştir.Sonuç 



olarak, FMS tanılı hastalarda parestezi semptomları KTS ile ilişkili olabilmektedir. Semptomlar 

göz ardı edilmemeli ve hastaların değerlendirilmesi için klinik pratikte kolay ulaşılabilir, ağrısız 

bir yöntem olan US’nin kullanılabileceği akılda tutulmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: fibromiyalji, karpal tünel sendromu, ultrasonografi, median sinir 



  

S-66 Romatoid Artrit Hastalarında Asemptomatik Omuz Ekleminde 

Ultrasonografi Bulguları ve Fonksiyonel Durumun Sağlıklı Kontrollerle 

Karşılaştırılması 

Muhammed Bilal Özdemir1, Esma Demirhan1, Günay Er1, Sevgi Atar1, Ömer Kuru1 

1Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi 

Amaç: Bu çalışmanın amacı omuz tutulumu olmayan Romatoid artrit hastaları ile sağlıklı 

kontrollerin omuz ultrasonografi bulgularının karşılaştırılması ve Romatoid artrit olgularında 

ultrasonografi bulguları ile ağrı ve fonksiyonel durum arasındaki ilişkinin incelenmesidir. 

Yöntem: Çalışma, Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon-

Romatoloji (FTR) Kliniği’nde takip edilen Romatoid Artrit tanılı gönüllüler ile yine bu 

polikliniklere başvuran artrit, artralji gibi romatolojik hastalık dışı şikayet ile başvuran 

gönüllülerden, çalışmaya alınma kriterlerini karşılayıp, dışlanma kriterlerine sahip olmayan 18 

yaş üstünde 102 kadın, 38 erkek olmak üzere toplam 140 hasta ile yapıldı. Tüm hastaların 

cinsiyet, yaş, boy, vücut ağırlığı, ek hastalık öyküsü, mesleki durumları, eğitim düzeyleri, 

dominant el, sigara ve alkol kullanımı bilgilerini içeren sosyodemografik verileri ve kullandıkları 

ilaçlar (doz, süre), omuz ultrasonografi (USG) bulguları ve rutin olarak istenen Sedimentasyon, 

CRP değerleri olgu rapor formuna kayıt edildi. Hastaların eklem hareket açıklıkları gonyometre 

ile ölçüldü. Klinik muayene ile hassas ve şiş eklem sayısı değerlendirildi. Hastalık aktivitesi için 

DAS28 (‘Disease Activity Score-28’)-ESH dolduruldu. Ağrı değerlendirmesi için VAS (Vizüel 

Analog Skala) sonuçları kaydedildi. Hastalara ve sağlıklı gönüllülere yaşam kalitesi için 

Nothingham sağlık profili, omuz fonksiyonel durumu için UCLA (‘The University of California 

and Los Angeles Rating Score’) omuz değerlendirme formu dolduruldu. 

Biseps uzun başı tendonu incelemesi 

 



Bulgular: Bu çalışmada RA grubunda 140 omuzun 123 (%87,9)’ünde anormal ultrasonografik 

bulgular saptandı. RA hastalarında USG bulguları kontrol grubu ile karşılaştırıldığında 

istatistiksel olarak anlamlı derecede fazla bulunmuştur. USG bulguları tek tek 

değerlendirildiğinde; RA grubunda kontrol grubuna göre biceps uzun başı efüzyonu (sırayla 

%12.9% - %2.9), tendinopati (sırayla %50 - %14.3), humerus başı erozyonu (sırayla %76.5 – 

%52.1), Akromiyoklaviküler osteoartrit (sırayla %23.6- %9.3) ve SA/SD bursit (sırayla %8.6 - 

%0) istatistiksel olarak anlamlı derecede fazla bulunmuştur. RA hastalarında RF serolojisi, 

hastalık süresi, hastalık aktivitesi ve tedaviye göre USG bulgularının karşılaştırıldığı 

değerlendirmede istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadı. 

RA hastalarında ve kontrol grubunda USG bulgularının değerlendirilmesi 

  

Has

ta 

n 

(%) 

Kont

rol 

n (%) 

P 

Biceps subluksasyon sağ                 Hayır 

                                                      Evet 

70 

(10

0) 

70 

(100) 
1,000 

0 

(0) 
0 (0) 

Biceps subluksasyon sol                   Hayır 

                                                             Evet 

68 

(97.

1) 

70 

(100) 

0,476 
2 

(2.9

) 

0 (0) 

Biceps efüzyon sağ                           Hayır 

                                                             Evet 

60 

(85.

7) 

68 

(97.1

) 0,035

* 10 

(14.

3) 

2 

(2.9) 

Biceps efüzyon sol                            Hayır 

                                                             Evet 

62 

(88.

6) 

68 

(97.1

) 
0,101 

8 

(11.

4) 

2 

(2.9) 

Biceps tenosinovit griskala sağ         Hayır 

                                                             Evet 

68 

(97.

1) 

70 

(100) 
0,476 

2 

(10
0 (0) 



0) 

Biceps tenosinovit griskala sol          Hayır 

                                                             Evet 

69 

(98.

6) 

70 

(100) 

1,000 
1 

(1.4

) 

0 (0) 

Tendinopati sağ                                 Hayır 

                                                             Evet 

36 

(51.

4) 

62 

(88.6

) <0,00

1* 34 

(48.

6) 

8 

(11.4

) 

Tendinopati sol                                  Hayır 

                                                             Evet 

34 

(48.

6) 

58 

(82.9

) <0,00

1* 36 

(51.

4) 

12 

(17.1

) 

Tendon rüptürü sağ                           Hayır 

                                                             Evet 

61 

(87.

1) 

67 

(95.7

) 
0,131 

9 

(12.

9) 

3 

(4.3) 

Tendon rüptürü sol                            Hayır 

                                                             Evet 

55 

(78.

6) 

64 

(91.4

) 
0,058 

15 

(21.

4) 

6 

(8.6) 

Humerus erozyon sağ                       Hayır 

                                                             Evet 

19 

(27.

1) 

33 

(47.1

) 0,014

* 51 

(72.

9) 

37 

(52.9

) 

Humerus erozyon sol                        Hayır 

                                                             Evet 

14 

(20) 

34 

(48.5

) 0,001

* 
56 

(80) 

36 

(51.5

) 

AC osteoartrit sağ                             Hayır 53 65 0,011



                                                             Evet (75.

7) 

(92.8

) 

* 

17 

(24.

3) 

5 

(7.2) 

AC osteoartrit sol                              Hayır 

                                                             Evet 

54 

(77.

1) 

62 

(88.6

) 
0,116 

16 

(22.

9) 

8 

(4.3) 

Kalsifikasyon sağ                              Hayır 

                                                             Evet 

63 

(90) 

67 

(95.7

) 0,325 

7 

(10) 

3 

(30) 

Kalsifikasyon sol                               Hayır 

                                                             Evet 

66 

(94.

2) 

66 

(94.2

) 
1,000 

4 

(5.8

) 

4 

(5.8) 

SA/SD bursit 

sağ                             Hayır                                                                                     

                                        Evet 

63 

(90) 

70 

(100) 0,020

* 7 

(10) 
0 (0) 

SA/SD bursit sol                                Hayır 

Evet 

65 

(92.

8) 

70 

(100) 

0,069 
5 

(7.2

) 

0 (0) 

Kıkırdak kalınlığı sağ                        Hayır 

Evet 

66 

(94.

2) 

70 

(100) 
0,017

* 4 

(5.8

) 

0 (0) 

Kıkırdak kalınlığı sol                          Hayır 

Evet 

68 

(97.

1) 

70 

(100) 

0,476 
2 

(2.9

) 

0 (0) 



GH efüzyon sağ                                Hayır 

Evet 

69 

(98.

6) 

70 

(100) 

1,000 
1 

(1.4

) 

0 (0) 

GH sinovit griskala sağ                     Hayır 

Evet 

69 

(98.

6) 

70 

(100) 

1,000 
1 

(1.4

) 

0 (0) 

Sonuç: RA hastalarının önemli bir kısmında omuz ağrısı olmaksızın USG ile saptanabilen omuz 

patolojileri mevcuttur. RA hastaları ve kontrol grubunun USG bulgularının karşılaştırmasında; 

biceps uzun başı efüzyonu,tendinopati, humerus başı erozyonu, Akromiyoklaviküler osteoartrit 

ve SA/SD bursit RA grubunda anlamlı derecede fazla bulundu. RA hastalarında omuz ekleminde 

bir şikayet olmasa bile USG ile saptanabilen patolojiler olabileceği akılda bulunmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: romatoid artrit, ultrasonografi, omuz. 



  

S-67 Boyun Ağrılı Hastalarda Servikal Lordozun Klinik, Demografik ve MR 

Bulgularıyla İlişkisi 

Özlem Kaleoğlu Aslan1, Duygu Geler Külcü2, Dilara Dilik3, Nilgün Mesci2 

1İstanbul Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
2İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
3Bartın Devlet Hastanesi 

Amaç: Servikal lordoz açıları ile demografik, klinik ve MR bulguları arasındaki ilişkiyi, Servikal 

grafilerde efektif lordoz olup olmaması ile servikal MR ile saptanan servikal disk herniasyonu 

şiddeti, seviyesi, spinal kanal çapı üzerine etkisini; Servikal lordoz (SL) ve balans açıları, 

demografik özellikler ve kişinin günlük yaşam aktiviteleri, süresi ile ilişkisi olup olmadığını 

araştırmak. 

Yöntem: Çalışmamıza Şubat 2021-Mayıs 2021 tarihleri arasında Haydarpaşa Numune SUAM 

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon polikliniğine başvuran 18-65 yaş arası çalışma dahil edilme 

kriterlerine uygun olan hastalardan son 3 ay içinde çekilmiş servikal direk grafi ve servikal 

MR’ları olan 127 hasta dahil edilmiştir. Hastaların yaş, cinsiyet, vücut kütle indeksi (VKI), 

meslek, eğitim düzeyi, medeni hali, özgeçmiş gibi demografik özelliklerinin yanı sıra gün 

içindeki semptom süresi, baş önde postürde (BÖP), Tetik Nokta (TN) sayısı ve ekran başındaki 

süreleri sorgulandı. Fonksiyonel düzeyi BÖİ ile ağrı düzeyi ise VAS ile değerlendirilmişlerdir. 

C2-C7 Posterior Tanjant (PT), C2-C7 Cobb açılarına göre hastalar SL korunmuş ve azalmış 

şeklinde 2 gruba ayrıldı. 

Bulgular: Çalışmaya dahil edilenlerin 36’sı erkek (%28,3), 91’i kadındır (%71,7). Yine bunların 

33’ü (%26) bekar, 94’ü (%74) evlidir. 51’i (%40,2) ev hanımı-çalışmıyor, 50’si (%39,4) masa 

başı çalışan, 26’sı (%20,5) masa başı olmayan işte çalışmaktadır .Servikal lordozu azalmış ve 

korunmuş olan gruplar karşılaştırıldığında 2 grup arasındaki BÖİ skoru, VAS skoru, boyun ağrısı 

süresi, TN Sayısı, BÖP süresi, ekran süresi arasındaki ilişki istatiksel olarak anlamlı fark 

bulunmamıştır. Tüm seviyelerdeki herni derecelerinin gruplar arasındaki farkı istatistiksel olarak 

anlamlı değildir. Fakat lordozu azalmış grubun spinal kanal çapı ortalaması lordozu normal 

gruba göre azalmıştır. 

Sonuç: Masa başı çalışanlarda servikal lordoz daha fazla bozulmuş saptanmıştır. Değerlendirilen 

açılar ve ilişkilerine bakıldığında torakal duruş da servikal açıları ve dolayısıyla boyun ağrısını 

arttırmaktadır. Servikal lordozun azalması servikal spinal kanal çapını azaltmakta ancak disk 

herniasyonuna yatkınlığı arttırmamaktadır. Servikal lordoz azalması boyun ağrısı şiddeti ve 

özürlülüğü arttırmamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: BOYUN AĞRISI, SERVİKAL LORDOZ, SERVİKAL DİSK HERNİSİ, 

T1 SLOPE, COBB 



  

S-68 İnme Sonrası Hemipleji Gelişen Hastalarda USG ile Anterior Talofibular 

Ligaman Morfolojisinin Etkilenen ve Sağlam Tarafta Karşılaştırılması 

Pınar Doğan1, Ceyda Ulu1, Ömer Faruk Alp1, Ersagun Çatalkaya2, Elif Evrim Ekin2, Ebru 

Yılmaz Yalçınkaya1 

1SBÜ Gaziosmanpaşa Eğitim Araştırma Hastanesi, FTR Kliniği 
2SBÜ Gaziosmanpaşa Eğitim Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği 

Amaç: Anterior talofibular ligament (ATFL) ayağın lateralinde yer alan ayak stabilitesini 

sağlayan bağlardandır ve zayıf bir bağ olduğundan yaralanması sık görülür. Hemiplejik 

hastalarda da gastrokinemus, soleus, tibialis posteriordaki spastisiteye ya da ayak bileği 

instabilitesine bağlı olarak bu ligamentte çeşitli patolojiler gelişebilmekte ve hastanın 

ambulasyonunu kötü yönde etkilemektedir.Bu çalışmanın amacı hemiplejik erişkinlerde, ayak 

bileği stabilitesinde rol alan ATFL nin etkilenen taraf ile sağlam taraf kalınlığının ve 

ekojenitesinin karşılaştırılmasıdır. 

Yöntem: SBÜ Gaziosmanpaşa Eğitim Araştırma Hastanesi FTR Kliniğinde 1-31 Aralık 2021 de, 

Serebrovasküler olay (SVO)/inme sonrası hemipleji tanısı ile yatarak rehabilitasyon gören >18 

yaş, 40 hasta çalışmaya alındı. Evre ve fonksiyonel durum Brunstrom, ve Barthel Ölçütü ile, 

spastisite Modifiye Ashworth Skalası (MAS) ve Tardieu Skalası ile değerlendirildi. FTR ve 

Radyoloji bölümünden kas iskelet USG konusunda tecrübeli hekimler birlikte, Toshibo Aplio 

500 USG cihazı,12 MHz lineer prob ile, ATFL kalınlığını, ekojenitesini, aşil tendon ekojenitesi 

komşu subkutan doku ve karşı taraf özellikleri referans alınarak değerlendirildi (Şekil 1). 

Çalışmanın analizinde; tanımlayıcı istatistikler olarak, ortalama standart sapma; etkilenmiş ve 

sağlam tarafı karşılaştırmak için paired t testi ve Wilcoxon testi; korelasyonlar için Pearson ve 

Spearman testleri kullanıldı. 

Anterior Talofibular Ligaman USG Görüntüsü 

 

Şekil 1 

Bulgular: Çalışmaya 21 kadın (%52,5) ve19 erkek (%47,5) hemiplejik hasta dahil edildi. Yaş 

ortalaması 62,312,3 yıldı. Hastaların SVO geçirdikten sonra rehabilitasyona kadar geçen süre 



ortalamaları 80 gün, Barthel İndeksi 5330 olarak bulundu.ATFL kalınlığı etkilenen taraf 

(1,650,3 cm) ve sağlam tarafta (1,560.3cm) karşılaştırıldığında, etkilenen taraf daha kalın olsa 

da aradaki fark istatiksel olarak anlamlı değildi (p>0.05). MAS ve Tardieu skalası değeri ile 

ATFL kalınlığının korele olmadığı saptandı. ATFL ekojenitesi etkilenen tarafta sağlam tarafa 

göre anlamlı olarak daha hiperekoik bulundu (p=0,018). Aşil tendon ekojenitesinde anlamlı fark 

bulunmadı. 

Sonuç: ATFL ekojenitesi, etkilenen tarafta anlamlı olarak artmış bulunmuştur. Benzer 

çalışmalarda ekojenite bakılmamış ya da belirtilmemiştir. Eko artışı ve kalınlık artışının sebebi 

dejenerasyon artışı olabilir. Rehabilitasyona alınan hastaların ATFL gibi stabiliteyi sağlayan 

önemli yapıların, non invazif olan USG ile değerlendirmesi ve yorumlanması önemli bir 

gelişmedir. Stabiliteyi sağlayan diğer bağ ve kaslara da uygulanabilecek pratik bir yöntem olarak 

kullanılabilir. 

Anahtar Kelimeler: Anterior Talofibular ligaman, hemipleji, Ultrasonografi, spastisite, inme 



  

S-69 Ağrısız Hemiplejik Omuzda Ultrasonografi Değerlendirmesi 

Serdar Kaymaz1, Saadet Nur Sena Öztekin2, Ayşe şimşek2, Ayşe Sarsan2, Hakan Alkan2, 

Necmettin Yıldız2, Füsun Ardıç2 

1Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Romatoloji Anabilim Dalı, Denizli 
2Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, 

Denizli 

Amaç: İnme sonrası dönemde; günlük yaşam aktiviteleri sırasında uygun olmayan transfer veya 

rehabilitasyon sırasında uygun olmayan gerim kuvveti, ayakta durma veya yürüme sırasında 

yerçekimi ile oluşan vektörel kuvvet, felçli omuz kuşağının yetersiz korunması gibi nedenler 

hastanın plejik omzunda yumuşak doku yaralanmalarına neden olabilir. Amacımız omuz ağrısı 

olmayan hemiplejik hastaların ultrasonografi (USG) bulgularını değerlendirmek ve bu bulguların 

klinik özelliklerle korele olup olmadığını belirlemekti. 

Yöntem: Bu çalışmaya toplam 22 hemiplejik hasta ve 18 sağlıklı kontrol dahil edildi. 

Katılımcıların omuz kıkırdağı, akromiyoklaviküler eklem (ACE) derin eklem aralığı ve ultrason 

omuz patolojisi derecelendirme ölçeği (USPRS) skorları USG aracılığıyla değerlendirildi. 

Hemiplejik hastaların iki taraftaki omuzları, sağlıklı kontrollerin ise dominant taraf omuzları ayrı 

ayrı değerlendirildi. Tüm katılımcıların demografik verilerine ek olarak hemiplejik hastaların 

hastalık süreleri, Brunnstrom Evreleme (BRS), Fonksiyonel Ambulasyon Skalası (FAS) ve 

Barthel indeksi skorları kaydedildi. 

Bulgular: Hemiplejik ve non-hemiplejik omuz kıkırdak kalınlığı ortalamaları, sağlıklı 

kontrollerin ölçümlerinden istatistiksel olarak anlamlı derecede daha düşüktü (p<0,0167). 

Hemiplejik omuz ACE derinliği ise, sağlıklı kontrollerin ölçümlerinden istatistiksel olarak 

anlamlı derecede daha yüksekti (p<0,0167). Hemiplejik omuzda toplam USPRS skoru ve her bir 

bileşenin skorları sağlıklı kontrol ve non-hemiplejik omuzlara göre anlamlı düzeyde daha 

yüksekti (p<0,01). Ayrıca USPRS bileşenlerinden olan tuberculum majus kortikal yüzey 

düzensizliği non-hemiplejik omuzda, sağlıklı kontrole göre istatistiksel açıdan anlamlı yüksekti 

(p<0,0167) (tablo 1). USPRS skorları ile Barthel indeksi, BRS ve FAS arasında anlamlı ve orta 

düzeyde negatif korelasyon vardı (sırasıyla p=0,009, r= -0,546; p=0,023, r: -0,482; p= 0,016, r= -

0,516). Omuz USG değerlendiricileri arasında; ortalama USPRS, kıkırdak kalınlığı ve ACE 

derinliği açısından orta düzeyden mükemmel düzeye uzlaşma saptandı (R-değerleri: 0,821, 0,999 

ve 0,622 sırasıyla). 

Table 1: Hemiplejik hastanın sağlam ve non-hemiplejik omuz ultrasonografileri, sağlıklı 

kontrollerin dominant omuz ultrasonografi ölçümlerinin karşılaştırmaları 

  



  

  
 

 

          Grup 1 

           (n=22) 

      Hemiplejik   

          omuz 

        Ort±SS 

       Grup 2 

       (n=22) 

 Non-hemiplejik 

         Omuz 

        Ort±SS 

         Grup 3 

          (n=18) 

         Sağlıklı 

         Kontrol 

        Ort±SS 

US ölçümleri, ortalama (SS)       

Biseps Tendinozis/ Tendinopati 1,3 (0,7) 0,27 (0,45) 0,17 (0,39) 

Supraspinatus Tendinozis/ Tendinopati 1,86 (0,45) 0,83 (0,50) 0,17 (0,39) 

Tuberculum Majus Kortikal  

Yüzey düzensizliği 

1,5 (0,5) 0,67 (0,59) 0,58 (0,24) 

Dinamik Supraspinatus Impingement 0,95 (0,90) 0,78 (0,29) 0 

Dinamik Subscapularis/ Biceps/ 

Coracoid Impingement 
0,81 (0) 0,73 (0) 0,058 (0,024) 

        

Toplam USPRS skoru 5,8 (3,3) 2,2 (2,1) 0,64 (1,2) 

        

Kıkırdak Kalınlık, mm 0,05 (0,03) 0,08 (0,1) 0,39 (0,37) 



        

ACE genişlik, mm 1,01 (0,27) 0,89 (0,27) 0,79 (0,24) 

          

  

*p<0,05: istatistiksel anlamlı, ACE, acromioclavicular eklem; USPRS, ultrason omuz patolojisi 

derecelendirme ölçeği; mm, milimetre; SS, Standart Sapma; p<0,0167: istatistiksel anlamlı 

Bonferroni Düzeltmeli Mann-Whitney U testi için 

  

p<0,05: istatistiksel anlamlı, ACE, acromioclavicular eklem; USPRS, ultrason omuz patolojisi 

derecelendirme ölçeği; mm, milimetre; SS, Standart Sapma; p<0,0167: istatistiksel anlamlı 

Bonferroni Düzeltmeli Mann-Whitney U testi için 

Sonuç: Hemiplejik omuzda, omuz ağrısı olmasa bile, periartiküler yumuşak doku lezyonlarının 

sağlıklı kontrollere göre daha fazla olduğu değerlendirildi. Bu bulguların hemiplejik hastalarda 

günlük yaşam aktiviteleri, fonksiyonel durum ve motor iyileşme evreleri ile ilişkili olduğu 

saptanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Ultrasonografi, Hemipleji, Hemiplejik Omuz 



  

S-70 Polinöropatide Ultrasonografinin Tanısal Değeri: Elektrofizyolojik ve 

Ultrasonografik Analiz 

Kaan Yavuz1, Fatma Gül Yurdakul1, Tuba Güler1, Hatice Bodur1 

1Ankara Şehir Hastanesi Fizik Tedavi Hastanesi 

Amaç: Bu çalışmanın amacı distal simetrik aksonal polinöropatili hastalarda kas iskelet sistemi 

ultrasonografisi yardımıyla anahtar kasların ve periferik sinirlerin çap ve kalınlığının 

değerlendirilmesi, ultrasonografinin polinöropati tanısında prediktif değeri olup olmadığının 

araştırılmasıdır. 

Yöntem: 18-65 yaş arasında, distal simetrik aksonal polinöropati tanısı almış 51 hasta ve 51 

sağlıklı kontrol grubu çalışmaya alındı. Demografik veriler, vücut kitle indeksi (VKİ) kaydedildi. 

Dominant taraf median ve ulnar sinir motor ve duyu ileti çalışmaları, alt ekstremitede bilateral 

tibial ve peroneal sinir motor ileti çalışmaları ve bilateral sural sinir duyu ileti çalışmaları yapıldı. 

Median, ulnar ve bilateral tibial sinirin F latansları kaydedildi. Ultrasonografik incelemelerde 

median, ulnar, tibial, yüzeyel peroneal ve sural sinir kesit alanı ölçümleri yapıldı. Abduktor 

pollisis brevis (APB), adduktor digiti minimi (ADM), 1. Dorsal interosseoz (DOİ), tibialis 

anterior (TA), abduktor hallusis (AH), ekstansör digitorum brevis (EDB) kas kalınlıkları/kesit 

alanları ölçüldü. Nöropati şiddeti Toronto klinik skorlama sistemi (TKSS) ile değerlendirildi 

Bulgular: Polinöropati ve kontrol grubu yaş, cinsiyet, VKİ, sigara içiciliği açısından benzer idi. 

Median, ulnar ve tibial sinir kesit alanlarının polinöropatili hastalarda sağlıklı kontrollere göre 

daha geniş olduğu görüldü. EDB ve AHB kası polinöropatili hastalarda ultrasonografik olarak 

daha atrofik bulundu (Tablo1). Ultrasonografik incelemelerde; median, ulnar ve tibial sinir kesit 

alanları, EDB ve AHB kası kalınlık ve kesit alanları ile ilgili sinir ileti çalışmaları arasında 

korelasyon bulundu (p<0,05). PNP tanısında prediktif değerini incelemek için kas kalınlıkları/ 

kesit alanları ve sinir kesit alanları için ROC analizi yapıldı. ROC eğrisi altında kalan alan 

median sinir kesit alanı için 0,627 ( p = 0,027), ulnar sinir kesit alanı için 0,637 (p= 0,017), tibial 

sinir kesit alanı için 0,831 ve 0,861 ( p < 0,001 ve p < 0,001 sağ ve sol tibial sinir kesit alanı 

sırasıyla) olarak bulundu. Median sinir kesit alanı için en iyi Younden indeksi 0,14 iken kesim 

değeri 10,5 mm2 ( Duyarlılık %51 ve Seçicilik %63) idi. Ulnar sinir kesit alanı için en iyi 

Younden indeksi 0,14 iken kesim değeri 5,5 mm2 ( Duyarlılık %51 ve Seçicilik %63) idi. Tibial 

sinir kesit alanı için hem sağ hem solda en iyi Younden indeksi 0,57 iken kesim değeri 15,5 mm2 

( Duyarlılık %74 ve seçicilik %83 ) olarak bulundu (Grafik 1). 

Grafik 1: Median, ulnar, tibial sinir kesit alanı ROC eğrisi 



 

Grafik 1: Polinöropati tanısında median, ulnar, tibial sinir kesit alanları ROC analizi  

Tablo 1. Polinöropatili hastalar ve kontrol grubunun demografik ve klinik özellikleri 

  Polinöropati Kontrol p 

Yaş (ortalama ± SD) 57,23 ± 5,15 55,35 ± 5,99 0,113 

Cinsiyet (n, %) 

Kadın 

  

26, %51 

  

31 %60,8 

0,319 

VKİ (ortalama ± SD) 29,65 ±4,92 28,55 ± 3, 52 0,252 

Medeni Durum (evli) 46, %90,2 48, %94,1 0,461 

Sigara (aktif içici) 20, %39,2 18, %35,3 0, 682 

Komorbite 

DM 

HT 

KAH 

Hipotiroidi 

  

47, %92,1 

30, %58,8 

12, %23,5 

7, %13,7 

  

19, %37,2 

20, %39,2 

3, %5,8 

3, %5,8 

  

TKSS 

Total (ortalama ± SD) 

Median (min-max) 

SS 

  

11,78 ± 4,14 

12 (3-19) 

5,19 ± 1,05 

  

1,45 ± 1,83 

0 (0-6) 

1,45 ± 1,83 

  

< 0,001 

  

< 0,001 



  

RS 

  

FMS 

  

6 (2-6) 

4,31 ± 2,77 

4 (0-8) 

2,27 ± 1,48 

2 (0-5) 

0 (0-3) 

0 

0 (0-0) 

1,27 ± 1,84 

0 (0-7) 

  

< 0,001 

  

< 0,001 

  

VAS 

(ortalama ± SD) 

Median ( min-max) 

  

  

5,72 ± 2,01 

6 (2-9) 

  

1,27 ± 1,84 

0 (0-7) 

  

< 0,001 

Median sinir (mm2) 11,39 ± 3,25 9,92 ± 1,57 0,025 

Ulnar sinir (mm2) 5,84 ±1,15 5,25 ± 0,89 0,011 

Sağ tibial sinir (mm2) 17,25 ± 3,24 13,72 ± 1,90 < 0,001 

Sol tibial sinir (mm2) 17,03 ± 2,84 13,29 ± 2,00 < 0,001 

Sağ yüzeyel peroneal 

sinir (mm2) 
4,29 ± 1,04 3,98 ± 0,96 0,118 

Sol yüzeyel peroneal 

sinir (mm2) 
4,41 ± 1,25 4,05 ± 1,46 0,048 

Sağ sural sinir (mm2) 3,66 ± 0,88 3,62 ± 0,82 0,980 

Sol sural sinir (mm2) 3,62 ± 1,07 3,52 ± 0,80 0,803 

APBKA (mm2) 126,49 ±24,91 117,45 ±19,00 0,066 

ADMKA (mm2) 146,03 ± 28,38 
142,62 ± 

31,48 
0,165 

1. DİKA (mm2) 231,078 ± 51,33 
231,41 ± 

48,51 
0,503 

Sağ TAK (mm) 270,60 ± 27,74 
269,86 ± 

36,23 
0,262 

Sol TAK (mm) 269,52 ± 28,31 
266,03 ± 

29,23 
0,333 

Sağ AHKA (mm2) 168,21 ± 43,62 
206,21 ± 

44,38 
< 0,001 

Sol AHKA (mm2) 167,66 ± 43,81 
189,43 ± 

48,85 
0,010 

Sağ EDBK (mm) 5,06 ± 1,35 6,24 ± 1,10 < 0,001 

Sol EDBK (mm) 4,90 ± 1,16 6,13 ± 0,95 < 0,001 
 

  



VKİ: Vücut kitle indeksi, DM: Diyabetes mellitus, HT: Hipertansiyon, KAH: Koroner arter 

hastalığı, TKSS: Toronto klinik skorlama sistemi, SS: Semptom skoru, RS: Refleks skoru, FMS: 

Fizik muayene skoru, VAS: Vizuel analog skalası APBKA: Abduktor pollisis brevis kası kesit 

alanı, ADMKA: Abduktor digiti minimi kası kesit alanı, 1.DİKA: Birinci dorsal interosseos kası 

kesit alanı, TAK: Tibialis anterior kası 

Sonuç: : Bu çalışmada EDB ve AHB kas kalınlık ve kesit alanlarının polinöropatili hastalarda 

daha küçük olduğu ve bu kaslardaki atrofinin polinöropati şiddeti ile ilişkili olduğu görüldü. 

İncelenen sinirlerden median, ulnar ve tibial sinir kesit alanlarının polinöropati hastalarında 

arttığı ve polinöropatinin klinik ve elektrofizyolojik şiddeti ile ilişkili olduğu saptanmıştır. ROC 

analizi sonuçlarımız, median ve ulnar sinir kesit alanlarının polinöropati tanısında anlamlı 

olacağını ve tibial sinir kesit alanının aksonal distal simetrik polinöropati tanısında prediktif 

değeri olduğu işaret etmektedir. Non-invaziv, ağrısız, çabuk sonuç alınan bir araç olan 

ultrasonografi, polinöropati tanısında geçerli ve güvenilir bir yöntem olarak yer almaya adaydır. 

Anahtar Kelimeler: Tibial sinir, Elektrofizyoloji, Ultrasonografi 



  

S-71 ENGELLİ ERİŞKİN SAĞLIK KURULUNA BAŞVURAN HASTALARIN 

LÖKOMOTOR ÖZÜRLÜLÜK ORANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

hatice ağır1 

1şanlıurfa eğitim ve araştırma hastanesi 

Amaç: Amaç: Hastanemizin erişkin sağlık kuruluna başvuran hastaların başvuru nedeni ve 

oranları incelenerek ülkemizdeki engelliler ile ilgili epidemiyolojik bilgiye katkı sağlanması 

amaçlanmıştır. Aynı zamanda lökomotor sistem patolojileri ayrıntılı değerlendirilerek literatürde 

bu alandaki eksiklik giderilmeye çalışılmıştır. 

Yöntem: Gereç ve yöntemler: Hastanemiz erişkin sağlık kuruluna Ocak 2020-Aralık 2020 

tarihleri arasında başvuran hastaların kayıtları retrospektif olarak sağlık kurulu dosyalarından 

incelenmiştir. Tüm branşlardaki özür oranları, branş dağılımları, bağımlılık seviyeleri kaydedildi. 

Aynı zamanda lökomotor sistem özürlülük oranlarına sahip hastalar ayrıntılı olarak incelendi. 

Bulgular: Bulgular: Hastanemiz Erişkin Engelli Sağlık Kuruluna Ocak 2020- Aralık 2020 

tarihleri arasında 1006 hasta başvurmuştur. Çalışmaya 558 kadın (%55,5), 448 (%44,5) erkek 

hasta alınmış olup kadın hastalarda başvuru sayısı anlamlı olarak daha fazlaydı. Bu hastaların yaş 

ortalaması 54,8±19,1 yaş olarak tespit edildi. Yaş arttıkça başvuru sıklığı artmıştır. En fazla 

başvuru 65 yaş üzeri hastalarda olmuştur. Başvurularda 448 kişide (%44,5) en az bir lökomotor 

sistem patolojisi mevcuttu. Hastaların toplam özür ortalaması 58,5±28,9 iken, lökomotor sistem 

özür ortalaması 32,8±24,3 olarak kaydedildi. 

Sonuç: Sonuç: Engelli bireylerin yaşam kalitesi, aldıkları sağlık ve sosyal alanlardaki hizmetler 

toplumun gelişmişlik düzeyi ile yakından ilişkilidir. Engelli bireylerin topluma adaptasyonunu 

artırmak için özellikle lökomotor sistem patolojilerinin sağlık kurulunda değerlendirilmesi ve bu 

verilerin kaydedilmesi son derece önemlidir. 

Anahtar Kelimeler: Kas iskelet hastalıkları, Sağlık kurulu, Engellilik 



  

S-72 Toplumda Yaşamını Sürdüren 60 Yaş Ve Üzerindeki Kadınların Pelvik 

Taban Kaslarına İlişkin Farkındalıkları Ve Üriner İnkontinansla İlişkisi 

Yeşim Akkoç1, Necmettin Yıldız2, Bilge Yılmaz3, Murat Ersöz4, Ayşe Nur Bardak5, Belgin 

Erhan6, Kurtuluş Köklü7, Hakan Tunç8, Nurdan Paker5, Aysun Özlü9, Selcen Kanyılmaz10, Engin 

Koyuncu7, Ebru Alemdaroğlu8, Hakan Alkan2, Yasemin Yumuşakhuylu6, Esra Cansu Kıvratma1, 

Ezgi Yıldız Güvercin1, Nurdan Korkmaz7, Zuhal Özişler8, Gökhan Yardımcı7, Meltem Güneş 

Akıncı8, Saadet Nur Sena Öztekin2, Tuğçe Aksungur5, Ahmet Tarık Canbulat8 

1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı. 
2Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı. 
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim 

Dalı. 
4Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı. 
5Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma 

Hastanesi. 
6İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı. 
7Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma 

Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği. 
8Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi. 
9Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim 

Dalı. 
10Sağlık Bilimleri Üniversitesi Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu SUAM, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon 

Kliniği. 

Amaç: Üriner inkontinans (Üİ) tedavisinde yaşlılar da dahil olmak üzere tüm kadınlara 1. 

basamak tedavi olarak pelvik taban kası (PTK) egzersizleri önerilmektedir. Daha çok doğum 

sonrası Üİ yakınması olan genç yaş grubuna yönelik olarak PTK egzersizleri verilmekte olup, 

yaşlılar bu konuda ihmal edilmektedir. Bu gruba yönelik eğitimin arttırılmasına yönelik 

yapılacak çalışmalardan önce, toplumumuzdaki 60 yaş ve üzeri kadınların PTK konusundaki 

farkındalıklarını ve bunun üriner inkontinansla ilişkisini araştırmayı hedefledik. 

Yöntem: Toplumda yaşamını sürdüren 60 yaş ve üzeri kadınların PTK farkındalıklarına ve Üİ 

yakınmalarına ilişkin hazırlanmış olan bu anket çalışması, 8 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 

merkezinde, toplam 500 hastada gerçekleştirildi. Hastaların demografik bilgileri kaydedildikten 

sonra idrar kaçırma yakınmaları olup olmadığı soruldu. İdrar kaçırma sorunu olan hastalarda; 

inkontinansın süresi ve şekline yönelik, ayrıca bu konuyla ilgili doktor başvuruları olup 

olmadığına ilişkin bilgi alındı.Hastalar PTK’nın ne iş gördüğü ve nerede yer aldığı konusundaki 

bilgileri yönünden sorgulandı. Hastalara “Kegel egzersizleri”ni duyup duymadıkları, eğer 

duydularsa hangi kaynaktan öğrendikleri soruldu. Daha önce hiç Kegel egzersizi yapıp 

yapmadıkları, eğer yaptılarsa, nasıl eğitim aldıkları, ne sıklıkta yaptıkları, ne kadar süre devam 

ettikleri öğrenildi. Hastalara eğer Kegel egzersizi yapmaları önerilse, düzenli yapıp 

yapmayacakları ve bu egzersizlerin faydalı olabilmesi için düzenli olarak ne kadar süre devam 

edilmesi konusundaki bilgileri de soruldu. 



Bulgular: Çalışmaya dahil edilen toplum içinde yaşamını sürdüren 60 yaş ve üzeri 500 kadından 

293’ünde (%58.6) idrar kaçırma yakınması mevcuttu. İdrar kaçırma yakınması olanların 95’inde 

stres Üİ, 97’sinde sıkışma tipi Üİ, 101’inde ise miks tipte Üİ vardı. Çalışmaya dahil edilen 

kadınların yaş ortalaması 67.79±6.07 (60-88), idrar kaçırma süresi: 47.59±47.45 (min-max: 2-

240) ay idi. İdrar kaçırma yakınmasıyla 88 kadın doktora başvurmuş ve 64 kadın buna yönelik 

tedavi almıştı. Tüm katılımcıların 134’ü (%26.8’i) daha önceden Kegel egzersizlerini duyduğunu 

belirtti. Bunların 43’ü Kegel egzersizlerini başvurdukları doktordan duymuştu. 78 kişi (%15.6) 

daha önce bu egzersizleri uyguladığını belirtti. Kegel eğitimi verilmiş olan 63 hastanın 43’ünde 

bu eğitimin sözel tarifle, 12’sinde jinekolojik muayene sırasında, 8’inde yazılı olarak verildiği 

öğrenildi. Kegel egzersizlerini 11 kişi haftada 2-3 defa, 7 kişi hergün yaptığını belirtti. Bu 

egzersizlere en az 3 ay süreyle devam eden kişi sayısı 35 idi. Üİ’ı olan ve olmayan kadınların 

PTK farkındalıkları karşılaştırıldığında, Kegel egzersizlerini daha önce yapan ve bu konuda 

eğitim almış olanların oranının Üİ’ı olan grupta anlamlı olarak daha fazla olduğu saptandı 

(sırasıyla p<0.01, p=0.01)). “Kegel egzersizleri önerilseydi yapar mıydınız ?” sorusuna Üİ’ı olan 

ve olmayan gruplar benzer şekilde cevap verdi (%52.7-%55.6) (p>0.05). Ancak PTK’nın görevi 

ve yeri konusundaki soruya ilişkin Üİ olan ve olmayan her iki grupta da doğru cevap oranı çok 

düşük olup , Üİ olmayan grupta doğru cevap oranı daha yüksek bulundu (p<0.05) (Tablo-1). 

Tablo 1: Üİ’ı olan ve olmayan kadınların PTK farkındalıkları 

  

Üİ var 

(n=293) 

Üİ yok  

(n=207) 

P* 

PTK görevi nedir? 

Doğru yanıt 

23 (%7.8)  31 (%15) <0.05 

PTK nerede yer alır? 

Doğru yanıt 

29 (%9.9) 33 (%15.9) <0.05 

Kegel egzersizlerini  

duydunuz mu?-Evet 

85 (%29) 48 (%23.2) >0.05 

Kegel egzersizlerini  

hiç yaptınız mı?-Evet 

60 (%20.5) 18 (%8.7) <0.01 

Kegel egzersiz eğitimi  

aldınız mı?-Evet 

47 (%24.1) 16 (%12.6) =0.01 

Kegel egzersizleri  

önerilseydi yapar 

mıydınız?-Evet 

154 (%52.7) 114 (%55.6) >0.05 

Kegel egzersizleri  

ne kadar süre düzenli 

29 (%9.9) 23 (%11.2) >0.05 



yapılmalı?-Doğru yanıt 
 

  

*Pearson Ki-kare testi 

Sonuç: Toplumda yaşamını sürdüren 60 yaş ve üzeri kadınlarda PTK farkındalığı genel olarak 

düşük olmakla birlikte, Üİ’ı olan alt grupta daha belirgin şekilde düşüktür. Üİ’ı olan ve olmayan 

kadınların yaklaşık yarısı kendilerine PTK egzersizleri verilmiş olsa yapacaklarını 

bildirmektedir. Bu nedenle 60 yaş ve üzeri kadınların öncelikle PTK’nın yeri ve görevi 

konusunda bilgilendirilmesi ve sonrasında bu egzersizlerin bireysel olarak öğrenebilecekleri en 

uygun yöntemle öğretilmesi, Üİ yönetiminde ve önleme yöntemlerinin farkındalığının 

arttırılmasında faydalı olabilir. 

Anahtar Kelimeler: Üriner inkontinans, Pelvik taban kasları, Kegel egzersizleri 



  

S-73 Meme Kanserine İlişkili Lenfödemli Hastalarda Obezitenin Kompleks 

Dekonjestif Terapi Sonuçlarına Etkisi 

Ayşegül Yaman1, Pınar Borman2, Funda Koç3, Rüveyda Sargut3 

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve 

Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Ankara 
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Şehir Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim 

Dalı, Ankara 
3Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Ankara 

Amaç: Meme kanseri ilişkili lenfödem tedavi edilmezse fonksiyonel yetersizlik, psikososyal 

sorunlar ve yaşam kalitesinde bozulmaya neden olan bir komplikasyondur. Bu çalışmanın amacı, 

meme kanseri ilişkili lenfödemi olan hastalarda kompleks dekonjestif terapinin (KDT) etkilerini 

volümde azalma, fonksiyonel durum ve yaşam kalitesi açısından değerlendirmek ve obezitenin 

iyileşme üzerindeki etkisini araştırmaktır. 

Yöntem: Retrospektif olarak unilateral meme kanseri ilişkili lenfödemi olan ve son 12 ayda 

KDT uygulanan hastaların verileri değerlendirildi. Hastalar normal/fazla kilolu (grup 1) ve 

obez/morbid obez (grup 2) olarak sınıflandırıldı. Tüm hastalara cilt bakımı, manuel lenfatik 

drenaj, çok tabakalı bandajlama ve gözetimli egzersizlerden oluşan KDT programı üç hafta 

boyunca haftada beş kez toplam 15 seans olmak üzere uygulanmıştı. Başlangıçta ve üçüncü hafta 

sonunda seri çevresel ölçümlerinden trunkal koni formülüne göre hesaplanan ekstremite 

volümleri ve volüm farkları dosyalardan kaydedildi. Kol, Omuz ve El Sorunları Hızlı Anketi 

(Quick Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand (Q-DASH)) ve Lenfödem Yaşam Kalitesi 

Anketi (Lymphedema Quality of Life Questionnaire-Arm (LYMQOL-Arm)) ile değerlendirilen 

fonksiyonel durum ve yaşam kalitesi verilerindeki iyileşmeler gruplar arasında karşılaştırıldı. 

Bulgular: Yaş ortalaması 53,64±10,43 yıl olan toplam 81 kadın hasta (grup1:36, grup2:45 hasta) 

analiz edildi. Median lenfödem süresi 12 ay idi. Her iki grupta ekstremite volümlerinde 

(Grup1:3066±669cm³ - 2759±537cm³, Grup2:3276±683cm³ - 2979±609cm³ p˂0.001), 

fonksiyonel skorlarda (Grup1: 40.34'e karşı 34.32, Grup2: 44.54'e karşı 37.34 p˂0.05) ve 

LYMQOL-Arm anketlerinin alt skorlarında (genel yaşam kalitesi skoru; Grup1:6.5±1.6'ya karşı 

7.9±1.2, Grup2:5.3±2.1'e karşı 7.7±1.3 p˂0.001) anlamlı iyileşmeler tespit edildi. LYMQoL-

Arm anketinin fonksiyon ve görünüm alt skorları grup2'de grup1'e göre istatistiksel olarak daha 

düşüktü. LYMQOL-Arm anketi fonksiyon ve görünüm alt skorları ile vücut kitle indeksi 

arasında anlamlı bir negatif korelasyon (p=0.005, r=-0.486 ve p=0.042, r=- 0.361) saptanırken; 

volüm farklarındaki iyileşme ile stemmer işareti pozitifliği arasında anlamlı bir negatif ilişki 

tespit edildi (p=0.012, r= -0.279). 

Sonuç: Sonuç olarak, obezitenin, yaşam kalitesi ile ilgili olarak KDT sonuçları üzerinde olumsuz 

bir etkiye sahip olduğu gözlenmiş, ancak volüm azalması ve fonksiyonel iyileşme üzerinde 

olumsuz etkisi olduğu gözlenmemiştir. Sağlık profesyonellerinin bu konuda bilgi sahibi 



olmalarını önemsiyor ve yaşam kalitesinin arttırılması için meme kanseri ilişkili lenfödemi olan 

hastalarda kilo kontrolü konusunda eğitime yer verilmesini öneriyoruz. 

Anahtar Kelimeler: meme kanseri ilişkili lenfödem, obezite, kompleks dekonjestif terapi 



  

S-74 Jinekolojik Kanserle İlişkili Alt Ekstremite Lenfödemi Olan Hastalarda 

Obezitenin Kompleks Dekonjestif Terapi Sonuçlarına Etkisi 

Ayşegül Yaman1, Pınar Borman2, Rüveyda Sargut3 

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve 

Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Ankara 
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Şehir Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim 

Dalı, Ankara 
3Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Ankara 

Amaç: Alt ekstremite lenfödemi jinekolojik kanser tedavilerinden sonra gelişebilen hastaların 

fonksiyonel durumlarını ve yaşam kalitelerini etkileyen bir komplikasyondur. Bu çalışmanın 

amacı, jinekolojik kanser ilişkili lenfödemi olan hastalarda kompleks dekonjestif terapinin 

(KDT) etkilerini volümde azalma, fonksiyonel durum ve yaşam kalitesi açısından 

değerlendirmek ve obezitenin iyileşme üzerindeki etkisini araştırmaktır. 

Yöntem: Retrospektif olarak jinekolojik kanser ilişkili unilateral alt ekstremite lenfödemi olan 

ve son 12 ayda KDT uygulanan hastaların verileri değerlendirildi. Hastalar normal/fazla kilolu 

(grup 1) ve obez/morbid obez (grup 2) olarak sınıflandırıldı. Tüm hastalara cilt bakımı, manuel 

lenfatik drenaj, çok tabakalı bandajlama ve gözetimli egzersizlerden oluşan KDT programı üç 

hafta boyunca haftada beş kez toplam 15 seans olmak üzere uygulanmıştı. Başlangıçta ve üçüncü 

hafta sonunda seri çevresel ölçümlerden trunkal koni formülüne göre hesaplanan ekstremite 

volümleri ve volüm farkları dosyalardan kaydedildi. Alt Ekstremite Fonksiyonel Skalası (Lower 

extremity functional scale (LEFS)) ve Lenfödem Yaşam Kalitesi Anketi (Lymphedema Quality 

of Life Questionnare-Leg (LYMQOL-Leg)) ile değerlendirilen fonksiyonel durum ve yaşam 

kalitesi verilerindeki iyileşmeler gruplar arasında karşılaştırıldı. 

Bulgular: Yaş ortalaması 56.23±29.5 yıl olan toplam 30 hasta (grup1:16, grup2:14 hasta) analiz 

edildi. Gruplar arasında demografik ve klinik özellikler benzerdi. Ekstremite volümlerinde 

(grup1: 10500'den 8352'e, grup2: 11615'den 8750'e), fonksiyonel skorlarda (grup1:0.624'den 

0.681'e, grup2: 0.483'den 0.544'e) ve LYMQoL'nin alt skorlarında (genel yaşam kalitesi grup 1: 

6.1'den 6.8'e, grup 2: 5'den 5.6'ya), her iki grupta KDT'den sonra anlamlı iyileşmeler tespit edildi 

(p<0.05). Obez/morbid obez grupta hem fonksiyon hem de yaşam kalitesi skorlarının daha kötü 

olduğu ancak istatistiksel olarak anlamlı olmadığı saptandı (p˃0.05). Vücut kitle indeksi ile 

LYMQoL-Leg fonksiyonel alt skorları arasında korelasyon saptandı. 

Sonuç: Sonuç olarak, obezitenin, fonksiyonel durumda iyileşme ve yaşam kalitesi ile ilgili olarak 

KDT sonuçları üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olduğu ancak volümde iyileşme üzerinde 

etkisinin olmadığı gözlenmiştir. Sağlık profesyonellerinin bu konuda bilgi sahibi olmalarını ve 

jinekolojik kanser ilişkili alt ekstremite lenfödemi olan hastaların yönetiminde fonksiyonelliği ve 

yaşam kalitesini artırmak için kilo kontrolüne yönelik eğitimlere yer verilmesini öneriyoruz. 



Anahtar Kelimeler: jinekolojik kanser, alt ekstremite lenfödem, obezite, kompleks dekonjestif 

terapi 



  

S-75 Meme Kanseri Tedavisi Alan Hastalarda Üst Ekstremitede Sellülit 

Gelişimini Etkileyen Risk Faktörleri 

Onur Engin1, Ebru Şahin2, Efe Sarıbay3, Banu Dilek2, Elif Akalın2 

1T.C Sağlık Bakanlığı Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi 
2Dokuz Eylül Üniversitesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı 
3Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri Bölümü İstatistik 

Anabilim Dalı 

Amaç: Meme kanseri tedavisine yönelik gelişmeler hastaların sağ kalımını artırmıştır. Bu durum 

tedavi sonrası gelişen komplikasyonların yönetimini önemli hale getirmiştir. Meme kanseri 

tedavisinin en ciddi komplikasyonlarından biri sellülit gelişmesidir. Lenfödemin alt ekstremitede 

sellülit gelişimine yol açan en önemli risk faktörü olduğu yapılan çalışmalarla gösterilmiştir. 

Ancak üst ekstremitede sellülit gelişimine yol açan faktörlerin incelendiği bir çalışma mevcut 

değildir. Bu çalışmada meme kanseri tedavisi almış hastalarda üst ekstremitede sellülit gelişimini 

etkileyen risk faktörlerinin saptanması amaçlanmaktadır. 

Yöntem: Meme kanseri tedavisi almış ve Dokuz Eylül Üniversitesi Fiziksel Tıp ve 

Rehabilitasyon Anabilim Dalı Lenfödem Polikliniği’ne başvurmuş 523 hasta retrospektif olarak 

incelenmiştir. Hastaların yaş, boy, kilo, vücut kütle indeksi, eğitim seviyesi, dominant eli, 

ameliyat öyküsü, aksiller lenf nodu diseksiyonu, radyoterapi ve kemoterapi öyküsü not 

edilmiştir. Hastalarda lenfödem varlığı, taraf, opere olmasından lenfödem gelişimine kadar geçen 

süre ve lenfödem süresi kaydedilmiştir. Hastaların sellülit öyküsü ve sellülit atak sayısı 

sorgulanmıştır. Ayrıca üst ekstremitenin dört farklı bölgesinden yapılmış olan çevre ölçümleri 

kaydedilmiştir. 

Bulgular: Çalışmaya yaş ortalaması 57.7(±11.79) olan, meme kanseri tedavisi almış 573 hasta 

dahil edilmiştir. Çalışmaya dahil edilen hastaların hepsi meme kanseri sebebi ile opere edilmiş 

olup 474(%91)’ünün radyoterapi, 484(%92.5)’ ünün ise kemoterapi öyküsü vardır. Bu hastaların 

431(%82)’inde lenfödem mevcut olup 92(%18)’sinde lenfödem tespit edilmemiştir. 81 (%15.5) 

hastada sellülit öyküsü saptamıştır. Sellülit öyküsü olan hastaların 79(%98)’unda lenfödem 

mevcuttur. Sellülit öyküsü olan hastalardan sadece 2’sinde lenfödem saptanmamıştır. Tek 

değişkenli analizlere göre lenfödem süresi, artmış sağlam kol çevresi, etkilenen kol çevresi ve 

çevre farkı daha yüksek sellülit riski ile ilişkili bulunmuştur (sırasıyla p¬=0.008, p=0.007, p< 

0.001, p=0.003). Sellülit insidansı lenfödem olan hastalarda lenfödemi olmayan hastalara göre 

daha fazla saptanmıştır(p< 0.001). Ayrıca eğitim seviyesi düşük olan hastalarda sellülit sıklığı 

daha fazla bulunmuştur (p=0.015). Sellüliti olan hastalarda olmayanlara göre daha fazla bası 

giysisi (p< 0.001) ve çok katlı bandaj terapisi uygulanması gerekmiştir (p< 0.001). Regresyon 

analizlerine göre ise lenfödem bulunması (p=0.036), lenfödem süresi(p=0.048), radyoterapi 

(p=0.01) ve eğitim seviyesi (0.019) üst ekstremite sellüliti geliştirme açısından istatistiksel olarak 

anlamlı risk faktörleri olarak saptanmıştır. 



Sonuç: Meme kanseri tedavisi almış olan hastalarda sellülit gelişiminin engellenmesi için buna 

yol açan risk faktörlerinin göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Özellikle lenfödemin 

erken tanınması ve tedavisi hastalık sürecinin yönetimi ve sellülitin önlenmesi açısından yüksek 

öneme sahiptir. 

Anahtar Kelimeler: sellülit, lenfödem, meme kanseri 



  

S-76 COVID-19 sonrası kardiyopulmoner uygunluk düzeyinin normal değerlerle 

karşılaştırılması ve fiziksel kapasiteyi etkileyen faktörlerin araştırılması; ilk 

sonuçlar 

Burak Kamil Turan1, Aysun Genç1, Derya Gökmen2, Yeşim Kurtaiş Aytür1 

1Ankara Ünivesitesi, Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı 
2Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı 

Amaç: SARS-CoV-2 virüsünün sebep olduğu COVID-19 hastalığı hafif üst solunum yolu 

enfeksiyonu benzeri tablodan yaygın akciğer tutulumu ve çoklu organ yetmezliğine kadar geniş 

bir kliniğe neden olabilmektedir. Hastalık immobilizasyon, sarkopeni, dekondisyon ve günlük 

yaşam aktivitelerine katılımda zorlukla sonuçlanabilmektedir. Kanser, kronik obstrüktif akciğer 

hastalığı, kardiyovasküler hastalık, tip-2 diyabet ve kronik böbrek hastalığı gibi komorbiditelerin 

varlığının ağır hastalık seyriyle ilişkili olduğu bildirilmektedir. Bu çalışma ile COVID-19 sonrası 

fonksiyonel durumun egzersiz kapasitesi ile değerlendirilmesi ve egzersiz kapasitesi ile yaş, 

cinsiyet, hastalık öncesi fiziksel aktivite düzeyi, eşlik eden tıbbi durumlar ve hastalık şiddetiyle 

ilişkisinin tespit edilmesi amaçlanmaktadır. İkincil olarak; rehabilitasyon programlarına aday 

hastaların belirlenmesi hedeflenmektedir. 

Yöntem: Çalışmaya COVID-19 geçirdiği PCR testi ile kanıtlanmış, semptomları geriledikten 

sonra en az 30 gün geçmiş 18 yaş üstü bireyler alınmaktadır. Hastaların demografik verileri, 

hastalık süresindeki semptomları, aldığı tedavileri, eşlik eden tıbbi durumları ve hastalık 

şiddetleri kaydedilmektedir. Fiziksel aktivite düzeyleri Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketi Kısa 

Formu ile belirlenmektedir. Anksiyete ve depresyon durumları Hastane Anksiyete ve Depresyon 

Ölçeği ile değerlendirilmektedir. Akciğer kapasiteleri dinamik solunum fonksiyon testleriyle 

ölçülmektedir. Egzersiz kapasitelerinin değerlendirilmesi için 6 dakika yürüme testi ve 

kardiyopulmoner egzersiz testi uygulanmaktadır. VO2peak ölçümü hastanın yaşı ve cinsiyetine 

uygun beklenen normal değerlerle karşılaştırılmıştır. 

Bulgular: Çalışmaya şu ana kadar 87 hasta dahil olmuştur, çalışma halen devam etmektedir. 

Hastaların yaş ortalama ± standart sapması (minimum-maksimum) 41,64 ± 11,05 (24-71), 

COVID-19 tanısı aldıktan sonra geçen süre ortalaması ± standart sapması 109,05 ± 58 gündür. 

Hastalık sırasında yorgunluk (%93,1), miyalji (%74,7), öksürük (%65,5) ve koku-tat kaybı 

(%65,5) en çok bildirilen semptomlardır. DSÖ COVID-19 hastalık şiddeti sınıflaması dikkate 

alındığında hafif, orta dereceli, ağır ve kritik hastalık oranları sırasıyla %42,5, %29,9, %25,3 ve 

%2,3’tür. Fiziksel aktivite düzeyleri incelendiğinde inaktif, minimal aktif ve yeterli aktif birey 

oranları COVID-19 öncesi sırasıyla %29,4, %40 ve %30,6; COVID-19 sonrası sırasıyla %42,6, 

%32,4 ve %25’tir. 6 dakika yürüme testinde yürüme mesafesi ortalama ± standart sapması 

(minimum-maksimum) kadınlarda 547,08 ± 80,74 (240-669) metre, erkeklerde 596 ± 93,10 

(174-786) metre olarak ölçülmüştür. Hastaların VO2peak değerleri kendi yaş grubu ve 

cinsiyetlerine uygun olarak çok zayıf, zayıf, kabul edilebilir, iyi, mükemmel ve üstün düzey 

kategorilerinde sınıflandırılmıştır. Hastaların VO2peak kategorisi ve hastalık şiddetine Tablo 

1’de yer verilmiştir. VO2peak düzeylerine bakıldığında, ağır ve kritik hastalık geçirenlerde çok 



zayıf düzey; hafif hastalık geçirenlerde ise kabul edilebilir düzey daha çok ilişkili bulunmuştur. 

Orta dereceli hastalık ile VO2peak düzeyleri arasında istatistiksel anlamlı ilişki görülmemiştir. 

Obezite çok zayıf düzey VO2peak ölçümleri için risk faktörü iken sigara kullanımı ve 

hipertansiyon ile benzer ilişki gözlenmemiştir. Yaş ve COVID-19 öncesi fiziksel aktivite düzeyi 

ile VO2peak düzeyi arasında istatistiksel anlamlı ilişki izlenmemiştir. 

Tablo 1 

  VO2 Kategorisi 

Hastalık Şiddeti Çok zayıf  Zayıf              Kabul edilebilir İyi                Mükemmel Üstün          

Hafif 7 (%18,9) 14 (%37,8) 15 (%40,5)       

Orta 8 (%30,8) 10 (%38,5) 5 (%19,2) 3 (%11,5)     

Şiddetli 11 (%50) 8 (%36,4) 3 (%13,6)       

Kritik 2 (%100)           

Sonuç: Çalışmanın ön sonuçları incelendiğinde COVID-19 sonrası daha şiddetli hastalık geçiren 

bireylerin egzersiz kapasitesinin cinsiyet ve yaşa uyumlu beklenen değerlere göre düşük olduğu 

görülmektedir. Obezite varlığı daha düşük egzersiz kapasitesiyle ilişkili bulunmuştur. Egzersiz 

kapasitesindeki azalmanın diğer tıbbi durumlarla ilişkisinin daha yüksek örneklem büyüklüğüne 

ulaşıldığında ortaya konabileceği düşünülmektedir. Fiziksel aktivite düzeyi ve yaş ile egzersiz 

kapasitesi arasında istatistiksel anlamlı fark görülmemiştir. 

Anahtar Kelimeler: COVID-19, VO2, Kardiyopulmoner Egzersiz Testi, Egzersiz Kapasitesi 



  

S-77 Kardiyovasküler Hastalığı Olan ve Olmayanlarda Aerobik Egzersiz 

Programının FIT Koşu Bandı Skoru ve Kalp Hızı Toparlanmasına Etkisinin 

Karşılaştırılması 

Levent Karataş1, Ayça Utkan Karasu1, Hatice Ceylan1, Furkan Çetin1, Ülkü Nesrin Demirsoy1 

1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı 

Amaç: Egzersiz testinde hesaplanan FIT koşu bandı skoru ve kalp hızı toparlanmasının (KHT) 

tüm nedenlere bağlı mortalite ile ilişkisi iyi bilinmektedir. Bu çalışmada, kardiyovasküler 

hastalığı (KVH) olan ve olmayanlarda 10 haftalık aerobik egzersiz programının FIT koşu bandı 

skoru ve KHT üzerine etkisini incelemek amaçlandı. 

Yöntem: Bu retrospektif kohort çalışması kardiyak rehabilitasyon ünitemizin kayıtları üzerinden 

yürütüldü. 30 seans, haftada 3 gün aerobik egzersiz programını tamamlamış hastalardan program 

öncesi ve sonrası Modifiye Bruce Testi (MBT) sonuçlarına ulaşılanlar çalışmaya dahil edildi. 

Hastaların yaşı, cinsiyeti, egzersiz programına alınma sebebi veya tanısı, başvuruda kullandığı 

ilaçlara dair bilgiler toplandı. Başlangıç ve bitişteki MBT süresi, ulaşılan/beklenen maksimum 

kalp hızı oranı (U/B-MKH), zirve MET düzeyi, ölçülen birinci dakika KHT, kalp hızı rezervine 

göre düzeltilmiş birinci dakika KHT ve FIT koşu bandı skorları kaydedildi. MBT sırasında 

benzer iş yükünde miyokard oksijen tüketimini karşılaştırmak için 4. basamak sonu çift çarpım 

değeri (ÇÇD) kullanıldı. Gruplar arası ve grup içi değişkenler uygun istatistiksel testlerle 

karşılaştırıldı. 

Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 34 hastanın, 16'sında koroner arter hastalığı, 6'sında hipertansif 

kalp hastalığı olmak üzere toplamda 22’si (%65) KVH grubundaydı. Kontrol grubu ise 12 kronik 

ağrı hastasını içeriyordu. İki grup başlangıç MBT'de ulaşılan süre, zirve MET düzeyi, ölçülen ve 

düzeltilmiş kalp hızı toparlanması açısından benzerdi (p>0,05). KVH grubunda ortalama yaş 

daha yüksekti (p=0,001). KVH grubunun %36,4’ü, kontrol grubunun %91,7'i kadındı (p=0,003). 

KVH grubunda hastaların %77,3’ü beta bloker kullanırken, kontrol grubunda hiçbir hasta beta 

bloker kullanmıyordu. Kontrol grubunda U/B-MKH (p=0,03) ve FIT koşu bandı skoru (p<0,001) 

daha yüksekti.Aerobik egzersiz programı öncesi ve sonrası MBT sonuçları karşılaştırıldığında 

KVH grubunda test süresi, zirve MET düzeyi, U/B-MKH ve FIT koşu bandı skoru anlamlı 

olarak artmıştı. (p=0,012, p=<0,001, p=<0,001, p=<0,001, sırasıyla). Kontrol grubunda ise test 

süresi, zirve MET düzeyi, ölçülen ve düzeltilmiş KHT ile FIT koşu bandı skorunun arttığı; 

ÇÇD’nin ise azaldığı görüldü (p=<0,001, p=0,004, p=0,006, p=0,002, p=0,009, p=0,010, 

sırasıyla). İki grup, egzersiz programı öncesi ve sonrası MBT parametrelerindeki değişim 

açısından karşılaştırıldı (tablo 1). KHT ve ÇÇD değişiminin gruplar arasında farklı olduğu 

saptandı. 

Tablo-1: Aerobik egzersiz programıyla elde edilen değişimlerin iki grup arasında 

karşılaştırılması 



PARAMETRELER 

(Değişim) 

Kardiyovasküler 

Hastalık Grubu 

(n=22) 

Kontrol Grubu 

(n=12) 
P değeri 

MBT süresi (sn) 

(Ortalama ± SS) 
87,64 ± 54,36 91,92 ± 65,31 0,84 

Zirve MET düzeyi 

[Ortanca (min/maks)] 
2 (0/3,5) 2 (0/3) 0,70 

U/B MKH 

(%)(Ortalama ± SS) 
3,55 ± 6,08 1,3 ± 3,5 0,257 

KHT (atım/dk) 

(Ortalama ± SS) 
0,55 ± 7,65 7,58 ± 6,35 0,012 

Düzeltilmiş KHT* 

[Ortanca (min/maks)] 
-1,4 (-54.1 / 12,4) 6,6(-4,1 / 25,2) 0,003 

FIT koşu bandı skoru 

[Ortanca (min/maks)] 
37,5 (-3/60) 21,5 (-8/117) 0,97 

Çift çarpım değeri** 

(Ortalama ± SS) 
-1165,67 ± 2638,57 

-3685,42 ± 

4108,77 
0,039 

MBT: Modifiye Bruce Testi, MET: Metabolik eşdeğer dakika, U/B MKH: Ulaşılan/beklenen 

maksimum kalp hızı oranı, KHT: Kalp hızı toparlanması, SS: Standart sapma *: Düzeltilmiş 

KHT = Ölçülen KHT / [(ulaşılan maksimum kalp hızı - istirahat kalp hızı) / (beklenen 

maksimum kalp hızı - istirahat kalp hızı)] **: MBT 4. basamak sonunda ölçülen kalp hızı x 

sistolik kan basıncı  

Sonuç: Çalışmamızda aerobik egzersiz programını sonrası her iki grubun efor kapasitesi ve FIT 

koşu bandı skorunda artış gözlenmiştir. KHT ile ÇÇD, kontrol grubunda iyileşme gösterirken 

KVH grubunda değişmemiştir. Bu sonucun farklı nedenleri olabilir. KVH grubunda hastaların 

çoğu beta bloker kullanmaktaydı. Literatürde KHT ve ÇÇD'nin beta blokerlerden 

etkilenebileceği bildirilmiştir. Tüm hastalara başlangıç egzersiz testine göre şekillendirilmiş 

submaksimal egzersiz programı uygulanmış olmakla birlikte; KVH grubunda egzersiz 

yoğunluğunun belirlendiği hedef kalp hızı aralığı kontrol grubundan düşük tutulmuş olabilir. 

Yanı sıra örneklem büyüklüğünün yeterli olmaması ve hasta gruplarının heterojenliği sonuçları 

etkilemiş olabilir.Sonuçlarımız FIT koşu bandı skorunun, egzersiz eğitimine cevabı 

değerlendirmede kalp hastaları dışında da kullanılabileceğini göstermiş, beta bloker 

kullanımından etkilenmediğini düşündürmüştür. Farklı hasta gruplarında aerobik egzersiz 

programının FIT koşu bandı skoru, KHT ve ÇÇD’ye etkisini değerlendiren geniş kapsamlı 

çalışmalara ihtiyaç vardır. 

Anahtar Kelimeler: Kalp hızı toparlanması, FIT koşu bandı skoru, Kardiyak rehabilitasyon, 

Aerobik egzersiz, Egzersiz testi 



  

S-78 Genç ve ileri yaş inme hastalarının karşılaştırılması 

Arzu Atıcı1, Ayşe Duygu Şilte Karamanlıoğlu1 

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp 

ve Rehabilitasyon Kliniği 

Amaç: İnme dünyada ölüm nedenleri arasında 3. sırada yer almaktadır ve erişkinlerde özürlülük 

yapan hastalıklar içinde ilk sırada yer almaktadır. Son dönemdeki epidemiyolojik çalışmalar, 

genç yaşta inme görülme oranında artış olduğunu göstermektedir. Çalışmamızda inme 

polikliniğimizde takipli genç inme ve ileri yaştaki inme hastalarının demografik verilerini, 

etiyolojilerini ve bağımsızlık seviyelerini karşılaştırmayı amaçladık. 

Yöntem: Fiziksel tıp ve rehabilitasyon kliniğimizde takipli 126 inme hastasının dosyaları 

retrospektif olarak incelendi. Hastaların demografik verileri, etiyolojileri, Brunnstrom motor 

iyileşme evreleri, Fonksiyonel ambulasyon skalaları (FAS) ve Barthel indeksine göre 

bağımsızlık seviyeleri hasta dosyalarından kaydedildi. Hastalar genç inme (50 yaş ve altı) ve ileri 

yaş inme (50 yaş üstü) olmak üzere 2 grupta incelendi. 

Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 58,6±13 yıldı. 58’i (%46) kadın, 68’i (%54) erkekti. İnme 

süreleri 5,2±4,5 yıldı. %69’unda iskemik serebrovasküler hastalığa (SVH) bağlı, %31’inde 

hemorajik SVH’a bağlı inme gelişmişti. Hastaların 34’ü (%27) genç inme, 92’si (%73) ileri 

yaştaki inme hastasıydı. Genç inme ve ileri yaştaki inme hastalarını karşılaştırdığımızda her 2 

grup arasında cinsiyet açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmadı (p>0,05). Genç 

inme hastalarında hipertansiyon (HT) ve diabetes mellitus (DM) görülme oranı istatistiksel 

olarak anlamlı düşük bulundu (p<0,05). Kalp hastalıkları açısından her 2 grup arasında anlamlı 

farklılık saptanmadı (p>0,05). Genç inmeli hastaların %58,8’i iskemik, %41,2’si, hemorajik 

SVH’a bağlı; ileri yaştaki inme hastalarının %72,8’i iskemik, %27,2’si hemorajik SVH’a bağlı 

gelişmişti. Bu farklılık istatistiksel olarak anlamlı değildi (p>0,05). Her 2 yaş grubu arasında üst 

ekstermite, el ve alt ekstremite Brunnstrom motor iyileşme evreleri açısından istatistiksel olarak 

anlamlı farklılık saptanmadı (p>0,05). Ancak Barthel indeksine göre bağımsızlık seviyeleri ve 

FAS’ları genç inme grubunda istatiksel olarak anlamlı yüksek bulundu (p<0,05). 

Sonuç: Hastalarımızın %27’si genç inmeydi. İstatistiksel olarak anlamlı farklılık bulmasak da 

genç inmeli hastalarda ileri yaş inme grubuna göre hemorajik SVH daha fazla, iskemik SVH 

daha düşük orandaydı. İleri yaş inmede HT ve DM daha yüksek oranda saptandı. Brunnstrom 

motor iyileşme evreleri açısından 2 grupta anlamlı farklılık olmasa da Barthel indekslerine göre 

bağımsızlık seviyelerinin ve FAS’nın istatistiksel olarak yüksek bulunması genç inme 

hastalarında daha fazla fonksiyonellik sağlanabileceğini düşündürmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Serebrovasküler hastalık, Genç inme, İleri yaş inme 



  

S-79 Covid-19 Pandemisinde İntratekal Baklofen Pompali Hastalar : Tek 

Merkezli Çalişma 

Ece Ünlü Akyüz1, Damla Cankurtaran1, Nihal Tezel1 

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Dışkapı Eğitim Araştırma Hastanesi Fiziksel Tıp ve 

Rehabilitasyon Kliniği 

Amaç: Bu çalışmada İntratekal baklofen pompalı (ITP) hastaların COVİD-19 pandemisi 

döneminde pompa ile ilgili yaşadığı problemler, sağlık hizmetlerinden yararlanma durumu, 

fiziksel-psikososyal durumu ve yaşam kalitesinin değerlendirlmesi amaçlanmıştır. 

Yöntem: Pandemi döneminde ITP ile ilgili yaşadıkları problemler, sağlık hizmetlerinden 

faydalanma durumu, pandemi döneminde genel sağlık ve psikojik durumu sorgulayan bir anket 

hazırlandı. Bu anket ve diğer sorular telephone ile hastanın kendisi ya da kognitif düzeyi soruları 

yanıtlamaya yeterli olmayan hastalarda primer bakım veren kişi tarafından cevaplandı. 

Hastaların ITP öncesi, ITP’den bir yıl sonra ve pandemi dönemindeki yaşam kalitesi Euro-QoL 

yaşam kalitesi ölçeği ile değerlendirildi. 

Bulgular: Çalışmaya kliniğimizde takipli 23 ITP olan hasta dahil edildi. 1 hastanın soruları 

yanıtlayacak kadar yeterli kognitif düzeyi olmaması ve bakım evinde olması nedeniyle ve 1 

hastada COVİD-19 bağlı yaşamını yitridiği için çalışmaya dahil edilmedi. Toplam 21 (5 kadın, 

16 erkek, ortanca yaş 33, min-max 19-61) hastanın verisi incelendi. Çalışmaya dahil edilen tüm 

hastların pandemi döneminde sağlık hizmetlerinden faydaalanmalarında aksama olduğu 

saptanmıştır. Onüç (%61.9) hasta pandemi döneminde genel sağlıklarının, hareketliliklerinin, 

kasılmalarının, eklem hareket açıklıklarının; 19’ü (%90.5) ise sosyal iletişimleri ve 

duygudurumlarının pandemi öncesine göre daha kötü olduğu belirtti. Pandemi döneminde 1 

hastada pompa ilişkili komplikasyon gelişmiştir. EQ skorları ITP den sonraki bir yıl içinde ITP 

öncesine göre anlamlı olarak arttığı, pandemi döneminde ise anlamlı olarak azaldığı saptanmıştır 

(p<0.001, p=0.016). 

Sonuç: COVID-19 pandemisi ITP hastalarını olumsuz etkilemiştir. Pandemi döneminde ITP’ li 

hastaların takibi kesintisiz devam etmelidir ve bu amaçla telesağlık, telekonsultasyon ve 

telerehabilitasyon gibi yöntemler faydalı olabilir. 

Anahtar Kelimeler: İntratekal Baklofen Pompası, pandemi, spastisite 



  

S-80 İnmeli Hastalarda Yutma Disfonksiyonunda Elektrik Stimülasyonunun 

Etkinliği 

Elif Tekin1, İsmail Safaz1 

1Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

Amaç: İnme; vasküler nedenli santral sinir sisteminin akut fokal defisitidir. Dünyada özürlülük 

ve ölümün majör sebeplerindendir. Türkiye’de ölümler içinde %15 sıklığı ile ikinci sıradadır. 

İnme sonrası gelişen disfaji morbidite ve mortaliteyi artırmasıyla, önemli komplikasyonlardan 

biridir. Araştırmamızın amacı, inme sonrası disfaji gelişen hastalarda yutma egzersiz terapileri 

ile birlikte uygulanan Nöromusküler Elektrik Stimülasyonunun (NMES) etkinliğini klinik ve 

videofluroskopik olarak araştırmaktır. 

Yöntem: Çalışmaya 05.02.2016 gün ve KLN.ARŞ.ETK.KRL:50687469-1491-23-16/SEK.1677 

numaralı onayı ile başlanarak, 06.02.2016-01.09.2016 tarihleri arasında hastanemizde yatan, 

hastalık süresi 3 ay ve daha uzun, disfaji semptomları tarifleyen hastalar alındı. Alınan hastalar 

kontrol (n=8) ve çalışma (n=10) gruplarına randomize edildi. Kontrol grubuna 3 hafta, haftada 5 

gün uygulanacak egzersiz programı verildi. Çalışma grubuna ise egzersiz programı ile birlikte 3 

hafta, haftada 5 gün, toplam 15 seans, her seansta 1 saat NMES uygulandı. Hastalar tedavi öncesi 

(0. hafta) ve tedavi sonrası (4. hafta) klinik ve videofluroskopik olarak değerlendirildi. Klinik 

değerlendirmede MMASA (Modified Mann Ability of Swallowing Assesment) ve EAT-10 

(Eating Assesment Tool-10), Fonksiyonel Oral Alım Skalası (FOAS) ölçekleri kullanıldı. 

Videofluroskopik çalışmada ise Yutma Şiddet Skalası (YŞS) ve Penetrasyon Aspirasyon Skalası 

(PAS) kullanıldı. Çalışmayı 18 hasta tamamlayarak analiz edildi. 

Vitalstim cihazı ve videofluroskopik çalışma 

 

Bulgular: Çalışmaya katılan hastaların yaş ortalaması 69,5; inme sonrası ortalama geçen süre 8,3 

aydı. Hastaların %55,6’sı erkek, %44,4’ü kadındı. Hastaların tedavi öncesi değerlendirmelerinde 



NMES grubu ile kontrol grubu arasında ince sıvılarda PAS puanı dışında (p=0,01) istatistiksel 

olarak anlamlı fark bulunmadı. Grup içi tedavi öncesi ve sonrası karşılaştırmalarda, kontrol ve 

çalışma grubunda MMASA, EAT-10 ve FOAS skorlarında istatistiksel anlamlı fark saptandı 

(p=0,020, 0,001; 0,012, 0,010; 0,024, 0,010; sırasıyla). Her iki grupta tedavi öncesi ile sonrası 

karşılaştırmalarında YŞS’de istatistiksel olarak anlamlı artış saptandı (p=0,02; 0,01, sırasıyla). 

PAS skorlarında; çalışma grubunda ince sıvı ve nektar kıvamında istatistiksel olarak anlamlı 

iyileşme görüldü (p=0,01; 0,03, sırasıyla), kontrol grubunda bu değişim saptanmadı. Katı ve 

yoğurt kıvamında her iki grup içi karşılaştırmada anlamlı fark saptanmadı. Tedavi sonrası 

gruplar arası karşılaştırmada, sonuç ölçütlerinin hiçbirinde istatistiksel anlamlı fark saptanmadı 

(p>0,05). Tedavi sonunda çalışma grubunda tamamen PEG (perkütan endoskopik gastrostomi) 

ile beslenen 2 hastadan birine yoğurt kıvamında oral almasına izin verilirken; diğerinin PEG’inin 

çekilmesine, ince sıvıları kıvam koyulaştırıcı ile nektar kıvamına getirerek tamamen oral 

beslenmesine karar verildi. Sonuç ölçütlerinin başlangıç değerleri ile 4. hafta değerleri arasındaki 

değişimler (tedaviye alınan yanıt), gruplar arasında karşılaştırıldığında, gruplar arasında anlamlı 

fark saptanmadı. Tedaviye alınan yanıt; lezyon yeri, GAG refleksi, geçirilmiş akciğer 

enfeksiyonu öyküsü ve salya kontrol düzeyine göre gruplanıp karşılaştırıldığında istatistiksel 

açıdan anlamlı fark saptanmadı. Hemiplejik tarafa göre yapılan karşılaştırmada ise, sağ 

hemiplejiklerde YŞS’de sol hemiplejiklere göre anlamlı olarak daha fazla iyileşme gözlendi. 

Korelasyon testlerinde tedaviye alınan yanıtın yaş, inme sonrası geçen süre, başlangıç 

fonksiyonel ambulasyon skalası ve modifiye Rankin skalası ile korele olmadığı görüldü. 

Videofluroskopik Çalışmadan Elde Edilen Verilerin Grup İçi Karşılaştırılması 

  0. hafta 4. hafta   

  Ortanca (min-max) Ortanca (min-max) p 

YŞS       

  Kontrol 4 (1-6) 5,5 (3-7) 0,02* 

  Tedavi 3,5 (1-4) 4 (2-6) 0,01* 

PAS       

 İnce sıvı       

  Kontrol 2 (1-8) 1,5 (1-8) 0,71 

  Tedavi 6,5 (2-8) 3 (1-8) 0,01* 

 Nektar       

  Kontrol 1,5 (1-6) 1 (1-6) 0,18 

  Tedavi 3,5 (2-7) 2,5 (1-7) 0,03* 

 Yoğurt       



  Kontrol 1 (1-5) 1 (1-5) 1,00 

  Tedavi 1 (1-3) 1(1-3) 0,18 

 Katı       

  Kontrol 1 (1-2) 1 (1-1) 0,31 

  Tedavi 1 (1-2) 1 (1-2) 0,15 

YŞS: Yutma Şiddet Skalası PAS: Penetrasyon Aspirasyon Skalası *p<0,05, istatistiksel olarak 

anlamlıdır. (Wilcoxon) 

Sonuç: Bu çalışmada hem NMES ve egzersiz tedavisi ile hem de sadece egzersiz tedavisi ile 

MMASA, EAT-10, FOAS ve YŞS’de iyileşme saptanmıştır. Ayrıca egzersiz ile NMES 

uygulanan grupta ince sıvı ve nektar kıvamında PAS skorunda iyileşme saptanmıştır. Ancak 

egzersiz tedavisi ile birlikte uygulanan NMES tedavisinin, egzersiz tedavisine üstünlüğü 

gösterilememiştir. Yutma rehabilitasyonunda NMES’in etkinliğinin; farklı şiddette disfajisi olan 

hastalarda, farklı tedavi protokolleri ve daha fazla hasta içeren çalışmalarla araştırılmaya devam 

edilmesi gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: hemipleji, disfaji, yutma rehabilitasyonu, nöromusküler elektrik 

stimülasyonu 



  

S-81 Kronik İnme Hastalarında Serum İrisin Düzeyi ve Fonksiyonel Sondurum 

ile İlişkisi 

Ercan Kaydok1 

1Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Amaç: Bu çalışmada egzersizle kaslardan salınımı arttığı gösterilen ve daha önceki çalışmalarda 

akut inmede yüksek değerleri pozitif prognostik bir değer olduğu saptanmış olan bir protein olan 

İrisin’in, kronik inmeli hastalardaki serum düzeyini saptamak, hastaların fonksiyonel durumu ile 

ilişkisini incelemek ve sağlıklı kontrollerle karşılaştırmak amaçlanmıştır. 

Yöntem: Çalışmaya toplam 70 (35 kronik inmeli ve 35 kontrol hastası) katılımcı dahil edildi. 

Hasta ve kontrollerin kan serum plazma düzeyleri ELISA yöntemi ile, fonsiyonel durumları 

Modifiye Rankin skalası(mRS) kullanılarak değerlendirildi. 

Bulgular: Çalışmaya 35 inme ve 35 sağlıklı kontrol hastası alındı. İnmeli hastalar ile kontrol 

grubunun yaş, cinsiyet, BMI, DM, hiperlipidemi ve koroner arter hastalığı sıklığı benzer idi. 

İnme grubunda HT sıklığı belirgin derecede yüksekti(p<0.001). İnme ve kontrol grubunun serum 

irisin düzey ortalamaları sırasıyla 6.20±2.2, 5.45±2.3 olup istatistiki alarak anlamlı fark 

saptanmadı(p>0,05). İnme hastalarında irisin serum düzeyi ile Modifiye Rankin skoru ile 

değerlendirilen fonksiyonel durumları arasında anlamlı korelasyon saptanmadı. 

Tüm grupların Temel Demografik ve Laboratuvar Verileri 

  

İnme (N=35) Kontrol  (N=35)   

p 
n Mean±SD n Mean±SD 

Yaş(Yıl)   54.88±12.4   50.34±9.3 0.089 

VKİ(kg/m2)   27.61±4.4   25.64±4.4 0.062 

Cinsiyet(K/E) 14/21   15/20   0.808 

HT(E/H) 25/10   13/22   0.004* 

DM(E/H) 8/27   7/28   0.771 

KAH(EH) 12/23   6/29   0.081 

Hiperlipidemi(E/H) 9/26   5/30   0.232 

İrisin( µg/ml)     6.20±2.2   5.45±2.3 0.177 

Sonuç: Bu çalışmada akut inmeli hastalarda prognostik bir belirteç olabileceğine ilişkin veriler 

elde edilmiş olan İrisin’in kronik dönem inme hastalarında kontrollere göre artmış olduğunu 

ancak artışın anlamlı olmadığı saptadık. Yine fonksiyonel durum ile irisin serum düzeyi arasında 

korelasyon olmadığını saptadık. Bulgularımızı doğrulamak ve inmede İrisin-spastisite-



nöroproteksiyon arasında bir ilişkinin olup olmadığını belirlemek için daha ileri çalışmalara 

ihtiyaç vardır. 

Anahtar Kelimeler: İrisin, İnme, Kronik, Fonksiyonel sondurum 



  

S-82 Kronik İnmeli Hastalarda Kor Stabilizasyon Egzersizlerinin Gövde ve 

Pelvik Kaslar Üzerine Fonksiyonel ve Sonografik Etkileri 

Hilal Büşra Ayçiçek Tüfekçi1, Eda Gürçay1 

1SBÜ ANKARA GAZİLER FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON EĞİTİM VE 

ARAŞTIRMA HASTANESİ 

Amaç: Kronik inmeli hastalarda kor stabilizasyon egzersiz tedavisinin motor, fonksiyonel 

durum, gövde kontrolü, denge, mobilite, yaşam kalitesi ve sonografik olarak değerlendirilen kor 

kaslarının kalınlığı üzerine etkilerini belirlemek, fonksiyonel ve sonografik sonuçları etkileyen 

faktörleri dokümante etmek hedeflenmiştir. 

Yöntem: Hastalar randomize olarak Kor Stabilizasyon Egzersiz Tedavi (KSET) grubu (n=25) ve 

Konvansiyonel Egzersiz Tedavi (KET) grubu (n=25) şeklinde ikiye ayrıldı. KET grubu günde 45 

dakika, haftada 5 gün, toplam 3 hafta standart konvansiyonel tedavi alırken KSET grubu 45 

dakikalık seansı 30 dakika konvansiyonel ve 15 dakika kor stabilizasyon egzersiz tedavisi 

şeklinde aldı. Değerlendirmelerde alt ekstremite Motrisite İndeksi ve Brunnstrom evrelemesi, 

Fonksiyonel Bağımsızlık Ölçeği, Gövde Kontrol Testi ve Bozukluk Skalası, Berg Denge Ölçeği, 

Zamanlı Kalk ve Yürü Testi, 6 Dakika Yürüme Testi ve İnmeye Özgü Yaşam Kalitesi ölçeği 

kullanıldı. Sonografik olarak hem paretik hem non-paretik taraf kor kaslarının (rektus abdominis, 

eksternal oblik, internal oblik, transversus abdominis, multifidus, gluteus medius) kalınlık 

ölçümleri yapıldı. Hastalar başlangıçta ve 3 haftalık tedavi sonrası değerlendirildi. 

Multifidus 

 

Hasta pron pozisyonda iken, L4 spinöz prosesin 2 cm lateraline aksiyel yerleştirilen prob ile 

multifidus (M) kas kalınlığının (oklar) normal ve hemiplejik tarafta görüntülenmesi 

gösterilmektedir. Sağ alt köşedeki resim prob pozisyonunu göstermektedir. SP, spinöz proses 



Bulgular: Konvansiyonel ve kor stabilizasyon egzersiz tedavilerinin kronik inmeli hastalarda 

motor ve fonksiyonel durum, gövde kontrolü, denge, mobilite ve yaşam kalitesi üzerine etkili 

olduğu saptandı (p˂0.05). Motor fonksiyon, denge, mobilite, fonksiyonel bağımsızlık ve yaşam 

kalitesindeki iyileşme açısından KSET grubundan elde edilen sonuçlar KET grubuna kıyasla 

daha iyi olmakla beraber; istatistiksel olarak anlamlı sınıra ulaşmadı. Tedavi sonrası KSET 

grubunda non-paretik taraf multifidus kas kalınlığı KET grubuna göre daha fazla artarken 

(p=0.033); diğer kas kalınlık değişimlerinde fark kaydedilmedi. Eksternal oblik ve rektus 

abdominis kaslarının kalınlık değişiminin sol hemiplejik hastalarda daha fazla olduğu görüldü 

(sırasıyla, p=0.016 ve p=0.031). 

Sonuç: Kronik inmeli hastalarda konvansiyonel ve kor stabilizasyon egzersiz tedavileri motor ve 

fonksiyonel durum, gövde kontrolü, denge, mobilite, yaşam kalitesi ve kas kalınlıkları üzerine 

benzer düzeyde katkı sağlamıştır. Olumlu etkiler egzersizlerin düzenli yapılmasıyla, gruplarda 

üstünlük elde edilmemesi tedavi sürelerin eşit tutulmasıyla ilişkilendirilmiştir. Klinisyenlerin 

etkili bir inme rehabilitasyon programı oluştururken konvansiyonel tedavilerin yanı sıra daha 

uzun intervallerle ve daha uzun süreli kor stabilizasyon egzersizlerini dahil etmeleri durumunda 

fonksiyonel ve sonografik bakımdan daha anlamlı sonuçlar elde edeceklerini düşünüyoruz 

Anahtar Kelimeler: Denge, Egzersiz tedavisi, İnme, Rehabilitasyon, Sonografi 



  

S-83 İnme Sonrası Spastik Hemipleji Gelişen Hastalarda Kas Sertliğinin Shear 

Wave Elastografi İle Kantitatif Değerlendirilmesi 

İrem Buse Kurucu Zeytin1, Pınar Akpınar1, Feyza Ünlü Özkan1, İlknur Aktaş1 

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp 

ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul 

Amaç: İnme sonrası spastik hemipleji gelişen hastalarda spastisitenin değerlendirilmesi tanı ve 

tedavi planlanmasında önemli yer tutar. Çalışmamızda, spastisiteye bağlı kastaki biyomekanik ve 

fizyolojik değişimleri shear wave elastografi ile kantitatif olarak değerlendirerek, spastisitenin 

değerlendirilmesinde shear wave elastografinin kullanılabilirliğini saptamayı amaçladık. 

Yöntem: Fiziksel tıp ve rehabilitasyon polikliniğimize başvuran, ayaktan/yatarak rehabilitasyon 

hizmeti alan ve en az 6 aydır iskemik ya da hemorajik inme sonrası spastik hemiplejik durumu 

mevcut olan 18-75 yaş aralığındaki gönüllü hastalar çalışmamıza dahil edildi. Hastaların 

demografik verileri, inme tipi ve inme süresi sorgulandı. Hastaların hemiplejik durumu 

evrelendirilmesi için ‘‘Brunnstrom Hemipleji İyileşme Evrelendirmesi’’, spastisitenin 

değerlendirilmesi için ‘‘Modifiye Ashworth Skalası (MAS)’’ ve ‘‘Modifiye Tardieu Skalası 

(MTS)’’, ambulasyonun değerlendirilmesi için ‘‘Fonksiyonel Ambulasyon Sınıflaması (FAS)’’ 

ve fonksiyonel durumun değerlendirilmesi için ‘‘İnmeye Özgü Yaşam Kalitesi Ölçeği’’ 

kullanıldı. Aplio i800 (Canon Medical Systems Corporation, Japan) ultrasonografi cihazı 

kullanılarak shear wave elastografi ile paretik ve paretik olmayan taraf medial gastroknemius ve 

psoas kasları sertlik ölçümü yapıldı. Ölçümler iki uygulayıcı tarafından birbirinden bağımsız 

olarak aynı koşullarda gerçekleştirildi. Shear Wave Velocity (SWV) sonuçları m/sn cinsinden 

karşılaştırıldı. Veriler SPSS versiyon 21 paket programı ile analiz edildi ve p<0,05 anlamlı kabul 

edildi. 

Bulgular: Kriterlere uyan 39 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların %56,4’ü (n=22) kadın, 

%43,6’sı (n=17) erkek olup yaşları 29 ile 73 arasında değişmekteydi. İnme süresi %7,7 hastanın 

6-12 ay, %12,8’inin 12-24 ay, %79,5’inin 24 aydan fazlaydı. FAS skorları 2 ve 5 arasında, alt 

ekstremite Brunnstrom Hemipleji İyileşme Evrelendirmesi evre 2 ve 6 arasında değişmekteydi. 

Çalışmaya alınan hastaların medial gastroknemius kaslarında paretik taraflarının SWV 

ölçümünün ortalaması 1,9 ± 0,4 m/sn, paretik olmayan tarafın ortalaması 1,4 ± 0,3 m/sn idi. 

Medial gastroknemius kası SWV ölçüm ortalaması paretik tarafta paretik olmayan taraftan 

istatistiksel olarak anlamlı yüksekti (p<0,001) ve orta düzeyde pozitif korelasyon mevcuttu 

(r=0,630, p<0,001). Paretik tarafın psoas kaslarının SWV ölçümleri ortalaması 1,96 ± 0,4 m/sn, 

paretik olmayan tarafın ortalaması 1,7 ± 0,3 m/sn idi. Psoas kaslarında da paretik tarafın SWV 

ortalaması, paretik olmayan taraftan istatistiksel olarak anlamlı yüksekti (p<0,001) ve orta 

düzeyde pozitif korelasyon mevcuttu (r=0,695, p<0,001). Paretik taraf SWV ölçümleri ile 

cinsiyet, inme tipi ve süresine göre ilişki bulunmadı (p>0,05). Paretik taraf medial gastroknemius 

kası SWV ölçümü ile MAS skoru, MTS’de V3 hızındaki kas reaksiyon derecesi (X) ve V1 

hızında ölçülen kas reaksiyon açısı (R2) arasında anlamlı ilişki olmadığı görüldü (p>0,05) ancak 

V3 hızında ölçülen kas reaksiyon açısı (R1) ile negatif orta düzeyde korelasyon (r=-0,433, 



p=0,006), R2-R1 ile ise pozitif orta düzeyde korelasyon mevcuttu (r=0,516, p=0,001). SWV 

ölçümü için uygulayıcılar arası güvenirlik incelendiğinde, paretik olmayan taraf medial 

gastroknemius kası ölçümünde güvenirlik orta düzeyde, paretik taraf medial gastroknemius ve 

paretik olmayan/paretik psoas kaslarının ölçümlerinde ise güvenirlik zayıf düzeyde saptandı 

(ICC [%95 güven aralığı] sırasıyla 0,54, -0,21, -0,01, 0,37). 

Sonuç: Çalışmamızın sonuçlarına göre spastisitesi mevcut olan erişkin inme hastalarında shear 

wave elastografi ile kas sertliği ölçümünün, spastisitenin değerlendirilmesinde yararlı bilgiler 

sağlayıp spastisite yönetimine katkı sağlayabileceğini düşünmekteyiz. 

Anahtar Kelimeler: inme, modifiye tardieu skalası, modifiye ashworth skalası, shear wave 

elastografi, spastisite 



  

S-84 40 Yaş Üzeri Erişkin Spastik Tip Serebral Palsi Hastalarında Yaşam 

Kalitesi 

Bilinç Doğruöz Karatekin1, Afitap İçağasıoğlu2, Şeyma Nur Bayındır1, İsmail Hakan Akbulut1 

1İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Prof Dr Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi, Fiziksel Tıp 

ve Rehabilitasyon, İstanbul 
2İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, 

İstanbul 

Amaç: Serebral palsi (SP), gelişen fetal veya infant beyninde meydana gelen ilerleyici olmayan 

bozukluklara atfedilen, aktivite sınırlamasına neden olan, hareket ve postür gelişiminin bir grup 

kalıcı bozukluğunu tanımlar. Çalışmamızda, 40 yaş üzeri erişkin serebral palsili bireylerin 

sağlıkla ilgili yaşam kalitesi ve belirleyicileri değerlendirilmiştir. 

Yöntem: Çalışma, telefonla ulaşılan hasta yakınları için hazırlanmış bir anket kullanılarak 

yapılan kesitsel retrospektif bir çalışmadır. Telefonla ulaşılabilen 40 yaş üzeri 60 hastanın 

demografik bilgileri (cinsiyet, yaş, vücut kitle indeksi (VKİ), konaklama durumu, çalışma 

durumu, eğitim durumu, aylık gelirleri, yıllık hastaneye başvuru sayıları), SP tipi, mobilite 

durumu (Kaba Motor Fonksiyon Sınıflandırma Sistemi (KMFSS)) sorgulandı. Sağlıkla ilgili 

yaşam kalitesini ölçmek için EuroQol 5-Dimension 3-Level (EQ-5D-3L) kullanıldı. 

Bulgular: Ortalama yaş 50.16 (± 8.20) idi. Katılımcıların 22’si kadın (% 36,7), 38’i erkekti (% 

63,3). 35’i (58,3) spastik bilateral tip, 25’i (%41,7) spastik unilateral tip serebral palsi idi. VKİ 

ortalaması 25,21 ((± 4.69), 4ü zayıf (%6,7), 27’si normal (%45), 21’i kilolu (%35) ve 8’si obez 

(%13,3) idi. Katılımcıların 36’sı işsiz idi (%60), 3’ü yalnız (%5), 29’u aile ile (%48,3) ve 28’i 

bakıcı ile (%46,7) yaşıyordu. Sağlıkla ilgili yaşam kalitesi EQ-5D-3L anketiyle araştırıldı. 

Ortalama indeks puanı 0.43 (± 0.24) idi. Ortalama EQ-VAS puanı 51.0 (± 25.35) idi. 

Sonuç: Örneklemimiz için ortalama indeks değeri ve EQ-VAS skoru literatüre göre daha düşük 

saptanmıştır. Sağlık ile ilişkili yaşam kalitesi SP alt tipine, çalışma durumuna ve KMFSS’ye göre 

önemli ölçüde farklılık göstermiştir. Bilateral spastik tip serebral palsili, işsiz ve KMFSS 4-5 

olan hastalar anlamlı ölçüde daha düşük sağlıkla ilişkili yaşam kalitesine sahiptir. 

Anahtar Kelimeler: serebral palsi, erişkin serebral palsi, yaşam kalitesi 



  

S-85 İnme Sonrası Yorgunluk ve İlişkili Faktörler: Kesitsel bir çalışma 

Kevser Gümüşsu1, Belgin Erhan2, Berke Demir1, Samira Hashimi2, Özge Pasin3 

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve 

Rehabilitasyon Kliniği 
2İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı 
3Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı 

Amaç: Yorgunluk, inmeli hastalarda yaşam kalitesini ve rehabilitasyona katılımı etkileyen bir 

semptomdur. Bu çalışmada inmeli hastaların yorgunluk düzeylerini, yaşam kalitesini ve 

yorgunlukla ilişkili faktörleri araştırmayı amaçladık. 

Yöntem: Bu kesitsel çalışmaya ayaktan veya hastanede rehabilitasyon uygulanan 36 subakut ve 

kronik inmeli hasta alındı. Demografik özellikler kaydedildi. Yorgunluk seviyeleri, Yorgunluk 

Şiddet Ölçeği (YŞÖ) ile değerlendirildi. YŞÖ, çeşitli hastalıklarda bireylerin yorgunluk şiddetini 

ve kişinin günlük yaşam aktiviteleri üzerindeki etkisini ölçen 9 maddelik bir ölçektir. Minimum 

puan 1 ve maksimum puan 7'dir, yüksek puan daha fazla yorgunluk şiddetini gösterir. YŞÖ, 

inmede onaylanmış bir ölçektir. Yaşam kalitesi 36 maddelik Medical Outcomes Study Short-

Form Health Survey (SF36) ile değerlendirildi. Yorgunluk şiddetinin demografik faktörlerle 

ilişkisi Student t-testi ve tek yönlü varyans analizi ile analiz edildi. Yorgunluk şiddeti ile yaşam 

kalitesi arasındaki korelasyonlar Spearman korelasyon katsayısı ile analiz edildi. 

Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 62,14±12,82 yıl idi. Ortalama hastalık süresi 1,98±2,42 

(0,11-10) yıldı. Hastaların çoğu (n:27, %75) sol taraflı hemiplejiye sahipti ve hastaların %75'inde 

iskemik etiyoloji vardı. Ortalama YŞÖ puanı 4,57±1,91 olup nispeten yüksek bir değerdi. 

Hastaların 11'inde (%30,56) kronik yorgunluk sendromu (YŞÖ puanı>6,1) olduğunu bulduk. 

Yorgunluk şiddeti ile demografik faktörler arasında bir ilişki bulunmadı. Yorgunluk puanı ile 

duygusal problemlere bağlı rol kısıtlamaları, enerji, psikolojik iyilik, sosyal işlevsellik, ağrı ve 

genel sağlık puanları arasında negatif korelasyonlar gözlendi (sırasıyla p= 0,048; p=0,003; 

p=0,001; p=0,015; p=0,001 ;p=0,008). Yorgunluk skoru ile fiziksel işlevsellik, fiziksel sağlığa 

bağlı rol kısıtlamaları arasında ilişki gözlenmedi (p>0.05). 

Sonuç: Bu çalışmanın sonucunda inmeli hastaların yorgunluk şiddetini nispeten yüksek bulduk. 

Hasta grubumuzun %30,56'sında kronik yorgunluk sendromu saptadık. Bu oran önceki literatürle 

uyumludur. Duygusal yaşam kalitesinde kötüleşme yorgunluk şiddetinde artma ile ilişkiliydi. 

Rehabilitasyona katılımı etkileyen önemli bir semptom olduğu için sağlık profesyonelleri inme 

hastalarının yorgunluk şiddetinin farkında olmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: İnme, Hemipleji, Yorgunluk, Yaşam kalitesi, Rehabilitasyon 



  

S-86 Botulinum Toksin Enjeksiyonu Uygulayan Serebral Palsi'li Hastalarda 

Kinezyobantlama Uygulamasının Klinik ve Fonksiyonel Sonuçlara Etkisi 

Mustafa Doğukan Aydemir1, İzel Topaloğlu1, Özlem El1, Ebru Şahin1, Hülya Ellidokuz2, Özlen 

Peker1 

1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı 
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalı 

Amaç: Spastisite; serebral palsi(SP)’li hastalarda birçok sorunun ana kaynağıdır. Günümüzde 

botulinum toksini enjeksiyonu, uygun hastalarda spastisite ve buna bağlı gelişen problemlerin 

tedavisinde sık kullanılan bir tedavi yöntemidir. Botulinum toksini uygulamalarının daha etkin 

hale getirilmesi amacı ile de ortez ve alçı uygulamaları yanı sıra yanında son yıllarda 

kinezyobantlama(KB) tedavisi de kullanılmaya başlanmıştır. KB tedavisi günümüzde aktiviteler 

sırasında uygun pozisyonlama ve destekleme amaçlarıyla yardımcı bir tedavi yöntemi olarak 

kullanılmaktadır. Araştırmamızın amacı botulinum toksin enjeksiyonu uygulanan SP’li 

hastalarda KB uygulamasının klinik ve fonksiyonel sonuçlara etkisini değerlendirmektir. 

Yöntem: Çalışmaya Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon 

polikliniğine başvuran 2-18 yaş SP'li 32 hasta alındı. Çalışma grubu Grup A (n=10) ve kontrol 

grubu Grup B (n=22) oluşturuldu. Çalışma grubu ve kontrol grubundaki hastalar botulinum 

toksini uygulaması öncesinde (0. Hafta) değerlendirildi. Çalışma grubuna botulinum toksini 

uygulanmasından hemen sonra, 1. hafta, 2. hafta ve 3. hafta olacak şekilde toplamda 4 kez KB 

yapılmış olup, kontrol grubu ile benzer şekilde ev egzersiz programı ve standart fizik tedavilerine 

devam edildi. Klinik ve fonksiyonel durumların değerlendirmesi amacıyla tüm hastalar; 

botulinum toksini uygulanmasından önce (0.hafta), uygulamadan sonraki 2. hafta, 4. hafta ve 12. 

haftalarda; diz fleksiyonda ve ekstansiyonda pasif ayak bilek dorsifleksiyonu eklem hareket 

açıklığı (EHA) ölçümü, Kaba Motor Fonksiyon Sınıflama Sistemi (KMFSS), Modifiye 

Ashworth Skalası (MAS), Modifiye Tardieu Skalası (MTS), Gözlemsel Yürüme Skalası(GYS), 

Selektif Motor Kontrol testi (SMK) ve 10 metre yürüme testleri ile değerlendirildi. 

Bulgular: 18 erkek, 14 kız 32 hasta çalışmaya dahil edildi. 17 hasta (%53.1) hemiplejik SP’liydi 

ve ortalama yaş 5.50 idi. Botulinum toksini uygulanan tüm hastaların grup içi tekrarlayan 

ölçümlerinde MTS R1, R2, R2-R1 açıları, SMK testi, GYS, diz fleksiyonda ve ekstansiyonda 

pasif ayak bilek dorsifleksiyonu EHA’ları ve MAS evrelerinde olumlu yönde anlamlı fark 

saptanırken, 10 metre yürüme testinde anlamlı fark saptanmadı. Tekrarlayan ölçümlerde gruplar 

arası fark değerlendirildiğinde, incelenen parametrelerde gruplar arasında istatistiksel anlamlı 

fark saptanmadı. 

Sonuç: SP’li hastalarda alt ekstremiteye yapılan botulinum toksini uygulamalarının, hastalarda 

spastisite, pasif ayak bilek EHA’ları ve yürüme fonksiyonları üzerine olumlu etkileri 

gösterilmiştir. Botulinum toksin uygulaması sonrasında yapılan KB tedavisinin hastalardaki 

klinik durum ve fonksiyonel sonuçlar üzerine ek katkı sağlamadığı görülmüştür. Literatürde KB 

tedavisinin SP rehabilitasyonunda faydalı etkileri gösterilmiş olup, günümüzde sıklığı artan 



mevcut KB tedavisinin etkilerinin daha kapsamlı değerlendirilmesi amacıyla çok hasta sayılı, 

daha geniş kapsamlı randomize çalışmalara ihtiyaç vardır. 

Anahtar Kelimeler: spastisite, kinezyobantlama, botulinum toksin, serebral palsi 



  

S-87 Hemiplejik Hastalarda Ayak Bilek Plantar Fleksör Kas Grubu 

Spasitisitesinde Ekstrakorporeal Şok Dalga Tedavisinin Spastisite ve Yürüme 

Üzerindeki Etkileri: Prospektif Pilot Çalışma 

Özge Solakoğlu1, Sanem Aslıhan Aykan2 

1Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi 
2Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Amaç: Hemiplejik hastalarda ayak bilek plantar fleksör (ABPF) spastisitesi, yürüme paternini 

bozarak hastaların fonksiyonelliğini azaltmaktadır. Ekstrakorporeal Şok Dalga Tedavisi 

(ESWT); son zamanlarda ABPF spastisitesi için kullanılmaya başlanmış olup çalışmamızdaki 

amaç ESWT’nin akut dönemki etkilerini ortaya koymaktır. 

Yöntem: Çalışmamız Biruni Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik kurulundan etik onay 

alınmasından itibaren Eylül 2021– Kasım 2021 tarihleri arasında yapıldı. Çalışmamıza 9 

hemiplejik hasta dahil edilmiş ve bu hastalara ait olan spastisite olan 10 alt ekstremite 

değerlendirildi. Chattanooga Intelect Radyal Basınçlı Dalga (RPW) cihazı REF2082 (100V) 

kullanılarak Ayak bilek plantar fleksör kas grubuna 2 bar atım gücü ile 2000 atım ESWT 

uygulaması yapıldı. Uygulamadan hemen önce ve hemen sonra nöromotor değerlendirmeler 

yapıldı. Supin pozisyonda diz ekstansiyonda iken Modifiye Ashworth Skalası (MAS) ve Tardieu 

skalası ile değerlendirildi. Tardieu skalasında maksimal hızda ortaya çıkan yakalama açısı ve 

yavaş hızda elde edilen pasif dorsifleksiyon açıları kaydedildi. Hastalara yürüme hızı ve 

fonksiyonun değerlendirilmesi için ‘zamanlı kalk ve yürü (TUG)’ testi yapıldı. Çalışmaya 18 yaş 

üstü, gönüllü onam formunu doldurmuş, son SVO sonrası 6 ay geçmiş, plantar fleksörlerinde 

MAS G1ve üzeri spastistesi olan hastalar dahil edildi. Son 6 ay içinde plantar fleksör kaslarına 

botox enjeksiyonu yapılmış olan, son 3 ay içerisinde etkilenen taraf alt ekstremitede kırık 

geçiren, metal implantı, şiddetli enfeksiyon bulguları olan ve gebe hastalar dahil edilmedi. 

Takipte tekrarlayan SVO geçiren hasta veya anti spastisite tedavisi eklenen veya kullandığı anti 

spastisite tedavisinde değişiklik olan hastalar çalışmadan çıkartılması planlandı. 

Bulgular: Hastaların kadın/erkek sayısı 6/3 idi. Yaş ortalaması 58.3 (SD±7.7) yıl, inme süresi 

median 40 ay (min-mak. 10-552 ay) idi. Hastaların ESWT öncesi ve sonrası ölçümleri 

kıyaslandığında pasif dorsifleksiyon açısında ortalama 3.8 derece artışla, yakalanma açısında 

ortalama +7.9 değişimle, MAS skorunda ortanca 1 seviye düşüşle, zamanlı otur kalk testi (TUG) 

skorunda ortalama 2.82 sn düzelme ile istatistiki anlamlı olarak fark saptandı (p:0.041, p:0.001, 

p: 0.003, p: 0.046). 

Sonuç: Hemiplejik hastalarda ayak bilek plantar fleksör spastisitesi ESWT uygulamanın hemen 

ardından azalmakta ve yürüme hızına olumlu etki etmektedir. 

Anahtar Kelimeler: inme, spastisite, eswt, yürüme 



  

S-88 Chiari tip 1 Malformasyonu Olan Hastalarda Siringomiyeli ve Serebellar 

Ektopi Düzeyinin Boyun Ağrısı, Disabilite ve Depresyon Üzerine Etkisi 

Sevtap Badıl Güloğlu1, Murat Kayabaş2 

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
2Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Amaç: Chiari Malformasyonu beyin sapı ve serebellar tonsillerin foramen magnumdan üst 

servikal kanala fıtıklaşması olarak tanımlanan konjenital bir anomalidir. Klasik olarak 4 tipi 

tanımlanmıştır. Chiari tip 1 en hafif formudur. Bu çalışma Chiari tip 1 Malformasyonu olan 

hastalarda siringomiyeli ve serebellar ektopi düzeyinin boyun ağrısı, disabilite ve depresyon 

üzerine etkisinin değerlendirilmesi amacıyla planlandı. 

Yöntem: Bu kesitsel ve prospektif klinik çalışma Aralık 2018-Aralık 2019 tarihleri arasında bir 

üniversite hastanesinin Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon ve Beyin ve Sinir Cerrahisi 

departmanlarında gerçekleştirildi. Çalışmaya Chiari tip 1 Malformasyonu tanısı alan 18-68 yaş 

aralığında toplam 48 hasta (31 kadın, 17 erkek; ort. yaş 31.71±11.37 yıl) dahil edildi. Dahil 

edilen her hasta boyun ağrısı açısından Visuel Analog Skala (istirahatte ve aktivite ile), Boyun 

Disabilite İndeksi (NDI) ve Beck Depresyon İndeksi (BDI) ile değerlendirildi. 

Bulgular: En sık görülen semptomlar boyun ağrısı ve baş ağrısı (%85.42), yorgunluk (%81.25), 

baş dönmesi (%79.17) ve parestezi (%77.08) idi. Foramen magnumun altındaki ortalama tonsil 

herniasyonu 10.04±3.3 mm idi. Hastaların 18'inde (%37.5) siringomiyeli vardı. Tonsiller ektopisi 

≤9 mm olan hastalarla >10 mm olan hastalar karşılaştırıldığında, siringomiyeli varlığı açısından 

istatistiksel anlamlı farklılık saptanmadı (p=0.187). Tonsiller ektopisi >10 mm olan hastaların ≤9 

mm olan hastalara göre VAS aktivite, NDI ve BDI skorları istatistiksel olarak anlamlı olarak 

daha yüksekti (tüm p değerleri=0.001), VAS istirahat değeri iki grup arasında anlamlı farklılık 

göstermedi (p=0.117) (Tablo 1). Siringomiyelisi olan ve olmayan hastalar karşılaştırıldığında 

ağrı, disabilite ve depresyon parametrelerindeki farklılık istatistiksel olarak anlamlı değildi (tüm 

p değerleri>0.05). 

Tonsiller ektopi derecesine göre ağrı, disabilite ve depresyon parametrelerinin karşılaştırılması 

  
Tonsiller ektopi ≤9 

mm (n=25) 

Tonsiller ektopi 

>10 mm (n=23) 
      p 

Yaş 37,84±10,45 35,48±12,41     0.478 

VAS istirahat 4.80 ± 1.19 5.39 ± 1.37     0.117 

VAS aktivite 5.84 ± 1.57 7.52 ± 1.83     0.001 

NDI 18.32 ± 8.65 23.82 ± 11.87     0.001 



BDI 15.72 ± 9.82 27±12.77     0.001 

Tablo 1 

Sonuç: Chiari tip 1 Malformasyonu olan hastalarda serebellar ektopi derecesi, ağrı, disabilite ve 

depresyon parametrelerinde artış ile ilişkili olabilir. Hastalar bu açıdan değerlendirilmeli ve 

tedavi yönetimi bu noktalara dikkat edilerek şekillendirilmelidir. 

Anahtar Kelimeler: arnold chiari malformasyonu, ağrı, disabilite, depresyon 



  

S-89 Radikülopati Ön Tanısı İle Nörofizyoloji Laboratuvarına Yönlendirilen 

Hastaların Elektromiyografik Ön Tanı Ve Tanı Tutarlılığı 

Ahmet Tezce1, Betül Üstün2, Ahmet Burak Dadak1, Gülşah Karataş1, Müfit Akyüz1 

1Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi 
2Kocaeli Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi 

Amaç: Erişkinlerin yaklaşık üçte ikisi boyun ve bel ağrısından muzdarip olmaktadır. Aksiyel 

omurga ağrısına radiküler ağrılar eşlik edebilir (1). Mixer ve Barr, ilk olarak 1934'te 

radikülopatiye yol açan fıtıklaşmış disk materyali kavramını literatürde tanımlamıştır 

(2).Radiküler semptomları olan hastalardan görüntüleme olarak en sık MRG tetkiki 

istenmektedir.Bununla birlikte MRG sıklıkla hastanın semptomlarıyla ilgisi olmayan disk 

hernilerini de gösterdiğinden hastalardan sıklıkla ek olarak EMG tetkiki de istenmektedir(3). Bu 

elektrofizyolojik çalışmalar, tanıyı doğrulayabilmeleri, ilgili sinir kökünü veya köklerini 

tanımlayabilmeleri, lezyonun ciddiyeti ve kronikliği hakkında bilgi sağlayabilmeleri açısından 

değerlidir(4). Radikülopatinin elektrodiagnozu genellikle sinir iletim çalışmalarını ve iğne 

elektromiyografiyi içerir (5) Yaptığımız bu çalışmamızda EMG laboratuvarına radikülopati ön 

tanısı ile yönlendirilen hastaların klinik özellikleri, radikülopati şüphesinde EMG’nin yeri ve 

hasta bazlı elektrofizyolojik verilerin ortaya konulması ve tartışılması amaçlanmıştır 

Yöntem: Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi EMG laboratuvarına 2020 Ocak – 

2021 Aralık ayları arasında EMG istemi ile başvuran 2280 hasta arasından radikülopati ön 

tanısıyla yönlendirilen 685 hasta retrospektif olarak değerlendirildi. 685 radikülopati ön tanılı 

hastaya EMG tetkiki yapıldı. EMG tetkiki ile birlikte hastanın demografik özellikleri kaydedildi. 

Ön Tanı ve kesin tanı arasındaki tutarlılık oranları kaydedildi. Radikülopati tanısı alan hastalarda 

iğne EMG’de tanıya yardımcı olan patolojik bulgu saptanan kasların sıklıkları ve yüzde olarak 

değerleri belirlendi ve kaydedildi 

Bulgular: Radikülopati ön tanısı ile incelenen 685 hasta arasından 118 hastaya (%17,2) 

elektrofizyolojik olarak kök lezyonu tanısı konuldu. Radikülopati tanısı konulan hastaların yaş 

ortalaması 56,4 olarak saptandı. Radikülopati tanısı konulan hastaların 75’i erkek (%64) 43’ü 

kadındı (%36). 118 hastanın 18 tanesi ( %15,2) servikal radikülopati, 100 tanesi (%84,8) lomber 

radikülopati tanısı aldı. Akut ve kronik kök lezyonu ayrımına göre 101 hastaya akut radikülopati 

tanısı konurken 17 hastaya kronik radikülopati tanısı konuldu.Lomber radikülopati nedeniyle 

EMG yapılan 100 hasta arasından sıklık sırasına göre 52 hastaya L5 kok lezyonu, 26 hastaya L5-

S1 kok lezyonu,10 hastaya S1 kok lezyonu ve 12 hastaya L2-4 kok lezyonu tanısı konuldu. 

Servikal radikulopati tanısı ile EMG yapılan 18 hastadan ise 4 tanesinde C5-6, 4 tanesinde 

C7/C7-8 kok lezyonu saptanırken 10 tanesinde ise C8/C8-T1 kok lezyonu saptandı. 

Sonuç: Günümüzde polikliniklere radikülopati kliniği ile başvuran hastaların 

değerlendirilmesinde görüntüleme çalışmaları sıklıkla tercih edilmesine rağmen, 

elektrodiagnostik çalışmalar sinir kökü lezyonlarını doğrulamada ve lokalize etmede oldukça 

önemli rol oynamaya devam etmektedir. 



Anahtar Kelimeler: radikülopati, kök lezyonu, EMG 



  

S-90 Emg İle Teyit Edilip Cerrahi Operasyon Yapılmış Radikülopatilerde 

Emg'nin Seviye Konusundaki Tutarlılığı 

Ahmet Tezce1, Betül Üstün2, Ahmet Burak Dadak1, Gülşah Karataş1, Müfit Akyüz1 

1Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi 
2Kocaeli Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi 

Amaç: Radikülopati, elektromiyografi (EMG) laboratuvarına en sık başvuru nedenlerinden 

biridir(1). Hasta seçimi, segmental tutulum düzeyi ve kullanılan elektrofizyolojik yöntemlere 

bağlı olarak elektrodiagnoz ile cerrahi lokalizasyon arasında yüksek korelasyon olduğunu 

belirten çalışmalar mevcuttur (2).EMG laboratuvarına sevk edilen hastaların birçoğu çeşitli kas-

iskelet sistemi hastalıklarının neden olduğu nörolojik olmayan radikülopati dışı semptomlar ile 

başvurmaktadır.Elektrodiagnoz lezyonun segmental lokalizasyonuna yardımcı olmakla birlikte 

sürecin fizyolojisi (akson hasarı,demiyelinizasyon) aktifliği ve şiddeti hakkında bilgi sağlayabilir 

(3). Elektrodiagnoz radikülopati semptomları sergileyen diğer bozuklukların dışlanmasına da 

yardımcı olabilmekte ve çok segmentli kök lezyonu etkilenimleri göstermede önemli role 

sahiptir. Yaptığımız bu çalışmamızda EMG laboratuvarında radikülopati tanısı konulan 

hastaların klinik özellikleri, elektrofizyolojik tanı ile radikülopati cerrahisi sonuçlarının 

tutarlılığı,hasta bazlı elektrofizyolojik verilerin ortaya konulması ve tartışılması amaçlanmıştır. 

Yöntem: Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi EMG laboratuvarına 2020 Ocak – 

2021 Aralık ayları arasında radikülopati ön tanısıyla yönlendirilen 685 hasta retrospektif olarak 

değerlendirildi. 685 radikülopati ön tanılı hastaya EMG tetkiki yapıldı. EMG tetkiki verileri ile 

birlikte hastaların demografik özellikleri kaydedildi. Radikülopati tanısı aldıktan sonra opere 

olan hastaların yüzdesi ve cerrahi sonuçları hasta kayıtları retrospektif olarak incelenerek 

belirlendi ayrıca EMG testi ile cerrahi sonuç arasındaki tutarlılık yüzdeleri belirlendi. 

Radikülopati tanısı aldıktan sonra opere olan hastalarda iğne EMG’de tanıya yardımcı olan ve 

patolojik bulgu saptanan kasların sıklıkları ve yüzde olarak değerleri belirlendi. 

Bulgular: Radikülopati ön tanısı ile incelenen 685 hasta arasından 118 hastaya (%17,2) 

elektrofizyolojik olarak kök lezyonu tanısı konuldu. Radikülopati tanısı konulan hastaların yaş 

ortalaması 56,4 olarak saptandı. Radikülopati tanısı konulan hastaların 75’i erkek (%64) 43’ü 

kadındı (%36). 118 radikülopati hastasının 24’ü ( %20,3) EMG tetkiki sonrası Beyin Cerrahisi 

tarafından op ere edildi, 94 hasta ( %79,7) ise EMG tetkiki sonrası opere olmadı . Opere olan 24 

hastanın ameliyat notları incelendi, Opere olan 24 hastanın 24’ünde (%100) EMG ile konulan 

kök lezyonu tanısının operasyon sırasında saptanan kök lezyonu ile uyumlu olduğu 

saptandı.Opere olan 24 hastadan 23 hasta (%95,8) Lumbosakral radikülopati, 1 hasta( %4,2) 

servikal radikülopati olarak saptandı. Opere olan 24 hastadan 12 hasta (%50) L5 radikülopati, 6 

hasta(%25) L5-S1 radikülopati , 3 hasta (%12,5) S1 radikülopati, 2 hasta (%8,3) L4 radikülopati, 

1 hasta (%4,2) C7-C8 radikülopati olarak saptandı.L5 radikülopati tanısı alan ve opere olan 12 

hastada iğne EMG’de kullanılan ve patolojik bulgu saptanan kaslar sıklık sırasına göre, 12 

hastadan 11’inde tibialis anterior (%91,6), 8 hastada (%66,6) tibialis posterior,6 hastada (%50) 



gluteus medius, 4 hastada (%33,4) peroneus longus ve 3 hastada (%25) lumbar paraspinal kaslar 

olarak belirlendi 

Sonuç: Radikülopati ön tanısı ile başvuran hastalarda elektrodiagnostik çalışmalar sinir kökü 

lezyonlarını doğrulamada ve lokalize etmede oldukça önemli rol oynamaktadır.Elektrodiagnostik 

çalışmalar sonucu radikülopati tanısı alan ve sonrasında opere olan hastalarda cerrahi sonuçlar ve 

EMG sonuçları arasında yüksek oranda korelasyon bulunmaktadır çalışmamızda da EMG 

sonuçlarının cerrahi sonuçlar ile birebir uyumlu olduğu saptanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: radikülopati, kök lezyonu, EMG 



  

S-91 Primer Sjögren Sendromu Tanılı Hastalarda Kutanöz Sessiz Periyot 

Değerlerinin Sağlıklı Popülasyonla Karşılaştırılması ve Klinik Parametrelerle 

İlişkisinin Belirlenmesi 

Günay Yolcu1, Kerem Yiğit Abacar2, Özge Keniş Coşkun1, Güzide Nevsun İnanç2, Osman 

Hakan Gündüz3 

1Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul, 

Türkiye 
2Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Romatoloji Bilim Dalı, 

İstanbul, Türkiye 
3Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Algoloji 

Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye 

Amaç: Primer Sjögren sendromunun (pSS) klinik spektrumu içerisinde santral ve periferik sinir 

sistemi tutulumu önemli yer tutmaktadır. Rutin elektrofizyolojik incelemelerde saptanamayan 

ince lif nöropatisinin varlığı, hastalık seyrinde periferik sinir sistemi tutulumunun gerçekte 

olduğundan daha düşük hesaplanmasına ve hastalarda rutin tetkiklerle açıklanamayan nöropatik 

ağrı yakınmasına yol açmaktadır. İnce lif nöropatisinin tespitinde çeşitli yöntemler 

kullanılabilmekte olup kutanöz sessiz periyot (KSP) ölçümü, invaziv olmaması ve pratik 

uygulanımı sayesinde son zamanlarda popülarite kazanmaktadır. Bu çalışmamızda pSS tanılı 

hastalar ve sağlıklı popülasyonda ince lif nöropatisinin bir göstergesi olarak KSP değerlerinin 

karşılaştırılmasını ve klinik parametreler ile ilişkisini ortaya koymayı amaçladık. 

Yöntem: Çalışmamıza Romatoloji polikliniğinde takip edilen pSS tanılı hastalar ile demografik 

özellikler açısından hasta grubuyla homojen sağlıklı gönüllüler dahil edildi. Tüm katılımcılara 

üst ekstremitede abduktor pollicis brevis kası üzerinden kayıtlanan KSP ölçümü yapılarak elde 

edilen yanıtların latans ve süreleri kaydedildi. pSS tanılı hastalara ise ek olarak EULAR 

Sjögren’s Syndrome Patient Reported Index (ESSPRI), duygudurum değerlendirmesine yönelik 

Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeği (HADÖ), yaşam kalitesine yönelik Kısa Form-36 (Short 

Form-36;SF-36) anketi, nöropatik ağrıya yönelik LANSS (Leeds Assessment of Neuropathic 

Symptoms and Signs) Ağrı Skalası ve santral sensitizasyon varlığına yönelik Santral 

Sensitizasyon Ölçeği (SSÖ) dolduruldu. pSS tanılı hastalar ile sağlıklı gönüllüler arasında KSP 

parametrelerinin karşılaştırılması primer sonlanım; KSP parametreleri ile ESSPRI, HADÖ, SF-

36, LANSS Ağrı Skalası ve SSÖ sonuçlarının ilişkisi ise sekonder sonlanım ölçütü olarak 

belirlendi. 

Bulgular: Çalışmamızın son analizinde 36’sı pSS tanılı hastalardan, 36’sı sağlıklı gönüllülerden 

oluşmak üzere toplam 72 katılımcı değerlendirildi. Her iki grup arasında demografik veriler 

açısından anlamlı farklılık saptanmadı. pSS tanılı hastalarda ortalama KSP latansı (78,19±7,52), 

sağlıklı gönüllülerle karşılaştırıldığında (67,92±6,42) anlamlı olarak daha yüksek bulundu 

(p<0,001). Ortalama KSP süresi ise pSS tanılı hastalarda (33,4±6,93), sağlıklı gönüllülere kıyasla 

(45,85±5,15) anlamlı olarak daha düşük saptandı (p<0,001). KSP parametreleri ile ESSPRI 

kuruluk, yorgunluk, ağrı alt skorları ve ortalama skor arasında güçlü korelasyon tespit edildi. 



KSP ölçümünün her iki parametresi ile SF-36 ağrı alt skoru arasında, KSP süresi ile HADÖ 

anksiyete skoru arasında anlamlı ilişki saptanırken; diğer değerlendirmeler ve KSP parametreleri 

arasında anlamlı korelasyon bulunamadı. 

Tablo. KSP parametrelerinin ortalama değerlerinin pSS hasta grubu ile sağlıklı gönüllülerde 

karşılaştırılması. 

  

pSS Hasta 

Grubu 

(n1=36) 

Sağlıklı 

Gönüllüler 

(n2=36) 
 

p değeri 

KSP Latans 

(msn)(SS) 
78,19 (7,52) 67,92 (6,42) <0,001 

KSP Süre (msn)(SS) 33,40 (6,93) 45,85 (5,15) <0,001 

(pSS: primer Sjögren Sendromu, SS: standart sapma) 

Sonuç: KSP ölçümünün bir göstergesi olarak ince lif nöropatisine pSS tanılı hastalarda sağlıklı 

popülasyona göre anlamlı derecede daha sık rastlanılmaktadır. Kuruluk, yorgunluk, ağrı ve 

anksiyete gibi hastalık seyrinin önemli klinik semptomlarıyla ilişkili olması, ince lif 

nöropatisinin tespitinin önemini vurgulamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: ince lif nöropatisi, nöropatik ağrı, Sjögren sendromu 



  

S-92 L5 ve S1 Lumbosakral Monoradikülopatili Hastalarda Hoffman 

Refleksinin Değerlendirilmesi 

Hasan Kara1, Elif Balevi Batur2, Abdulvahap Kahveci3, Onur Karacif4, Önder Murat Özerbil2, 

İlknur Albayrak Gezer2, Funda Levendoğlu2, Murat Zinnuroğlu5 

1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD. 
2Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD. 
3Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD. Romatoloji Bilimdalı 
4Yozgat Şehir Hastanesi, Radyoloji Bölümü 
5Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD. 

Amaç: H-refleksi, refleksoloji alanında en çok inceleme yapılan ve EMG laboratuarında en çok 

kullanılan reflekstir. H-refleksi rutinde alt ektremitede tibial sinirin uyarılmasıyla 

gastrokinemius-soleus kaslarından (tibial H-refleksi) elde edilir. Sıklık bakımından en çok 

radikülopati görülen kökler L5 ve S1 olması nedeniyle bazı durumlarda hangi kökün ağırlıklı 

etkilendiği tam olarak anlaşılamamaktadır. H-refleksinin kullanımı bu ayrımı yapmada faydalı 

olabilir. Hoffman, tek bir periferik sinir stimülasyonuyla farklı kaslardan elde edilen H-refleksini 

eşzamanlı olarak değerlendirilmesine izin veren bir yöntem geliştirmiştir. Bu yöntemle siyatik 

sinir uyarımıyla bacağın üç kasındaki (tibialis anterior(TA), peroneus longus(PL) ve soleus(S)) 

H-refleks ölçümü yapılabilmektedir. Böylece tek uyarıyla L5 ve S1 kökleri ayrı ayrı 

değerlendirilebilmektedir. Bu çalışmada H-refleksinin rutinden farklı bir metod kullanılarak 

ölçümüyle L5 ve S1 radikülopati ayrımındaki etkinliğini araştırmayı amaçladık. 

Yöntem: Çalışmaya tek taraflı radiküler bel ağrısı nedeniyle polikliniğe başvuran ve MRG’de L5 

veya S1 kök basısı olan 58(29 L5, 29 S1) hasta dahil edildi. Kontrol grubu olarak hastaların 

sağlam ekstremiteleri seçildi. Radikulopati tanısı, radiküler bel ağrısı olan, ağrı yayılımının L5 

veya S1 dermatomal dağılım gösteren ve MRG'yle ağrılı dermatoma karşılık gelen kök basısı 

olan disk herniasyonunun varlığı olarak değerlendirildi. Muayene ve MRG'yle radikülopati tanısı 

konulan hastalara radikülopati protokolünde elektrodiagnostik çalışma yapıldı. EMG sonucuna 

göre hastalar L5 EMG negatif(-), L5 EMG pozitif(+), S1 EMG negatif(-), S1 EMG pozitif(+) 

grupta tekrar değerlendirildi. H-refleksi aynı anda TA,PL ve S kaslarından bilateral olarak 3 

kanallı bir şekilde yüzeyel kayıt elektrodları kullanılarak değerlendirildi. Popliteal fossada 

siyatik sinir uyarıldı, eş zamanlı olarak TA, PL ve S kaslarından kayıt alındı. H-refleksi 

latanslarıı tüm gruplar arasında karşılaştırıldı. 

Bulgular: Tüm gruplar arasında demografik özelliklerinin karşılaştırmasında farklılık izlenmedi 

(p>0.05). Etkilenen ekstremite ve sağlam karşılaştırmasında, L5 MRI+ EMG- grupta TA, PL ve 

S latanslarında anlamlı fark saptanmadı (p=0.863, 0.258, 0,908 sırasıyla). L5 MRI+ EMG+ 

grupta ise TA ve PL H-refleksi latansında anlamlı gecikme vardı (p=0.024, 0.038 sırasıyla). 

Soleus kasında ise latansta anlamlı gecikme saptanmadı. (p=0.569) Etkilenen ekstremite ve 

sağlam karşılaştırmasında, S1 MRI+ EMG- grupta TA, PL ve S latanslarında anlamlı fark 

saptanmadı (p=0.421, 0.678, 0,518 sırasıyla) . S1 MRI+ EMG+ grupta ise sadece soleus 

latansında anlamlı gecikme vardı (p=0.043).Etkilenen ekstremite ve sağlam karşılaştırmasında 



L5 MRI+ radikülopati grubunda sadece PL latansında anlamlı gecikme saptandı (p=0.019). S1 

MRI+ radikülopati grubunda ise sadece soleus latansında anlamlı gecikme saptandı (p=0.05). 

Sonuç: Çalışmamızda L5 radikülopatisi olanlarda etkilenen ekstremitede L5 innervasyonlu 

kaslardan kayıt alındığında H-refleksinin latansının sağlam tarafa göre uzadığını, ancak S1 

innervasyonlu olan soleus kasında latansın uzamadığını saptadık. Bu bulgular bu kayıt 

yönteminin L5 radikülopati için ayırıcı tanıda fayda sağlayabileceğini göstermektedir. Aynı 

şekilde çalışmamızda S1 radikülopati için de soleus kası kayıtlı H-refleksinin latansının uzaması, 

TA Ve PL'de ise değişiklik saptanmaması ayırıcı tanı için anlamlı bulgulardandı. Çalışmamızın 

avantajı radikülopati tanısı için rutinde yapılan ve S1 radikülopati tanısında yararlı olan soleus 

kası kayıtlama ile tibial H refleksinden farklı olarak aynı zamanda siyatik sinir uyarımı ile L5 ve 

S1 innervasyonlu kaslardan eş zamanlı olarak kayıtlama yaparak değerlendirmiş olmamızdır. 

Sonuç olarak; izole L5 veya S1 radikülopatili hastalarda siyatik sinir uyarımı ile eş zamanlı H-

refleksi çalışmasının (peroneus longus, tibialis anterior ve soleus) L5 ve S1 kök tutulumunun tanı 

ve ayırıcı tanıda faydalı olabileceği saptanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: H-refleksi, Lumbosakral monoradikülopati, Elektronöromyografi, 

Manyetik Rezonans Görüntüleme 



  

S-93 Özürlü Sağlık Kurulundan Lökomotor Sistem Özürlülük Oranlarını 

Belirlemek İçin Elektronöromiyografi Laboratuvarımıza Yönlendirilen 

Hastaların Demografik ve Elektrofizyolojik Bulgularının Değerlendirilmesi 

Zeynep Kıraç Ünal1, Zeynep Tuba Bahtiyarca1, Damla Cankurtaran1, Ece Ünlü Akyüz1 

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi FTR 

Kliniği 

Amaç: Özürlülük, doğuştan veya sonradan olan, bedensel, zihinsel, duyusal, ruhsal ve sosyal 

yeteneklerin kaybedilmesine bağlı toplumsal yaşama uyum sağlama, günlük gereksinimleri 

karşılamada zorluk, korunma, bakım, rehabilitasyon ve destek hizmetlerine ihtiyaç durumu 

olarak tanımlanmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, gelişmiş ülkelerde nüfusun %10’u, 

gelişmekte olan ülkelerde ise %12’si özürlülerden oluşmaktadır. Ülkemizde birçok hasta sosyal 

haklarını kullanabilmek için çeşitli hastanelerdeki Özürlü Sağlık Kurulları’na başvurmaktadır. 

Elektrodiagnostik çalışmalar, Özürlü Sağlık Kurulu’na ait raporların doğruluk ve güvenirliği 

açısından oldukça önemlidir. Biz de bu çalışmamızda Özürlü Sağlık Kurulu 

değerlendirmelerinde lökomotor sistem özür oranı belirlemek için hastanemiz FTR kliniği 

ENMG laboratuvarımızda değerlendirilen hastaların üç yıllık retrospektif incelenmesini 

amaçladık. 

Yöntem: Çalışmaya hastanemiz Özürlü Sağlık Kurulu’na son üç yıl içinde (01.01.2019-

31.12.2021) başvuran ve lokomotor sistem ile ilgili özürlülük oranı saptamak için FTR kliniği 

ENMG Laboratuvarına yönlendirilen 139 hasta dahil edildi. Hastaların yaş, cinsiyet, uyruk, 

başvuru yılı gibi demografik özellikleri ile ambulatuar düzeyleri, etyolojik faktörler, ENMG 

laboraturana yönlendirilme nedeni ve ENMG raporlarındaki tanıları not edildi. 

Bulgular: Son üç yıl içinde hastanemiz Özürlü Sağlık Kurulu’na başvuran hasta sayısı 1306 idi. 

Bu hastaların 139’undan (%10.64) ENMG istenmişti. ENMG laboratuarına yönlendirilen 

hastaların yaş ortalaması 45.34±12.2 idi. Hastaların 28 (%20.21)’ i kadın, 111 (%79.9)’i erkek 

idi. Hastaların 123’ü TC vatandaşı iken, 16 (%11.5)’sının yabancı uyruklu olduğu görüldü. 

Hastaların 45 (%32.4)’i 2019, 28 (%20.1)’i 2020, 66 (%47.5)’sı ise 2021 yılında başvurmuştu. 

Hastaların büyük çoğunluğu (%87.1) bağımsız ambule iken %12.94’ ü kanadyen, walker gibi 

yardımcı yürüme cihazı desteğine ihtiyaç duymaktaydı. Etyolojik faktörlerin başında trafik 

kazası (%15.1) gelmekteydi. Bunu disk hernisi (%13.7), kırık sekeli (%9.4), iş kazası (%8.4), 

diyabet (%7.9.9, ateşli silah yaralanması (%7.2), kesici-delici alet yaralanması (%6.5) 

izlemekteydi. Diğer nedenler ise fazla kullanım, poliomiyelit, doğumsal, iyatrojenik, dejeneratif 

nedenler, kemoterapi ve elektrik çarpması olarak sıralanmaktaydı. ENMG istenirken en çok ön 

tanının periferik sinir hasarı olduğu (%48.2), bunu radikülopati (%23.7), polinöropati (%10.8), 

tuzak nöropati (%8.6), pleksus lezyonu (%7.9) ve kranial nöropatinin (%0.7) izlediği görüldü. 

ENMG raporlarında en çok raporlanan patoloji periferik sinir yaralanması iken (%36.6); ikinci 

sırada radikülopati (%20.14) gelmekteydi. ENMG laboratuarına yönlendirilen 26 hastanın 

(%18.70) ise ENMG raporu “normal” olarak raporlanmıştı. 



Sonuç: Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, özürlü hasta grubuyla sıkça ilgilenen ve bu hastaların 

rehabilitasyon ile fonksiyonel kapasitelerinin artırılmasına katkıda bulunan branşların başında 

gelmektedir. Lökomotor bozuklukların değerlendirilmesinde elektrodiagnostik çalışmalara sıkça 

başvurulmaktadır Engellilikte önem arz eden kas-iskelet sistemi patolojilerinin belirlenmesi, 

alınacak koruyucu önlemler, sistematik yaklaşımlar ve rehabilitasyonlar açısından fikir 

verecektir. 

Anahtar Kelimeler: Özürlü Sağlık Kurulu, Elektronöromiyografi 



  

S-94 Disabiliteli bireylerde sosyal katılımın belirleyicileri 

Bilinç Doğruöz Karatekin1, Tuğçe Pasin1 

1İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi Fiziksel 

Tıp ve Rehabilitasyon 

Amaç: Farklı disabilite nedenleri ve mobilite düzeylerine sahip disabiliteli bireylerin 

sosyodemografik durumlarını, kişisel iyilik hallerini ve toplumsal katılım düzeylerini belirlemek 

ve karşılaştırmak amaçlanmaktadır. 

Yöntem: Bu çalışmada tanımlayıcı, kesitsel bir tasarım kullanılmıştır. Çalışma, üniversite 

hastanesi engelli sağlık kurulu fizik tedavi ve rehabilitasyon polikliniğine çeşitli disabiliteler ile 

01/09/2021-01/12/2021 tarihleri arasında 3 aylık dönemde muayene olan 18-65 yaş arası toplam 

85 hasta ile gerçekleştirildi. Katılımcıların demografik verileri (yaş, cinsiyet), eğitim durumu, 

çalışma ve barınma durumu, medeni durumu, hane halkı sayısı, aylık geliri, gelir kaynağı, 

disabilite nedeni ve türü, ve süresi ile mobilite durumu kaydedildi. İyi oluşun değerlendirilmesi 

için Kişisel İyi Oluş İndeksi-Yetişkin (KİO-E) formu, sosyal katılımın değerlendirilmesi için 

Keele Katılım Değerlendirmesi (KKD) kullanılmıştadır. 

Bulgular: Katılımcıların yaş ortancası 49 idi (18-65). Kırk ikisi erkek (%49.4) ve 43ü kadın 

(%50.6) idi. 20 katılımcı konjenital (%23.5), 65 katılımcı kazanılmış (%76.5) disabiliteye sahip 

iken, 26 katılımcı ortopedik (%30.6), 41 katılımcı nörolojik (%48.2) ve 18 katılımcı diğer 

(onkolojik veya dahili)(%21.2) disabilite nedenlerine sahipti. (KKD ortancası 7 (4-11) ve kişisel 

iyi oluş indeksi ortancası 30 (10-76) idi. KKD ortancaları açısından eğitim durumu, engel türü 

(edinilmiş, konjenital), yaşam durumu, hane sayısı ve engel süresi grupları arasında anlamlı 

farklılık gözlenmedi (p=0,242; p=0,921; p=0,161; p=0,267; p=0,999). Kadınların KKD ortancası 

erkeklerinkinden anlamlı derecede yüksekti (p=0,009). Evli olmayan grubun KKD ortancası evli 

gruba göre anlamlı derecede yüksekti (p=0,050). İşsizlerin KKD ortancası çalışan gruba göre 

anlamlı derecede yüksekti (p<0,001). Nörolojik disabilitesi olanların ortanca KKD değeri diğer 

iki gruba göre anlamlı derecede yüksekti (p=0,050). Aile geliri olanların KKD ortancası, kendi 

gelirini elde edenlerin ortanca KKD'sinden anlamlı derecede yüksekti (p<0,001). KKD 

ortancaları açısından mobilite grupları arasında anlamlı farklılık gözlendi (p<0,001). Farklar 

detaylı olarak incelendiğinde bağımsız mobilize olan grubun ortanca KKD'si diğer iki gruba göre 

anlamlı derecede düşük bulundu (p=0,001; p<0,001). Multivariate analizde KKD'yi belirleyen 

faktörler çalışma durumu, mobilite durumu ve kişisel iyilik hali olarak belirlendi (sırasıyla 

p=0,002, p=0,024, p=0,050). 

Sonuç: Mobilite durumu, çalışma durumu ve kişisel iyi oluş, disabiliteli bireylerde sosyal 

katılımın belirleyicileridir. Nörolojik disabilite, kadın cinsiyet, bekarlık, işsizlik ve mobilite 

kısıtlılığı sosyal katılımı azaltan faktörlerdir. 

Anahtar Kelimeler: disabilite, katılım, kişisel iyi oluş, mobilite 



  

S-95 ALT EKSTREMİTE ÖDEMİ OLAN HASTALARDA POSTÜR VE 

SAKROİLİAK DİSFONKSİYONUN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Cemal Turhal1 ,  Feray Soyupek1 ,  Tuba Baykal1 

1Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi, FTR AD 

Amaç: Lenfödem, lipödem progresif olarak eklem hareketlerinde , kas gücünde azalma, kas 

iskelet sistemi patolojileri, yürüme anormallikleri ve immobilite sonucunda postural instabiliteye 

neden olmaktadır. Bu çalışmada alt ekstremite ödemi olan hastalarda sakroiliak disfonksiyon 

(SİED) ve postural bozukluklarının tespiti ve alt ekstremite ödemi ile ilişkisinin saptanması 

amaçlanmaktadır. 

Yöntem: Altı aydan uzun süredir alt ekstremite ödemi olan 53 hasta ve 53 sağlıklı gönüllü 

çalışmaya alındı. Sosyodemografik verileri, etkilenen ekstremite tarafı, ödem süresi, evresi ve 

lokalizasyonu, volüm farkı ve yüzdesi değerlendirme formuna kaydedildi. Sakroiliak eklem 

muayenesinde üç ve üzeri provakasyon test pozitifliği SİED açısından anlamlı kabul edildi. 

Hastaların ekstremite volümleri çevresel ölçüm metodu ile excel koni programında 

değerlendirildi. Postural değerlendirme PostureScreen® Mobile 11.2 (PostureCo, Inc., Trinity, 

FL) uygulaması ile yapıldı. Yaşam kalitesi Lenfödem Yaşam Kalitesi Ölçeği (LYMQOL) ile 

değerlendirildi. Olguların fonksiyonel durumu Oswestry Engellilik İndeksi (ODİ) ve Alt 

Ekstremite Fonksiyonel Skalası (LEFS) ile belirlendi. 

Bulgular: Ödem grubunun yaş ortalaması 58,92±9,84 iken kontrol grubunda 58,19±8,12 yıl idi 

(0,457). Ödem grubunda 24 hasta (%45,2) lipödem, 29 hasta ise (%52,8) lenfödem idi. Ödem 

grubunda 10 (%18,9) olguda kontrol grubunda ise 3 (%5,6) olguda SİED saptandı (p=0,038) 

(Şekil 1). SİED varlığı ile volüm farkı ve yüzdesi arasında korelasyon varken (r=0,433, r= 0,397 

sırasıyla), SIED varlığı ile ödemin lokalizasyonu, ödem süresi ve evresi arasında korelasyon 

saptanmadı. Bilateral ödemi olan hastaların hepsinde sol tarafta SİED gözlenirken; sağ tarafta 

ödemi olan hastalarda sol, sol tarafta ödemi olan hastalarda ise sağ tarafta SİED tespit edilmiştir. 

Ödem grubunda baş, omuz ve kalça angulasyonlarında sapma olduğu tespit edildi (p<0,05) 

(Tablo 1). SİED tanısı alan ödemli olgularda Q açısı ve lateral omuz angulasyonu anlamlı yüksek 

bulundu (p<0,05). Unilateral ve bilateral ödemi olanlarda postural parametrelerde farklılık 

saptanmadı (p>0,05). LYMQOL-bacak ölçek skoru SIED olan ödem grubunda 9,09±1,88 iken, 

SIED olmayanlarda ise 7,60±1,66 idi (p<0.05). ODİ ve LEFS skorları açısından ise gruplar 

arasında anlamlı farklılık saptanmadı (p>0.05). 

Sonuç: Alt ekstremite lipödem ve lenfödemi olan hastalarda postür değişebilmekte, sakroiliak 

eklemde disfonksiyon gelişebilmektedir. Hastalar bütüncül bakış açısıyla ele alınmalı ve SİED 

açısından değerlendirilmelidir. Ödeme bağlı postürde değişim olabileceği akılda tutularak iskelet 

diziliminde ortaya çıkan sapmalar incelenmelidir. 

Anahtar Kelimeler : lenfödem ,  lipödem ,  postür ,  sakroiliak disfonksiyon 



S-96 Sağlık Çalışanlarının Engellilere Yönelik Tutumlarının İncelenmesi 

Sevda Adar1, Ümit Dündar1 

1Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı 

Amaç: Türkiye İstatistik Kurumu Türkiye Özürlüler Araştırması’nın 2002 yılı verilerine göre 

ülkemizde yaklaşık 8,5 milyon (%12,3) engelli bulunmaktadır. 2010 yılı ‘Özürlülerin Sorun ve 

Beklentileri’ araştırmasına göre ise ülkemizdeki kayıtlı engelli bireylerin %53,3’ü sağlık 

çalışanları ile yeterli iletişim kuramadıklarını bildirmişlerdir. Sağlık çalışanlarının engelli 

bireylere karşı tutumları sağlık hizmeti sunumunda önem arz etmektedir. Bu çalışmada amacımız 

ülkemizin farklı bölgelerinde ve farklı alanlarda çalışan sağlık çalışanlarının engellilere yönelik 

tutumlarını incelemektir. 

Yöntem: 15.04.2021-15.06.2021 tarihleri arasında Google üzerinden çevrimiçi anket formu 

hazırlanarak oluşturulan link araştırmacının çevresinden oluşan kişilere gönderildi ve onların da 

kendi çevrelerine formu göndermeleri istenerek kartopu yöntemi ile 185 katılımcının verileri 

toplandı. Yazarlar tarafından oluşturulan ankette demografik veriler, katılımcının branşı, çalıştığı 

bölüm, meslekte çalışma yılı, ailesinde ve yakın çevresinde engelli birey varlığı, yaptığı iş 

sırasında engellilere yönelik sağlık hizmeti sunup sunmadığı ve daha önce ‘engelli bireylerle 

çalışmaya yönelik’ herhangi bir ders, seminer ya da eğitim alıp almadığı soruldu. Engellilere 

yönelik tutumları değerlendirmek amacıyla Yetersizlikten Etkilenmiş Kişilere Yönelik Tutum 

Ölçeği (YEKYTÖ) ve Sağlık Hizmetlerinde Engellilik Tutumları Ölçeği (DAHC) kullanıldı. Bu 

ölçeklerde yüksek puanlar engellilere yönelik olumlu ve kapsayıcı tutumları gösteriyordu. 

Ölçeklerden alınabilecek maksimum puanlar YEKYTÖ için 120, toplam DAHC için ise 75’ti. 

Bulgular: Toplam 185 katılımcının %65,9’u (n=122) kadın, %34,1’i (n=63) erkekti. Yaş 

ortalaması 36,38±7,59 (23-63) ve meslekte çalışma yılı ortalaması 12,11±7,53 (0,5-40) idi. 

Katılımcıların %69,2’si hekim, %10,3’ü hemşire, %8,1’i fizyoterapist ve %12,4’ü diğer sağlık 

çalışanlarından oluşuyordu. Hekimlerin %51,2’si Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, %34,9’u diğer 

Dahili branşlar ve %13,8’i Cerrahi branşlardandı. Katılımcıların %10,3’ünün ailesinde %40’ının 

ise yakın çevresinde engelli birey mevcuttu ve %87’si çalıştığı birimde engelli bireylere hizmet 

veriyordu. Engelliler ile ilgili seminer veya eğitim alan kişilerin oranı %28,1 idi. YEKYTÖ 

puanı ortalaması 65,27±13,15 (30-100) idi. DAHC Yük Puanı ortalaması 34,63±5,9 (22-45), 

DAHC Kapsama puanı ortalaması 24,74±3,3 (8-30), toplam DAHC puanı ortalaması ise 

59,37±0,56 (41-75) idi. Katılımcıların demografik verilerine, çalıştıkları kurum, bölüm, meslek 

ve branşa göre ortalama YEKYTÖ, DAHC Yük, Kapsama ve toplam DAHC puanları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu (p>0,05). Benzer şekilde ailelerinde veya yakın 

çevrelerinde engelli birey varlığı ve engellilere hizmet sunma durumuna göre de ölçek puanları 

arasında anlamlı fark yoktu (p>0,05). Öncesinde engellilere yönelik seminer veya ders aldığını 

bildiren sağlık çalışanlarının almayanlara göre DAHC Kapsama puanı ortalaması istatistiksel 

olarak anlamlı derecede daha yüksekti (p=0,007). Kapsama puanının yüksek olması engellilere 

yönelik olumlu kapsayıcı tutumların daha yoğunlukta olduğunu gösteriyordu. 

Sonuç: Engellilere yönelik olumlu tutum ve davranışları geliştirmek açısından sağlık 

çalışanlarına verilen ders, eğitim ve seminerler önem taşımaktadır. 



Anahtar Kelimeler: Engellilik, Sağlık çalışanlarının tutumu 



  

S-97 Lomber Disk Herniasyonu Olan Hastaların Tedavisinde Ultrason ve Kısa 

Dalga Diyaterminin Etkinliğinin Karşılaştırılması 

Selin Özen1, Şükran Güzel1, Hüma Bölük Şenlikci2, Sacide Nur Saraçgil Coşar1, Ebru Selin 

Selçuk3 

1Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi 
2Ankara Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi 
3Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi ve 

Rehabilitasyon 

Amaç: Terapötik ultrason (US) ve kısa dalga diyaterminin (KDD), lomber disk herniasyonu 

tedavisindeki etkinliğini karşılaştırmak. 

Yöntem: Bel ağrısı şikayeti olan ve lomber disk hernisi tanısı ile servisimize yatan 82 hasta, üç 

tedavi grubuna randomize edildi. Tüm hastalara iki hafta boyunca, toplam 10 seans fizik tedavi 

kapsamında bel-karın kuvvetlendirme egzersizleri, 20 dakika boyunca sıcak paket ve 

transkütanöz elektrik sinir stimulasyonu uygulandı. Ek olarak her tedavi seansında, birinci gruba 

bel bölgesine 10 dk 1 MHz frekansta terapötik US, ikinci gruba 10 dakika 27.12MHz frekansta 

KDD verildi. Kontrol grubuna ise derin ısıtıcı uygulanmadı. Tüm hastaların tedavi öncesi, 

sonrası ve tedavisi sonrası birinci ve üçüncü aylarda bel ağrısı şiddeti, görsel ağrı skalası (VAS) 

kullanarak değerlendirildi. Ayrıca, fonksiyon ve günlük yaşam aktiviteleri, Modifiye Oswestry 

Disability Index (ODI) ve Kısa Form 36 (SF-36) kullanılarak değerlendirildi. 

Bulgular: Tüm gruplarda tedavi sonrası takiplerde, bel ağrısı azaldı (p<0.001), ancak gruplar 

arası VAS değerlerinde anlamlı fark saptanmadı (p>0.05). Tüm gruplarda tedavi sonrası ODI 

skorlarında azalma saptandı (p<0.05). Terapötik US alan grupta ODI skorundaki iyileşme, 1. ve 

3. aylarda devam etti (p<0.001) ancak gruplar arası ODI değerlerinde anlamlı fark saptanmadı 

(p>0.05). SF-36 fiziksel rol güçlüğü, emosyonel rol fonksiyonu, vitalite ve mental sağlık, US ve 

KDD gruplarında iyileşme göstermesine rağmen, gruplar arasında anlamlı bir fark saptanmadı 

(p>0.05). 

Sonuç: Çalışmamızda elde edilen bulgulara göre, lomber disk herniasyonunun sebep olduğu bel 

ağrısının tedavisinde kullanılan US ve KDD nin ağrı, fonksiyon ve günlük yaşam aktivitelerinde 

iyileşme üzerinde etkinliğinin, kontrol grubuna göre üstün olmadığı saptanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: ultrason, kısa dalga diatermi, bel ağrısı 



  

S-98 Nöromüsküler Elektrik Stimülasyonu ve Manyetik Stimülasyonun El Bilek 

Fleksör İzokinetik Kas Kuvveti ve El Kavrama Kuvvetine Etkisinin 

Karşılaştırılması 

Tutku Altundere1, Aylin Rezvani2 

1İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
2İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Amaç: Nöromüsküler elektrik stimülasyonu (NMES) ve son yıllarda kullanıma giren 

nöromüsküler manyetik stimülasyon (NMMS) istemli kasların kuvvetlendirilmesinde kullanılan 

fizik tedavi modaliteleridir. Bu çalışmanın amacı sağlıklı bireylerde NMES ve NMMS’in 

dominant el bilek fleksör izokinetik kas kuvveti ve el kavrama kuvveti üzerine etkisini 

karşılaştırmaktır. 

Yöntem: Çalışmaya 18-40 yaş arası 32 sağlıklı erkek birey alındı. Katılımcılar, NMMS grubu 

(n=16) ve NMES grubu (n=16) olarak randomize edildi. Katılımcıların dominant taraf el bileği 

fleksör kaslarına 1. Grupta (NMMS grubu) sadece nöromüsküler manyetik stimülasyonu ile 2. 

Gruba (NMES grubu) ise sadece nöromüsküler elektrik stimülasyonu ile 5 hafta süre ile haftada 

3 seans olmak üzere toplam 15 seans kuvvetlendirme programı kullanılarak uygulama yapıldı. 

Her iki grubun el bilek fleksör izokinetik kas kuvveti ve el kavrama kuvveti, tedavi öncesi ve 5. 

Hafta bitiminde (15. seansın sonunda), sırasıyla CYBEX izokinetik dinamometre ve JAMAR 

hidrolik dinamometre ile değerlendirildi. 

Bulgular: 5 hafta süre ile, 15 seans NMES ve NMMS uygulamaları sonucunda sadece NMMS 

grubunda el bilek fleksör izokinetik kas gücünde 90o/sn ve 180o/sn peak torkta istatistiksel 

olarak anlamlı bir artış bulundu. Gruplar arası değerlendirmede ise istatiksel olarak anlamlı bir 

fark bulunamadı. El kavrama gücünde her iki grupta uygulama sonrası istatistiksel olarak anlamlı 

artış gerçekleşirken, gruplar arasında anlamlı bir fark tespit edilemedi. 

Sonuç: Çalışmamızda NMMS’nin el bilek fleksör kas grubu gibi küçük kas gruplarında anlamlı 

kuvvet artışı sağladığı gösterildi. NMES uygulamasının yapılamadığı ya da yetersiz olduğu 

koşullarda NMMS’nin iyi bir alternatif olduğunu düşünüyoruz. 

Anahtar Kelimeler: nöromüsküler manyetik stimülasyon, izokinetik kas kuvveti, el bilek 

fleksör kasları, nöromüsküler elektrik stimülasyonu 



  

S-99 Subakromiyal Sıkışma Sendromlu(SSS) hastalarda yüksek yoğunluklu 

lazer(hilterapi) tedavisinin kombine fizik tedavi modaliteleri 

(Hotpack,Ultrason,Tens) ile etkinliğinin karşılaştırılması 

Mustafa Baltacı1, Tülay Yıldırım2 

1Osmaniye Devlet Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği 
2İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD 

Amaç: Bu çalışmada Subakromiyal Sıkışma Sendromlu hastalarda yüksek yoğunluk lazer 

tedavisi (Hilterapi) ile kombine fizik tedavi modalitelerinin (Hotpack,Ultrason,Tens) ağrı, 

fonksiyonellik ve yaşam kalitesi üzerine olan etkilerinin karşılaştırılması amaçlandı. 

Yöntem: Çalışma tek kör, randomize ve prospektif olarak planlandı. İnönü Üniversitesi Tıp 

Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD Polikliniğine major travma olmaksızın; en az bir, en 

fazla altı aydır devam eden eden omuz ağrısı şikayetiyle başvuran hastalar değerlendirmeye 

alındı. Subakromiyal Sıkışma Sendromu testlerinden en az biri pozitif bulunan(Neer, hawkins, 

ağrılı ark testi ve suprasinatus testi), MRG Seeger sınıflamasına göre Evre 1-2 Subakromiyal 

Sıkışma Sendromu tanısı alan 18-65 yaş arası 94 hasta çalışmaya dahil edildi. Tüm hastaların 

anamnezleri alındı,demografik bilgileri kaydedildi. Ayrıntılı bir ortopedik ve nörolojik 

muayeneden sonra hemogram, akut faz reaktanları (sedimentasyon, CRP) ve biyokimyasal 

analizleri (AST, ALT, üre, kreatinin) gibi kan testleri yapıldı. Hastalar tedavi süresince ve tedavi 

bitiminden itibaren 4 hafta boyunca analjezik, antiinflamatuar ve steroid içerikli ilaç kullanmadı. 

Çalışmaya alınan hastaların hiçbirine omuza yönelik lokal enjeksiyon uygulanmadı. Birinci 

gruba yüksek yoğunluklu lazer(Hilterapi) ile haftada üç gün, gün aşırı olacak şekilde 3 hafta süre 

ile toplam 9 seans tedavi uygulandı. İkinci gruba ise kombine fizik tedavi 

(Hotpack,Ultrason,Tens) haftada beş gün olacak şekilde üç hafta süre ile toplam 15 seans 

uygulandı. Her iki gruptaki hastalara haftada 5 gün olmak üzere 3 hafta boyunca toplam 15 

seans, fizyoterapist eşliğinde aktif olarak Codman sarkaç egzersizleri, eklem hareket açıklığı 

egzersizleri, omuz çevresi kasları güçlendirici egzersizler, germe egzersizleri yaptırıldı.Hastalar 

tedaviden önce, tedaviden hemen sonra ve tedaviden 1 ay sonra Visuel Analog Skala, Constant 

Skorlaması, Omuz Ağrı ve Disabilite indeksi ve SF-36 yaşam kalitesi anketi ile değerlendirildi. 

Bulgular: Her iki grupta tedavi sonrası ölçümlerde tüm parametrelerde istatiksel olarak anlamlı 

değişiklik tespit edildi. Her iki grup arasında ise tedavi sonrasında lazerin kombine gruba göre 

Visuel Analog Skalası değerlerinde daha etkili olduğu görüldü. 4 hafta sonra ise Visuel Analog 

Skalası değerlerinde lazerin kombine grupla benzer etkinlikte olduğu görüldü. Omuz ağrı ve 

disabilite indeksi skorlarında lazerin kombine gruba göre istatiksel olarak daha anlamlı düzelme 

sağladığı, Constant skorlarında ise her iki grup arasında benzer etkinlik olduğu tespit edildi. SF-

36 alt parametrelerinde ise tedavi sonrası ve 4 hafta sonrasında her iki grup arasında etkinliğin 

benzer olduğu tespit edildi. 



Sonuç: Subakromiyal Sıkışma Sendromunda yüksek yoğunluklu lazer(Hilterapi) kullanımı 

konvansiyonel tedaviler kadar etkili bir tedavi modalitesidir. Akut dönemde özellikle ağrı 

skorları üzerinde lazerin etkinliğinin daha fazla olduğu görülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Subakromiyal Sıkışma Sendromu, Hilterapi, Tens, Ultrason 



  

S-100 Fibromiyalji Sendromu olan kadınlarda kinezyofobi düzeyinin anksiyete, 

depresyon ve fiziksel aktivite düzeyi üzerine etkisi 

Ayla Çağlıyan Türk1, Dilek Eker Büyükşireci1 

1Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği 

Amaç: Kinezyofobi, yaralanmaya yatkınlık inancı nedeniyle irrasyonel bir hareket korkusudur. 

Daha düşük fiziksel aktivite seviyeleri ile ilişkilidir. Bizim bu çalışmada amacımız Fibromiyalji 

Sendromu (FMS) olan kadınlarda kinezyofobi düzeyinin araştırılması ve kinezyofobinin 

depresyon, anksiyete, fibromiyaljinin yaşam kalitesi üzerine etkisi ve fiziksel aktivite düzeyi 

üzerine olan etkisini değerlendirmektir. 

Yöntem: Çalışmaya 64 FMS hastası (Grup 1) ve yaş-cinsiyet uyumlu 37 sağlıklı kontrol (Grup 

2) dahil edildi. Tüm katılımcıların yaş, cinsiyet, vücut kitle indeksi ve eğitim durumu kaydedildi. 

FMS tanısı 2016 ACR tanı kriterleri kullanılarak konuldu. 2016 ACR kriterleri kapsamında 

yaygın ağrı indeksi ve semptom şiddet skalası ile değerlendirme yapıldı. Anksiyete Beck 

Anksiyete Ölçeği (BAÖ), depresyon Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ), hareket korkusu Tampa 

Kinezyofobi Skalası (TKS), fiziksel aktivite düzeyi Uluslarası Fiziksel Aktivite Anketi (UFAA) 

ve fibromiyaljinin yaşam kalitesine etkisi Fibromiyalji Etki Anketi (FIQ) ile değerlendirildi. Tüm 

veriler Statistical Package for Social Sciences (SPSS Inc., Chicago, IL, USA) 15.0 programı 

kullanılarak analiz edildi. Verilerin normal dağılıp dağılmadığı görsel ve analitik yöntemler ile 

test edildi. Parametrik veriler ortalama ± ss , nonparametrik veriler median (%25-75), kategorik 

veriler ise n (%) olarak verildi. Korelasyon analizinde Pearson ve Spearman korelasyon analizi 

kullanıldı. P<0.005 istatistiksel anlamlı kabul edildi. 

Bulgular: Gruplar arasında yaş, vücut kitle indeksi ve eğitim durumu açısından fark yoktu 

(p>0.05). Grup 1’de yaş ortalaması 42.10±8.66 yıl, Grup 2’de 39.48±9.23 yıl idi (p>0.05). 

Grup1’de yaygın ağrı indeksi ve semptom şiddet skalası anlamlı olarak yüksekti (p<0.001). TKS 

Grup 1’ de 41.85±5.54 iken Grup 2’de 34.13±5.99 idi (p<0.001). FIQ, BDÖ ve BAÖ hasta 

grubunda anlamlı olarak yüksekti (p<0.001). UFAA Grup 1’de 2934 MET-dk/hafta iken Grup 

2’de 4473 MET-dk/hafta idi ve aralarındaki fark anlamlı idi (p<0.001). TKS ile yaygın ağrı 

indeksi, semptom şiddet skalası, BDÖ, BAÖ, FIQ arasında pozitif yönde ileri düzeyde anlamlı 

ilişki saptanırken (p<<0.001), TKS ile UFAA arasında negatif yönde anlamlı korelasyon 

saptandı (p<0.05). 

Grupların demografik verileri ve klinik parametrelerinin karşılaştırılması 



 

Tampa Kinezyofobi Skalasının klinik parametrelerle korelasyonu 

  Tampa Kinezyofobi Skalası 

             r         p 

Yaş* 0.160 0.109 

Vücut Kitle İndeksi** 0.186 0.063 

Yaygın Ağrı İndeksi** 0,516 <0.001 

Semptom Şiddet 

Skalası** 
0.410 <0.001 

Beck Depresyon Ölçeği** 0.635 <0.001 

Beck Anksiyete Ölçeği** 0.503 <0.001 

Fibromiyalji Etki Anketi** 0.587 <0.001 

Uluslararası Fiziksel 

Aktivite Anketi** 
-0.242 0.015 

* Pearson korelasyon analizi ** Spearman korelasyon analizi 



Sonuç: Fibromiyalji Sendromu olan hastalar, yaş ve cinsiyet açısından eşleştirilmiş sağlıklılara 

kıyasla daha yüksek kinezyofobi seviyelerine sahiptir. Kinezyofobi FMS’li kişilerde ağrı, 

anksiyete, depresyon, fibromiyaljinin yaşam kalitesi üzerine etkisi ve fiziksel aktivite düzeyi ile 

ilişkilidir. Hastalar kinezyofobi açısından değerlendirilmeli ve fiziksel aktivitenin önemi 

vurgulanmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Fibromiyalji, Kinezyofobi, Depresyon, Anksiyete, Fiziksel aktivite 



  

S-101 Romatoid Artritli Hastalarda COVID-19 Aşısının Hastalık Aktivitesi ve 

Ağrı Durumu Üzerine Etkisi 

Aylin Ayyıldız1, Banu Kuran1 

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

Amaç: Romatoid artrit (RA) hastaları, hastalığın doğası ve kullanılan immünmodülatör ilaçlar 

gereği enfeksiyona daha duyarlı bir popülasyondur. COVID-19 pandemisi başlangıcında; diğer 

riskli hastalık gruplarında olduğu gibi bu hastalarda da pandemi süresince ilaç devamlılığı, 

hastalık aktivitesi, Sars-CoV-2 enfeksiyonu sonrası etkilenimler tartışılmıştır. Pandemi süresince 

tedaviye yönelik geliştirilen aşılar ile bu süreç atlatılmaya çalışılmıştır. Biz de bu çalışmamızda 

romatoid artritli hastalarda aşı sonrası hastalık aktivitesi, ağrı durumları ve laboratuvar 

değerlerinde bir etkilenimi değerlendirmeyi amaçladık. 

Yöntem: Hastanemiz fiziksel tıp ve rehabilitasyon polikliniğimizde takipli hastalar retrospektif 

olarak değerlendirilmiştir. Toplam 16 COVID-19 aşısı olan ve 16 aşı olmayan hasta dahil 

edilmiştir. Aşı yaptıran hastaların ilk doz aşıdan bir gün önce ve ilk doz aşıdan 3 ay sonra 

değerlendirmesi yapılırken; kontrol hasta grubunun düzenli kontrolleri sırasında aynı dönemdeki 

3 ay aralıklı değerleri incelenmiştir. Literatür önerileri gereği aşı kullanımı ilişkili ilaç değişikliği 

sadece metotreksat kullanan hastalarda tek doz ilaç atlama şeklinde yapılmıştır. Hastaların yaşı, 

seropozitivitesi, COVID-19 geçirip geçirmediği, komorbiditeleri, kullandığı ilaçlar, DAS-28 ve 

SDAI düzeyleri, vizuel ağrı skorları, C-reaktif protein, sedimentasyon ve tam kan sayımı gibi 

laboratuvar değerleri incelenmiştir. 

Bulgular: Çalışmanın demografik özellikleri değerlendirildiğinde; aşılı olan grubun (n=16) yaş 

ortalaması 49,56 ±8,21’tir. Kontrol grubunun (n=16) yaş ortalaması 47,37 ±7,14’tir. Aşılı ve 

kontrol gruplarının yaşları arasında anlamlı farklılık yoktu (p=0,558). Aşılı ve kontrol grubu 

arasında seropozitivite yönünden anlamlı farklılık yoktu. Hastaların %56,3’ünde (n=18) herhangi 

bir komorbidite yoktu. Komorbiditesi olan hastalarda da en sık görülen hipertansiyondu (%12,5). 

Aşılı ve kontrol grubu arasında komorbiditeler yönünden anlamlı farklılık yoktu. Hastaların 

%78,1’i (n=25) csDMARD kullanmaktaydı. Aşılı ve kontrol grubu arasında kullanılan tedavi 

yönünden anlamlı farklılık yoktu. Hastaların %62,5’i (n=20) kortikosteroid kullanmaktaydı. 

Aşılı ve kontrol grubu arasında kortikosteroid kullanımı yönünden anlamlı farklılık yoktu. Aşılı 

gruptaki hastaların %37,5’i (n=6) inaktif aşıyı tercih ederken; %62,5’i (n=10) mRna aşısını 

tercih etmiştir. Her 2 grupta da hiçbir hasta aşı öncesinde COVID-19 geçirmemişti. 3 ay içinde 

COVID-19’a yakalanan hasta sayısı aşılı grupta 2 iken, kontrol grubunda 4’dü. Aşılı ve kontrol 

grubu arasında aşı sonrasındaki 3 ay içinde COVID-19’a yakalanma durumu yönünden anlamlı 

farklılık yoktu. Hastaların 2 değerlendirilmeleri sırasında; test ve grup değişkeninin ağrı skoru, 

DAS-28 ve SDAI değerleri üzerine anlamlı olmadığı görülmüştür. Aşılı ve kontrol grubunda 2 

ölçüm arasındaki değişimde anlamlı farklılık gözlenmemiştir. Aynı şekilde test ve grup 

değişkeninin C-reaktif protein, sedimentasyon, hemoglobin, hematokrit, lökosit, lenfosit, 

nötrofil, trombosit sayısı değerleri üzerine anlamlı olmadığı görülmüştür. Aşılı ve kontrol 

grubunda 2 ölçüm arasındaki değişimde anlamlı farklılık gözlenmemiştir. 



Sonuç: Aşı günümüze kadar pek çok hastalık eradikasyonunda çok etkili bir yöntemdir. COVID-

19 pandemisi için de aşı ile hastalık kontrolü sağlanması amaçlanmaktadır. Romatoid artritli 

hastaların aşı uygulaması ile hastalık aktivitesi düzeyleri, ağrı skoru ve laboratuvar değerleri 

incelenmesi üzerine yaptığımız bu çalışmada tüm bu değerlerde aşılı grup ile kontrol grubu 

arasında anlamlı bir değişiklik gözlenmemiştir. Romatoid artritli hastalarda aşı ile hastalık 

aktivitesi ve incelenen değerlerle ilgili kötüleşme olmamıştır ve hastaların aşı olmasında bir 

sakınca olmadığını desteklemektedir. 

Anahtar Kelimeler: Romatoid Artrit, COVID-19, Aşı 



  

S-102 Diyabetik Ayak Hastalarında Sağlık Okur Yazarlık Düzeyinin ve Yara 

Düzeyi İle İlişkisinin Değerlendirilmesi 

Ayşe Gülşen Doğan1, Murat Kendirci1, Murat Doğan1 

1Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Arşatırma Hastanesi 

Amaç: Bu çalışmada diyabetik ayak ülseri olan hastalarda sağlık okur yazarlık düzeylerinin 

değerlendirilmesi ve yara düzeyi ile ilişkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Yöntem: Bu çalışma kesitsel bir çalışma olarak planlandı. Diyabetik ayak ülseri olan 31 hasta ve 

diyabetik ayak ülseri olmayan 21 diyabet hastası çalışmaya dahil edildi. Hasta ve kontrol 

grubunda dahil edilme kriterlerinde okuryazar olmak, Türkçe iletişim kurabilmek, 18 yaş ve 

üzeri olmak, en az 1 yıldır Tip-2 diyabet tanısı almış olmak yer almaktadır. Katılımcıların 

demografik ve klinik özellikleri kaydedildi. Sağlık okur yazarlığı düzeyleri Avrupa Sağlık 

Okuryazarlık Ölçeği-Türkçe versiyonu (ASOY-TR) ile, diyabetik ayak ülseri ise Wagner 

sınıflaması kullanılarak değerlendirildi.Araştırmadan elde edilen veriler bilgisayar ortamında 

SPSS 20 paket programında analiz edilmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde Kolmogorov 

Smirnov testi, sayı, yüzde, t testi, Kruskall Wallis, varyans analizi, ki-kare testi ve korelasyon 

testi kullanılmıştır. 

Bulgular: Yaş, cinsiyet, sosyal güvence, yaşadığı yer, eğitim durumu, medeni durum, aile 

yaşantısı ve ailede diyabet varlığı her iki grupta da benzer bulundu (Tablo-1). Meslek dağılımı ve 

gelir düzeyi açısından her iki grup arasında anlamlı fark saptandı (p=0.039, p=0.01). Diyabetik 

ayak ülseri olan hasta grubunda ASOY-TR düzeyi anlamlı olarak düşük bulundu (p=0.031). 

Wagner sınıflaması ile ASOY-TR değerleri arasında anlamlı negatif korelasyon saptandı (r=-

0.549). 

Diyabetik ayak hasta grubu ve kontrol grubunun Avrupa Sağlık Okuryazarlık Ölçeği-Türkçe 

versiyonu skorlarının karşılaştırılması 

Tablo 1: Diyabetik ayak hasta grubu ve 

kontrol grubunun Avrupa Sağlık 

Okuryazarlık Ölçeği-Türkçe versiyonu 

skorlarının karşılaştırılması 

  

Diyabetik 

ayak hasta 

grubu n:29 

Kontrol 

grubu 

n:27 

p 

değeri 

ASOY-TR 

(skor) 
26.64±7.71 37.55±7.57 0.031 

ASOY-TR       



Yetersiz 

Sınırlı 

Yeterli 

Mükemmel 

  

11(%37.9) 

13(%44.8) 

2(%6.89) 

2(%6.89) 

1(%3.70) 

6(%22.2) 

12(%44.4) 

8(%29.6) 

  

0.081 

 

Sonuç: Sağlık okuryazarlığı düzeyinin diyabetik ayak ülseri olan hastalarda ayak ülseri olmayan 

diyabetli hastalara göre düşük olduğu saptandı. Diyabetik ayak ülseri olan hastalarda yara 

düzeyinin artması ile sağlık okuryazarlığı düzeyinin azaldığı görüldü. 

Anahtar Kelimeler: Diyabetik ayak, Wagner, ASOY-TR 



  

S-103 İnmeli Hastalarda Kemik Mineral Yoğunluğunun Denge, Fonksiyonel 

Ambulasyon ve Düşme ile İlişkisi: Kesitsel Çalışma 

Tuğba Atan1, Umay Ekinci2, Sinem Uyar Köylü1, Ayça Uran Şan1, Yasin Demir1, Serdar 

Kesikburun2, Ümüt Güzelküçük2, Arif Kenan Tan2 

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma 

Hastanesi, Ankara 
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara 

Amaç: Denge fonksiyonunun iyileştirilmesi inme sonrasında düşme riskinin azaltılması ve 

kemik sağlığının korunması için önemli bir yöntem olarak düşünülmektedir. Kemik sağlığının 

bir ölçüsü olan kemik mineral yoğunluğunun, inme sonrası artan kemik rezorpsiyonu ve azalmış 

kemik yapımı ile tutarlı olarak düştüğü bildirilmiştir. Bu çalışmanın amacı, subakut ve kronik 

fazda inmeli hemiplejik hastalarda kemik mineral yoğunlukları ile denge, fonksiyonel 

ambulasyon ve düşme arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. 

Yöntem: Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde inme tanısı 

takip edilen ve kemik mineral yoğunluğu ölçüm endikasyonu olan (FRAX, skorlamasına göre 10 

yıllık kalça kırığı riski ≥%3, majör osteoporotik kırık riski ≥ %20 olan hastalar) toplam 37 hasta 

değerlendirildi. Çalışmaya katılan bütün hastaların demografik özellikleri ve tıbbi öyküleri (yaş, 

cinsiyet, beden-kitle indeksi, komorbiditeler, ilaçları, sigara, inme süresi, tipi, lateralizasyonu, 

yardımcı cihaz kullanımı, son 1 yılda düşme öyküsü) kaydedildi, ayrıntılı fizik muayeneleri 

(mini-mental durum değerlendirmesi, brunnstrum evreleri, taktil ve proprioseptif duyu, ortez 

kullanımı) yapıldı. Primer sonuç ölçütü olarak, kemik mineral yoğunluğu (KMY), lomber 

omurga ve femur boynundan dual X-ray absorpsiyometri (DXA) yöntemi ile ölçüldü. Sekonder 

sonuç ölçütleri olarak Uluslararası Düşme Etkinlik Ölçeği (DEÖ), Berg Denge Ölçeği (BDÖ), 

Fonksiyonel ambulasyon skoru (FAS) ve Zamanlı Kalk Yürü testi (ZKYT) uygulandı. Verilerin 

istatistiksel analizi SPSS(25.0) programı ile yapıldı. İnme hastaları düşmeyenler (Grup 1) ve 

düşenler (Grup 2) olarak iki gruba ayrıldı. Verilerin normal dağılıma uygunluğu Kolmogorov-

Smirnov ile analiz edildi. İki grup arasındaki sayısal verilerin karşılaştırılması için dağılımın 

normal olup olmamasına göre Student-t testi ve Mann-Whitney testinden yararlanıldı. 

İstatistiksel anlamlılık p<0,05 olarak kabul edildi. Çalışma öncesinde etik kurul onayı 

(E1/1026/2020) alındı. 

Bulgular: Değerlendirilen 37 hastadan son 1 yılda düşme öyküsü olmayanlar (Grup 1, n=17) ve 

olanlar (Grup 2, n=20) arasında demografik ve klinik özellikler açısından istatistiksel anlamlı 

fark saptanmadı (Tablo). Primer sonuç ölçütü olarak belirlenen DEXA sağ ve sol femur boynu 

ile lomber omurga KMY ölçümleri (P=0.455, P=0.486, P=0.881, sırasıyla), T skor ölçümleri 

(P=0.565, P=0.459, P=0.750, sırasıyla) ve Z skor ölçümlerinde (P=0.985, P=0.687, P=0.717, 

sırasıyla) istatistiksel anlamlı fark saptanmadı. Sekonder sonuç ölçütlerinden, DEÖ skoru 

(P=0.008) Grup 2’de istatistiksel olarak anlamlı şekilde yüksek ve BDÖ (P=0.046) ise düşük 



saptandı. ZKYT (P=0.424) ile hesaplanan süre Grup 2’de uzun ve FAS skorları (P=0.075) düşük 

bulundu ancak istatistiksel anlamlı fark saptanmadı (Tablo). 

Tablo: Çalışma demografik verileri ve sonuç ölçümleri 

  Total      n: 

37 

Grup 1  n: 

17 
Grup 2 n: 20 Ortalama fark 

95% Güven 

aralığı 
P değeri 

Cinsiyet 

(Kadın/Erkek), n 
16/21 6/11 10/10     0.368 

Yaş (yıl), ortalama 

± SD 
62.5 ± 7.6 63.4 ± 7.6 61.7 ± 7.8 1.662 

-3.528 – 

6.852 
0.520 

BKI (kg/m2), 

ortalama ± SD 
27.4 ± 5.2 28.4 ± 5.6 26.5 ± 4.8 1.893 

-1.606 – 

5.393 
0.280 

İnme süresi (ay), 

ortalama ± SD 
21.6 ± 14.4 22.2 ± 18.3 21.1 ± 10.5 1.194 

-8.620  – 

11.008 
0.806 

İnme tipi 

İskemik, n 24 13 11       

Hemorajik, n 13 4 9     0.173 

İnme lateralizasyonu 

Sol, n 13 6 7       

Sağ, n 24 11 13     0.985 

Brunnstrom evre-

üst, ortalama ± SD 
3.0 ± 1.4 3.4  ±  1.2 2.8 ± 1.5 0.611 

-0.344 – 

1.567 
0.202 

Brunnstrom evre-

el, ortalama ± SD 
2.6 ± 1.4 2.7 ± 1.2 2.6 ± 1.7 0.164 

-0.846 – 

1.176 
0.743 

Brunnstrom evre-

alt, ortalama ± SD 
3.9 ± 1.0 4.0 ± 1.0 3.8 ± 1.1 0.258 

-0.476 – 

0.993 
0.479 

Taktil duyu kaybı 

(hayır/evet), n 
30/7 15/2 15/5     0.306 

Proprioseptif duyu 

kaybı 

(hayır/evet),, n 

21/16 10/7 11/9     0.815 



Ayak bilek-ayak 

ortezi(hayır/evet),, 

n 

18/19 11/6 7/13     0.072 

Yardımcı cihaz 

kullanımı, 

(hayır/evet), n 

7/30 2/15 5/15     0.306 

MMDT skor, 

ortalama ± SD 
27.0 ± 2.0 27.6 ± 1.4 26.5 ± 2.3 1.147 

-0.206 – 

2.500 
0.094 

Sigara Hayır, n 15 6 9       

            Evet, n 11 6 5   0.905 – 0.919 0.763 

            Bırakmış, n 11 5 6       

Düşme korkusu, 

(hayır/evet), n 
14/23 9/8 5/15     0.079 

DEÖ, ortalama ± 

SD 
37.0 ± 15.3 30.0 ± 13.4 43.0 ± 14.5 -12.991 

-22.417  – -

3.565 
0.008 

ZKYT, ortalama ± 

SD 
50.0 ± 36.3 47.7 ± 40.0 52.0 ± 34.1 -4.313 

-29.070 – 

20.443 
0.424 

BDÖ, ortalama ± 

SD 
37.2 ± 14.7 42.4 ± 12.2 32.8 ± 15.4 9.611 

0.172 – 

19.051 
0.046 

FAS, ortalama ± 

SD 
2.9 ± 1.0 3.2 ± 0.9 2.7 ± 0.9 0.594 

-0.063 – 

1.251 
0.075 

DEXA, ortalama ± SD 

KMY, sağ femur 

boynu, g/cm2 
0.8 ± 0.1 0.9 ± 0.2 0.8 ± 0.1 0.049 

-0.083 – 

0.183 
0.455 

T skoru, sağ femur 

boynu 
-1.8 ± 1.5 -1.6 ± 1.6 -1.9 ± -1.3 0.292 

-0.731 – 

1.317 
0.565 

Z skoru, sağ femur 

boynu 
-0.2 ± 1.3 -0.2 ± 1.2 -0.2 ± 1.4 0.008 

-0.920 – 

0.937 
0.985 

KMY, sol femur 

boynu, g/cm2 
0.8 ± 0.2 0.9 ± 0.2 0.8 ± 0.1 0.048 

-0.091 – 

0.188 
0.486 

T skoru, sol femur 

boynu 
-1.7 ± 1.6 -1.5 ± 1.9 -1.9 ± -1.3 0.413 

-0.708 – 

1.535 
0.459 



Z skoru, sol femur 

boynu 
-0.2 ± 1.3 -0.1 ± 1.3 -0.2 ± 1.3 0.190 

-0.760 – 

1.140 
0.687 

KMY, omurga, 

g/cm2 
1.1 ± 0.2 1.1 ±  0.2 1.1 ± 0.3 0.012 

-0.158 – 

0.184 
0.881 

T skoru, omurga -0.0 ± 2.6 0.1 ±  3.4 -0.1 ± 1.8 0.193 
-1.639 – 

2.026 
0.750 

Z skoru, omurga 0.6 ± 3.5 1.1 ±  4.9 0.2 ± 1.3 0.850 
-1.620 – 

3.320 
0.717 

SD: Standart Deviasyon, BKI: Beden kitle indeksi, MMDT: Mini-Mental Durum Testi, DEÖ: 

Düşme Etkinlik Ölçeği, ZKTK: Zamanlı Kalk Yürü Testi, BDÖ: Berg Denge Ölçeği, FAS: 

Fonksiyonel Ambulasyon Skalası, KMY: Kemik mineral yoğunluğu, DEXA: Dual Energy X-ray 

Absorptiometry 

Sonuç: Subakut ve kronik fazda inmeli hemiplejik hastalarda son bir yılda düşme öyküsü 

olanların, düşmeyenlere göre düşme ile ilgili endişelerinin yüksek ve denge fonksiyonlarının 

yetersiz olduğu gösterilmiştir. Ayrıca bu hastaların fonksiyonel ambulasyon durumlarının 

düşmeyenlere göre daha geri olduğu da gösterilmiştir. Ancak kemik mineral yoğunluğu 

ölçümleri ile anlamlı ilişki bulunamamıştır. Bu çalışmanın sonuçlarına göre; inmeli hastalarda 

düşme ile ilgili bireyin endişesi ve denge fonksiyon bozukluğunun düzeyi düşme için önemli 

prediktördendir. 

Anahtar Kelimeler: İnme, Düşme, Osteoporoz, Denge 



  

S-104 İnmeli Hastalarda D Vitamini Düzeyi ile Fonksiyonel Durum, Depresyon 

ve Kinezyofobi Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi 

Zeynep Karakuzu Güngör1, Erdal Güngör2 

1Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği 
2Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği 

Amaç: İnme; aniden gelişen kalıcı fokal nörolojik kayıp ile karakterize bir klinik sendromdur. 

İnme erişkin yaşamın nörolojik hastalıkları arasında sıklık ve önem açısından ilk sırada yer alır. 

İnmeli hastalarda ağrı ve depresyon sık görülen komplikasyonlardır ve inme sonrası fonksiyonel 

durumu etkileyen çok çeşitli faktörler mevcuttur. Serebrovasküler olay (SVO) tanı ve tedavisinde 

özellikle son dönemlerde hız kazanan gelişmeler sonucunda inme geçiren hastaların sağ kalım 

yüzdeleri artmış, fakat bireyler geri kalan hayatlarını çeşitli düzeydeki özürlülüklerle devam 

ettirmek durumunda kalmıştır. Bu çalışmanın amacı inmeli hastalarda 25-Hidroksi Vitamin D 

(25(OH)D) düzeyleri ile hastaların fonksiyonel durumu,depresyon ve kinezyofobi arasındaki 

arasındaki ilişkiyi incelemektir. 

Yöntem: Kasım 2020 ile Haziran 2021 tarihleri arasında Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliğinde rehabilitasyon programına alınan az bir aylık hastalık 

öyküsü olan inmeli hastalar retrospektif olarak değerlendirildi. Çalışmaya 18-75 yaş arası 

geçirilmiş serebrovasküler olaya bağlı hemipleji geçirmiş,kooperayonu alan hastalar dahil edildi. 

SVO sonrası geçen süre en az 1 ay olan hastalardan, kayıtlarda poliklinik başvurusu sonrası ilk 

24 saat içerisinde fonksiyonel durumları ,depresyon,kinezyofobi durumları ve kanda 25-hidroksi 

vitamin D (25(OH)D) düzeyi tespit edilmiş olanlar çalışmaya dahil edildi. D vitamini 

metabolizması etkileyebilecek hastalık varlığı ya da ilaç kullanımı ise dışlama kriteri olarak 

tanımlandı. Vücut kitle indeksi (VKİ) (kg/m2) hesaplandı. Hastaların yaşı, cinsiyeti, fonksiyonel 

durumları, SVO etiyolojisi, etkilenen taraf ve hastalık süresi,duygudurumları kaydedildi. 

Hastaların günlük yaşam aktivitelerindeki fonksiyonel durumları fonksiyonel bağımsızlık ölçeği 

(FBÖ) ve fonksiyonel ambulasyon skalası (FAS) kullanılarak belirlenmiştir. Olguların 

duygudurumu Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ) ile,hastanın hareket korkusu Tampa Kinezyofobi 

Ölçeği (TKÖ) ile değerlendirildi. Çalışmaya dahil edilen hastalar vitamin D düzeyine göre iki 

gruba ayrıldı. Vitamin D düzeyleri 0-19 ng/mL aralığında ölçüldüğünde eksiklik olarak 

değerlendirilmektedir (3). Vitamin D düzeyi 0-19 ng/mL arasında yer alan bireyler grup 1, 20-60 

ng/mL arasında yer alan bireyler ise grup 2’de yer almaktadır. 

Bulgular: Çalışmaya katılan hastaların 32si erkek(%45.1), 39 u kadın (%54.9) olmak üzere 

toplamda 71 hasta çalışmaya alındı.1.gruba katılan hastaların yaş ortalaması 62.8 ±6.9 olarak, 

grup 2 deki hastaların yaş ortalaması 59.7 ±7.9 olarak değerlendirildi.Yaş ,cinsiyet,medeni 

durum,öğrenim durumu, hastalık süresi iki grup arasında istatistiksel anlamlı farklılık yoktu 

(p>0.05).İnme sayısı açısından iki grup arasında istatistiksel anlamlı farklılık yoktu 

(p=0.154).VKİ değişkinde grup 1deki hastalarda 29.7 ±3.9 olurken,grup 2 deki hastaların 26.9 

±2.2 olarak değerlendirildi.VKI değişkeninde iki grup arasında istatistiksel anlamlı farklılık vardı 

(p<0.05). Etiyolojiye bakıldığında hastaların %90.1 (64) iskemik SVO iken %9.9u (7) hemorajik 



SVO olarak bulundu(p=0,007). Hastaların günlük yaşam aktivitelerinde fonksiyonel durumlarını 

değerlendiren FBÖ VE FAS değerlerinde iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık 

saptanmamıştır(p>0.05). Hastaların duygudurumunu değerlendiren BDÖ skorlarına bakıldığında 

1.grupta (23.08±6.6),grup 2 ye göre (19.71±5.9) skorlar daha yüksek bulunmuş ve gruplar 

arasındaki farklılık istatistiksel olarak anlamlıdır (p=0.027).Hastaların hareket korkusunu 

değerlendiren TKÖ skorlarına bakıldığında grup 1deki değer (40.95 ±11.1), grup 2ye göre(33.65 

±10.7)daha yüksek olarak bulundu ve bu değerler gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı idi 

(p<0.05). 

Sonuç: Çalışmamızda hastaların ambulasyon evreleri ile D vitamini düzeyleri arasında 

istatistiksel anlamlı fark mevcut değildi.BDÖ VE TKÖ skorları grup 1de daha yüksek olarak 

saptandı ve bu değerler istatistiksel olarak anlamlıydı.D vitamini ile fonksiyonel durumun, 

hareket korkusunun ve duygudurumun ilişkisinin araştırıldığı geniş kapsamlı,geniş hasta sayılı 

çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: İnme, Fonksiyonel Durum, Depresyon, D Vitamini, Kinezyofobi 



  

S-105 Acil Kliniklerinde İyi Bilinmeyen Bir Acil Klinik Tablo: Spinal Kord 

Yaralanmasında Otonomik Disrefleksi 

Müfit Akyüz1, Zuhal Özişler2, Handan Elif Nur Bayraktar2, Elif Yalçın2 

1Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği 
2Ankara Şehir Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği 

Amaç: Otonomik disrefleksi (OD), özellikle T6 ve üzeri spinal kord yaralanmalı (SKY) 

bireylerde görülen (%48-90) ve yaşamı tehdit edebilen acil klinik bir tablodur. Acil servis 

çalışanları acil durumlarda SKY’li bireylere ilk müdahale edenler arasında olacaktır. Bu nedenle 

yaşamı tehdit edebilecek OD ataklarının acil servis çalışanları tarafından erken tanınması ve hızlı 

müdahale edilmesi önemlidir. Ancak literatürde acil çalışanlarına yönelik çalışma sayısı 

yetersizdir. Biz çalışmamızda acil kliniklerinde çalışan doktor ve hemşirelerin OD konusunda 

bilgi düzeyi ve farkındalığını değerlendirmeyi amaçladık. 

Yöntem: Ankara Şehir Hastanesi acil kliniğinde çalışan 68 doktor ve hemşire çalışmaya dahil 

edildi. Aynı hastanenin omurilik hasarı rehabilitasyon kliniğinde çalışan 43 doktor ve hemşire ise 

kontrol grubu olarak çalışmaya alındı. Katılımcılara OD hakkında bilgi düzeylerini değerlendiren 

anket uygulandı. Anketin birinci bölümünde katılımcıların; yaşı, cinsiyeti, mesleği 

(doktor/hemşire), mesleki tecrübe yılı (1-5/ 6-10/ >10) soruldu. Anketin ikinci bölümünde 

katılımcıların OD’i duyma (evet/hayır) ve OD bilgi düzeyleri hakkında görüşleri (çok 

iyi/iyi/orta/zayıf-yok) soruldu. Kullandığımız anketin üçüncü bölümü OD kliniği ve tedavisi 

hakkında 12 sorudan oluşmaktadır. 12 soru omurilik hasarı rehabilitasyon kliniğinde çalışan 

deneyimli hekimler tarafından oluşturdu. Her doğru cevap 1 puan olarak olarak kabul edildi ve 

toplam skor 0-12 puan arasında değerlendirildi. 

Bulgular: Acil kliniğindeki yaş ortalaması 30,6±5,9 yıl olan 68 katılımcının 45 (66,2)’ ı kadın ve 

39 (%57,4)’u hemşireydi. 42 (% 61,8)’si 1-5 yıl, 13 (19,1)’ü 6-10 yıl ve 13 (19,1)’u 10 yıl üzeri 

mesleki deneyime sahipti. Acil ve omurilik hasarı rehabilitasyon kliniklerinde çalışanların 

demografik ve mesleki dağılım özellikleri benzerdi (p>0,05).Anketteki 12 sorunun doğru cevap 

dağılımları grafik 1 ‘de özetlenmiştir. Acil kliniğinde çalışan katılımcıların 31 (% 45,6)’i OD’i 

duymadıklarını; 37 (54,4)’si OD hakkında bilgisinin olmadığını veya yetersiz düzeyde olduğunu 

ifade etti. OD’i duyma ve bilgi düzeyi acil serviste çalışan hemşire ve doktorlarda omurilik 

hasarı rehabilitasyon kliniğine göre anlamlı olarak düşük saptandı (p<0,001). Anket doğru cevap 

sayısı ortalaması acil servisinde 4,4±1,9 olarak saptandı ve omurilik hasarı rehabilitasyon 

kliniğine göre (8,8 ±2,1) anlamlı olarak düşüktü (p<0,001) (Tablo 1). Acil servisinde doktor ve 

hemşirelerin doğru cevap sayısı arasında anlamlı fark saptanmadı (p=0,454). Acil servis 

çalışanlarının mesleki çalışma süresi gruplarının ortalama puanları arasında anlamlı fark 

saptanmadı (p=0,732). 28 (% 41,2) acil servis çalışanı OD’nın duyusal uyaran ile oluştuğunu 

bilemedi. 39 (%50,7) acil kliniği çalışanı farmakolojik tedaviyi birinci basamak tedavi tercihi 

olarak belirtirken, mesane distansiyonun kontrol edilmesini 4 (%5,9) ve oturur pozisyona 

getirmeyi ise sadece 12 (%17,6) acil çalışanı birinci basamak tedavi olarak önerdi. Acil 

çalışanları tarafından nitrat en sık (%35,3) tercih edilen birinci basamak farmakolojik ajan oldu. 



Grafik 1: Otonomik disrefleksi anket soruları doğru cevap oranlarının kliniklere göre dağılımı 

 

*p<0.001, **p=0.045, ***p=0.022 , ****p=0.004 

Tablo 1. Otonomik disrefleksi bilgi anketi sonuçlarının karşılaştırılması 

  
Acil Kliniği 

n=68 

Omurilik Hasarı 

Rehabilitasyon 

Kliniği 

 n=43 

        p 

OD’i duydunuz 

mu?, n(%) 

Evet 

Hayır 

  

  

37 (54,4) 

31 (45,6) 

  

  

42 (97,7) 

1 (2,3) 

      

     <0,001 

OD hakkında 

bilgi düzeyiniz 

nedir?, n(%) 

Çok iyi 

İyi 

Orta 

Zayıf/Yok 

  

  

0 (0) 

2 (2,9) 

29 (43,6) 

37 (54,4) 

  

  

12 (27,9) 

23 (53,5) 

7 (16,3) 

1 (2,3) 

    

  

    <0,001 



OD bilgi test 

skoru 

Ort ± SD (maks/12) 

  

4,4±1,9 

  

8,8 ±2,1 

    

   <0,001 

OD: Otonomik disrefleksi 

Sonuç: Acil kliniği çalışanların OD hakkında bilgi ve farkındalıkları yetersizdir. Acil kliniklerine 

fiziksel tıp ve rehabilitasyon klinikleri tarafından OD hakkında eğitim verilmesi faydalı olabilir. 

OD tehlikeli ancak çoğu zaman basit tedavi adımları ile kontrol altına alınabilir. Tedavinin ilk 

basamağının her zaman tetikleyici faktörlerin yok edilmesi olduğu ve çoğu zaman yeterli 

olabileceğinin bilinmesi önemlidir. Yüksek yaralanmalı SKY’li bireylerin bazalde 

tansiyonlarının düşük olabileceği ve bu nedenle tansiyon değerleri normal/ılımlı yüksek 

sınırlarda olsa bile OD semptomlarının göz ardı edilmemesi önemli noktalardan birisidir. 

Anahtar Kelimeler: otonomik disrefleksi, acil kliniği, spinal kord yaralanması 



  

S-106 Akut Travmatik El Ekstansör Tendon Yaralanmalı Hastaların 

Epidemiyolojik Özellikleri 

Serpil Savaş1, Tuba Baykal1, Selman Hakkı Altuntaş2, Fuat Uslusoy2, Dudu Dilek Yavuz2, 

Adnan Karaibrahimoğlu3 

1Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD, Isparta 
2Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı, 

Isparta 
3Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalı, 

Isparta 

Amaç: El yaralanmalarının epidemiyolojik özelliklerinin bilinmesi, yaralanma farkındalığını 

arttırarak ileride oluşacak yaralanmaların önlenmesinin, dolayısıyla yaralanmanın oluşturduğu 

morbidite, iş kaybı ve ekonomik yükü azaltmanın ilk adımıdır. Bu çalışmanın amacı ekstansör 

tendon yaralanmalı erişkin hastalarımızın yaralanma mekanizmalarını, yaralanma etiyolojisini, 

yaralanmanın anatomik lokalizasyonunu, yaralanma şiddetini ve ekstansör yaralanma ile birlikte 

olan kemik ve yumuşak doku yaralanmalarını araştırmaktır. 

Yöntem: Bu retrospektif çalışmada Şubat 2014-Eylül 2020 tarihleri arasında Süleyman Demirel 

Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı El Rehabilitasyon 

Polikliniği’ne başvuran 2600 akut travmatik tendon yaralanmalı hastanın tıbbi kayıtları 

incelendi. Hastaların karakteristik özellikleri, yaralanma zonu, yaralanma mekanizması (ezilme, 

kesi, künt), yaralanma etiyolojisi, birlikte bulunan kırık ve/veya sinir yaralanması varlığı, tenoliz 

veya nöroliz yapılıp yapılmadığı, rüptür ve Kompleks Bölgesel Ağrı Sendromu (KBAS) gelişip 

gelişmediği kaydedildi. Yaralanma şiddeti Modifiye El Yaralanması Ciddiyet Skoru (MHISS) ile 

değerlendirildi. Hastalara ait veri kümesi demografik ve klinik toplam 120 özelliğe ait 

bilgilerden oluşmaktaydı. 

Bulgular: Çalışmaya 511 ekstansör tendon yaralanmalı hasta alındı (K/E=114/397). Hastaların 

ortalama yaşı 42.8±15.4 (median 40) yıl idi. Hastaların, yarıya yakını ilkokul (%43) mezunu, 

işçiler ve çiftçilerden (%44.3) oluşuyordu. Olguların büyük bölümünde (%82.2) kesi yaralanması 

gözlendi. Yaralanmaların %33,7’si iş yaralanması idi. Yaralanmaların en büyük oranda (%24.5) 

ilkbahar mevsiminde olduğu izlendi. En sık görülen etiyolojik neden motorlu kesici aletlerdi 

(%34.4). En sık yaralanan el dominant olmayan el (%56.4) idi. Ortalama yaralı parmak sayısı 

1.3±0.8 (0-5) olup, en sık yaralanan parmak başparmak (%31.5) ve işaret parmak (%30.7) idi. 

Ortalama yaralanan tendon sayısı 1.6±1.2 (1-11) idi. İşaret parmak EDC tendonu (%30.1) ve 

başparmak EPL tendonu (%28.8) en sık yaralanan tendonlardı. İşaret parmakta ve başparmakta 

en sık yaralanan zon, zon 3 idi (%23.6 ve %28). Yüz altı (%20.7) hastada kırık mevcuttu. 

Kırıkların 84’ü (%79.2) falanks kırığı, 18’i (%16.9) metakarp kırığı idi. Kırıkların 41 tanesi 

(%38.7) intraartiküler kırık idi. Hastalarda 36’sında (%7) sinir yaralanması vardı. En sık 

yaralanan sinir digital sinirlerdi (%47.2), bunu radial sinir duyu dalı (%36.1) izlemekte idi. 

Ortalama MHISS değeri 26.2±31.1 (3-450) idi. Hastaların büyük çoğunluğu (%60.1) minör 

yaralanma şiddetine sahipti. Yedi hastada (%1.4) rüptür gelişmişti. Yirmi iki hastada (%4.3) 



tenoliz operasyonu, 4 (%0.8) hastada nöroliz operasyonu yapılmıştı. Kırk iki hastada (%8.2) 

KBAS gelişmişti. 

Sonuç: El rehabilitasyon polikliniğimize başvuran akut ekstansör tendon yaralanmalı 

hastalarımızın ağırlıklı olarak işçi veya çiftçi erkeklerden oluştuğu, yaralanmanın en sık olarak 

motorlu kesici aletlerle oluşan kesi yaralanması olduğu gözlenmiştir. Yaralanmanın en sık olarak 

başparmak ve işaret parmakta oluştuğu ve ekstansör yaralanmaların beşte birine kırıkların eşlik 

ettiği saptanmıştır. Motorlu kesici aletlerin kullanımı sırasında güvenlik kurallarına uyulması ve 

toplumda bu konuda farkındalık yaratılması bölgemizde akut travmatik ekstansör tendon 

yaralanmalarının görülme sıklığını azaltabilir. 

Anahtar Kelimeler: epidemiyoloji, el yaralanması, tendon yaralanması 



  

S-107 Çocuklardaki Akut Travmatik Tendon Yaralanmaları : Epidemiyolojik 

Bir Çalışma 

Serpil Savaş1, Tuba Baykal1, Selman Hakkı Altuntaş2, Fuat Ulusoy2, Dudu Dilek Yavuz2, Meliha 

Nur Köfkeci1, Adnan Karaibrahimgil3 

1Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, 

Isparta 
2Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı, 

Isparta 
3Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalı, 

Isparta 

Amaç: Çocuklardaki akut travmatik tendon yaralanmalarının epidemiyolojik özelliklerini bilmek 

yaralanma farkındalığını arttırarak ileride oluşacak yaralanmaları önlemek için önemli bir 

adımdır. El yaralanmaları pediatrik acillerin sık görülen nedenlerindendir. Ev kazaları, cama 

yumruk atmak gibi kasıtlı hareketler, dikkatsizlik ve tecrübesizlik bu yaralanmaların sıklığını 

arttırmaktadır. Bu çalışmanın amacı, çocuklardaki akut travmatik el tendon yaralanmalarının 

epidemiyolojik özelliklerini belirlemektir. 

Yöntem: Bu retrospektif çalışmada Mayıs 2014-Aralık 2021 tarihleri arasında Süleyman 

Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Anabilim Dalı El Rehabilitasyon Polikliniği’ne başvuran akut 

travmatik tendon yaralanmalı 1038 hastanın kayıtları geriye dönük olarak incelendi. Akut 

travmatik tendon yaralanmalı 113 çocuk hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların 

sosyodemografik verileri, yaralanma yılı ve mevsimi, yaralanma yeri, yaralanma mekanizması, 

yaralanan tendonlar ve zonları, eşlik eden nörovasküler doku yaralanması ve kırık varlığı 

kaydedildi.Yaralanma şiddeti Modifiye El yaralanması Ciddiyet Skorlaması (MEYCS) ile 

değerlendirildi. 

Bulgular: Bin otuzsekiz akut travmatik tendon yaralanmalı hastamızın 113’ü (% 10.8) çocuktu. 

Yaralanma sıklığı erkeklerde daha fazla idi (K/E=32/81). Hastaların ortalama yaşı 10.27±5.16 

(1-17) idi. On iki yaş ve altında yaralanma daha sık olarak gözlendi (% 52.2). Olguların % 

32.7’si adli vaka idi. Yaralanmaların % 56.6’sı dominant el yaralanması idi. En sık fleksör 

tendon yaralanması (% 53.9) saptandı. Ortalama yaralanan tendon sayısı 1.9±1.2 idi. 

Yaralanmalar büyük oranda yaz aylarında gözlendi (% 36.2). En sık görülen yaralanma biçimi 

kesi yaralanmaları olup (% 88.4), kesi nedeni en sık olarak cam kesisi idi (% 51). Cam 

kesilerinin yarıdan fazlasını (% 64.7), elinde cam bardakla düşme (% 37.2) ve cama yumruk 

atma (% 27.4) oluşturmakta idi. Cam kesileri sinir yaralanması ile ilişkili idi (p=0.034). 

Ekstensör tendon yaralanmaları en sıklıkla tarım kazaları ve makina kazaları nedeni ile olmakta 

idi. Ortalama el yaralanması şiddeti 39.9±37.5 (3-156) idi. MEYCS’ye göre 10 çocukta (% 8.8) 

majör el yaralanması, 14 çocukta (% 12.3) ağır yaralanma, 47 çocukta (% 41.5) orta derecede 

yaralanma ve 42 çocukta (% 37.1) hafif yaralanma mevcuttu. Yaralanma şiddeti fleksör tendon 

yaralanmalı hastalarda daha fazla idi (p<0.01). Olguların % 14.1’inde arter yaralanması, % 



14.1’inde el kemiklerinde kırık, % 30.08’inde sinir yaralanması mevcuttu. En sık yaralanan arter 

ulnar arter (% 9.7), en sık yaralanan sinir digital sinirlerdi (% 15.04). 

Sonuç: Çalışmamızda oniki yaş ve altındaki çocuklarda en sık olarak cam bardakla düşme 

sonucu fleksör tendon kesisi gözlenmiştir. Erkek adolesanlar cama yumruk atma konusunda 

riskli gruptur. Çocuklarda ekstansör tendon yaralanmaları en sık olarak tarım aletleri ve makine 

kazaları sonucu ortaya çıkmaktadır. Sonuç olarak çocuklar cam kesileri konusunda gözetilmeli, 

makinelerden uzak tutulmalı ve tarım alanlarında çalıştırılmamalıdırlar. 

Anahtar Kelimeler: çocuk, el yaralanması, epidemiyoloji, tendon yaralanması 



  

S-108 Postmenopozal Osteoporoz Tanılı Hastalarda Abdominal Kas 

Aktivitelerinin Postural Kontrole Etkisi 

Musa Polat1, Belgin Karaoğlan2 

1Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon A.D, Sivas, 

Türkiye 
2Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon A.D, Ankara, Türkiye 

Amaç: Yeterli postural kontrol, bireylerin günlük yaşamda dengesini koruması için ön şarttır. 

Kinetik zincirin merkezinde yer alması nedeniyle gövde kasları postural kontrolün nöromuskuler 

bileşenlerinden biridir. Bu araştırmada amaç, postmenopozal osteoporoz tanılı hastalarda 

abdominal kas aktivitesinin postural kontrole etkisini araştırmaktır. 

Yöntem: Düşme korkusu yaşayan 56 postmenopozal osteoporoz tanılı hastanın dahil edildiği bu 

araştırmada, katılımcıların postural stabiliteleri zamanlı ayağa kalkma ve yürüme testi (ZAYT), 

Berg denge skalası (BDS) ve statik denge indeksi (SDİ) ile değerlendirildi. Abdominal kas 

aktiviteleri basınç biofeedback ünitesi kullanılarak posterior pelvik tilt (PPT) hareketi ve 

abdominal iç çekme manevrası ile değerlendirildi. Postural stabilite test skorlarına göre 

katılımcılar, yüksek düşme riskli ve düşük düşme riskli olarak subgruplara ayrıldı. 

Bulgular: ZAYT’ne göre 20 (%35.7), BDS’na göre 24 (42.8), SDİ’ne göre 18 (%32.1) hasta 

yüksek düşme riskine sahipti. Tüm subgruplarda düşme riski yüksek olan hastaların daha fazla 

düşme öyküsü (sırasıyla p=0.007, p<0.001, p<0.001), daha az posterior pelvik tilt hareketi kas 

aktivitesi (her üçünde de p<0.001) ve abdominal iç çekme manevrası kas aktivitesi vardı 

(sırasıyla, p<0.001, p=0.009, p<0.001) . 

Tablo 1: Katılımcıların karın kaslarının aktivitelerinin düşme riskine göre karşılaştırılması 

                 Berg Denge Skoru 
Zamanlı Ayağa Kalma ve Yürüme 

Test 
            Statik Denge İndeksi 

  
Düşük 

Risk 
Yüksek 

Risk 
        p 

Düşük 

Risk    Yüksek Risk        p 
Düşük 

Risk 

Yüksek 

Risk 
      p 

Posterior 

pelvik tilt 

hareketi 

68 (50-

90) 

53 (44-

70) 
<0.001 

68 (52-

90) 
51 (44-70) <0.001 

68 (46-

90) 

51 (44-

56) 
<0.001 

Abdominal 

iç çekme 

manevrası 

9.5 (6-

24) 
8 (4-12) 0.009 10 (4-24) 6 (4-14) <0.001 10 (4-24) 6 (4-12) <0.001 



Sonuç: Düşme korkusu yaşayan yüksek düşme riskli postmenopozal osteoporoz hastalarının 

abdominal kas aktiviteleri düşüktür. Bu hastalar rehabilite edilirken abdominal kasların 

aktivasyonunu artıracak kor stabilizasyon egzersizlerine yer verilebilir. 

Anahtar Kelimeler: Abdominal Kas Aktivitesi, Denge, Postmenopozal Osteoporoz, Postural 

kontrol 



  

S-109 Osteoporoz Tedavisi İle İlgili En Fazla Atıf Almış İlk 100 Makalenin 

Bibliyometrik Analizi 

Mustafa Hüseyin TEMEL1, İbrahim Halil ERDEM2, Ayhan Kul3, Fatih BAĞCIER2 

1Üsküdar Devlet Hastanesi 
2Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi 
3Erzurum Atatürk Üniversitesi 

Amaç: 1980-2021 yılları arasında osteoporoz tedavisine dair en çok atıf almış ilk 100 makalenin 

bibliyometrik analizini yaparak bu alandaki majör gelişmeleri ve trendleri ortaya koymak, 

gelecek çalışmaların metodolojilerine ve hipotezlerine katkıda bulunmaktır. 

Yöntem: 15.12.2021 tarihinde, Web of science veri tabanı kullanılarak ‘osteoporosis treatment’ 

anahtar kelimesi ile 1980 - 2021 tarihleri arasında yayımlanan makaleler arasında arama yapıldı. 

En fazla atıf alan ilk 100 makalenin ismi ve yayımlandığı yıl, yazarların isimleri (sorumlu yazar 

ve ilk isim olan yazar), toplam yazar sayısı total atıf sayısı ve atıf indeksi, yayın yapan derginin 

adı, Q sınıflandırma, H-indeksi, impact faktör, yazarların ülkeleri, makale türleri ve fon 

kaynakları kaydedildi. 

Bulgular: Ortalama atıf sayısı 653,8±521,98 ve medyan atıf değeri 491,50 idi. En fazla atıf alan 

makale, toplam 3385 atıf alan Klibansky ve ark. tarafından 2001 yılında yayımlanan 

‘Osteoporosis Prevention, Diagnosis, And Therapy’ isimli makaleydi. Atıf indeksi en yüksek 

olan makale 225,68 ile 2014 yılında Osteoporosis International dergisinde yayımlanan Cosman 

ve ark. tarafından yazılan ‘Clinician's Guide To Prevention And Treatment Of Osteoporosis’ 

isimli makaleydi.(tablo 1)En fazla atıf alan ilk 100 makalenin yayımlanma tarihlerine 

bakıldığında 1999 - 2001 yılları arasındaki makalelerin özellikle öne çıktığı görülmektedir. 

Makalelerin içerikleri incelendiğinde, çoğunluk olarak parathormon ve alendronat tedavilerinin 

primer ve sekonder osteoporoz gruplarında etkinliğini, glukokortikoid ile ilişkili osteoporoz 

hastalarının tedavilerini araştıran makaleler göze çarpmaktadır. Makalelerin türlerine 

bakıldığında, randomize kontrollü klinik çalışmaların çoğunluğu oluşturduğu görülmüştür. İlk 

100 içindeki makalelerin 39’unun fon destekli yazıldığı görülmektedir. Destek veren kurumlar 

arasında hem ilaç firmaları hem de ulusal sağlık enstitüleri yer almaktadır. ilk 100 makale içinde 

en fazla makaleye sahip olan dergi; 19 makale ile The New England Journal of Medicine idi. 36 

makale ise impact faktör değerleri yüksek olan Journal of Bone and Mineral Research, Endocrine 

Reviews, Osteoporosis International gibi dergilerde yayımlanmıştı. İlk 100 makale içinde en 

fazla makaleye sahip olan ülke ABD idi, ABD’yi 8 makale ile İngiltere ve 5 makale ile Fransa 

takip etmekteydi.(Figür 1)Makalelerin atıf sayıları ile atıf indeksleri arasında güçlü korelasyon 

saptandı (p < .001). 

Ülkelerin Makale Sayılarına Göre Haritası 



 

Ülkelerin makale sayılarına göre gösterildiği harita 

En Fazla Atıf Alan İlk 100 Makale İçinde İlk 20 Makalenin Genel Özellikleri 

En Fazla Atıf Alan İlk 100 Makale İçinde İlk 20 Makalenin Genel Özellikleri 

N

o 
Makale Adı Yazarlar 

Sorumlu 

Yazar 
Dergi Adı 

Yayımlanm

a Yılı 

Topla

m Atıf 

Sayısı 

Atıf 

İndeks

i 

Yaza

r 

Sayıs

ı 

1 
Osteoporosis Prevention, 

Diagnosis, And Therapy 

Klibanski, A; 

Adams-

Campbell, L; 

Bassford, T; Blair, 

SN; Boden, SD; 

Dickersin, K; 

Gifford, DR; 

Glasse, L; 

Goldring, SR; 

Hruska, K; 

Johnson, SR; 

McCauley, LK; 

Russell, WE 

Klibanski, 

A 

JAMA 

Internal 

Medicine 

2001 3385 
155,1

4 
13 

2 

Effect Of Parathyroid 

Hormone (1-34) On 

Fractures And Bone Mineral 

Density İn Postmenopausal 

Women With Osteoporosis. 

Neer, RM; 

Arnaud, CD; 

Zanchetta, JR; 

Prince, R; Gaich, 

GA; Reginster, 

JY; Hodsman, AB; 

Eriksen, EF; Ish-

Shalom, S; 

Genant, HK; 

Wang, OH; 

Mitlak, BH 

The New 

England 

Journal of 

Medicine 

2001 3214 
144,9

5 
12 



Mitlak, BH 

3 

Denosumab For Prevention 

Of Fractures İn 

Postmenopausal Women 

With Osteoporosis 

Cummings, SR; 

San Martin, J; 

McClung, MR; 

Siris, ES; Eastell, 

R; Reid, IR; 

Delmas, P; Zoog, 

HB; Austin, M; 

Wang, A; Kutilek, 

S; Adami, S; 

Zanchetta, J; 

Libanati, C; 

Siddhanti, S; 

Christiansen, C 

Cummings

, SR 

The New 

England 

Journal of 

Medicine 

2009 1956 
143,6

9 
16 

4 

Effect Of Oral Alendronate 

On Bone-Mıneral Densıty 

And The Incıdence Of 

Fractures In 

Postmenopausal 

Osteoporosıs 

Libermann, UA; 

Weiss, SR; Broll, 

J; Minne, HW; 

Quan, H; Bell, 

NH; 

Rodriguezportale

s, J; Downs, RW; 

Dequeker, J; 

Favus, M; 

Seeman, E; 

Recker, RR; 

Capizzi, T; 

Santora, AC; 

Lombardi, A; 

Shah, RV; Hirsch, 

LJ; Karpf, DB 

Liberman, 

UA 

The New 

England 

Journal of 

Medicine 

1995 1900 68,81 18 

5 

Birth And Death Of Bone 

Cells: Basic Regulatory 

Mechanisms And 

İmplications For The 

Pathogenesis And 

Treatment Of Osteoporosis 

Manolagas, SC 
Manolaga

s, SC 

Endocrine 

Reviews 
2000 1751 74,64 1 

6 

Clinician's Guide To 

Prevention And Treatment 

Of Osteoporosis 

Cosman, F; de 

Beur, SJ; LeBoff, 

MS; Lewiecki, 

EM; Tanner, B; 

Randall, S; 

Cosman, F 

Osteoporos

is 

Internation

al 

2014 1581 182 7 



Lindsay, R 

7 
Osteoporosis: Now And The 

Future 

Rachner, TD; 

Khosla, S; 

Hofbauer, LC 

Hofbauer, 

LC 
The Lancet 2011 1468 

119,8

2 
3 

8 

Metastatic Bone Disease: 

Clinical Features, 

Pathophysiology And 

Treatment Strategies 

Coleman, RE 
Coleman, 

RE 

Cancer 

Treatment 

Reviews 

2001 1236 56,57 1 

9 

The Effects Of Strontium 

Ranelate On The Risk Of 

Vertebral Fracture İn 

Women With 

Postmenopausal 

Osteoporosis 

Meunier, PJ; 

Roux, C; Seeman, 

E; Ortolani, S; 

Badurski, JE; 

Spector, TD; 

Cannata, J; 

Balogh, A; 

Lemmel, EM; 

Pors-Nielsen, S; 

Rizzoli, R; 

Genant, HK; 

Reginster, JY; 

Graham, J; Ng, 

KW; Prince, R; 

Prins, J; Seeman, 

E; Wark, J; 

Reginster, JY; 

Devogelaer, JP; 

Kaufman, JM; 

Raeman, F; 

Ziekenhuis, JP; 

Walravens, M; 

Pors-Nielsen, S; 

Beck-Nielsen, H; 

Charles, P; 

Sorensen, OH; 

Meunier, PJ; 

Aquino, JP; 

Benhamou, C; 

Blotman, F; 

Bonidan, O; 

Bourgeois, P; 

Dehais, J; 

Fardellone, P; 

Meunier, 

PJ 

The New 

England 

Journal of 

Medicine 

2004 1208 62,06 85 



Kahan, A; Kuntz, 

JL; Marcelli, C; 

Prost, A; Vellas, 

B; Weryha, G; 

Lemmel, EM; 

Felsenberg, D; 

Hensen, J; Kruse, 

HP; Schmidt, W; 

Semler, J; Stucki, 

G; Phenekos, C; 

Balogh, A; De 

Chatel, R; 

Ortolani, S; 

Adami, S; 

Bianchi, G; 

Brandi, ML; 

Cucinotta, D; 

Fiore, C; Gennari, 

C; Isaia, G; 

Luisetto, G; 

Passariello, R; 

Passeri, M; 

Rovetta, G; 

Tessari, L; 

Badurski, JE; 

Hoszowski, K; 

Lorenc, RS; 

Sawicki, A; Diez, 

A; Cannata, JB; 

Curiel, MD; 

Rapado, A; Gijon, 

J; Torrijos, A; 

Padrino, JM; 

Varela, AR; 

Bonjour, JP; 

Rizzoli, R; 

Spector, TD; 

Clements, M; 

Doyle, DV; Ryan, 

P; Smith, IG; 

Smith, R 

10 Bisphosphonate-İnduced 

Exposed Bone 

Marx, RE; 
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Oral and 
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(Osteonecrosis/Osteopetro

sis) Of The Jaws: Risk 

Factors, Recognition, 

Prevention, And Treatment 

Fortin, M; 

Broumand, V 

Maxillofacia

l Surgery 

11 

Ten Years' Experience With 

Alendronate For 

Osteoporosis İn 

Postmenopausal Women 

Bone, HG; 

Hosking, D; 

Devogelaer, J; 

Tucci, JR; Emkey, 

RD; Tonino, RP; 

Rodriguez-

Portales, JA; 

Downs, RW; 

Gupta, J; 

Santora, AC; 

Liberman, UA 

Bone, HG 

The New 

England 

Journal of 

Medicine 

2004 1008 38,32 11 

12 

Medical Expenditures For 

The Treatment Of 

Osteoporotic Fractures İn 

The United States İn 1995: 

Report From The National 

Osteoporosis Foundation 

Ray, NF; Chan, 

JK; Thamer, M; 

Melton, LJ 

Ray, NF 

Journal of 

Bone and 

Mineral 

Research 

1997 996 29,22 4 

13 

Effects Of Continuing Or 

Stopping Alendronate After 

5 Years Of Treatment - The 
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En Fazla Atıf Alan İlk 100 Makale İçinde İlk 20 Makalenin Genel Özellikleri 

Sonuç: Osteoporoz tedavisi üzerine en çok atıf alan ilk 100 makalenin incelendiği bu 

çalışmamızda; makalelerin osteoporozun önlenmesi ve tanı - takip süreçleri, antirezorptif ve 

anabolik farmakolojik ajan arayışı, bu ajanların özel alt popülasyonlar üzerinde etkinlik ve 

güvenilirliklerinin araştırılması ile cerrahi tedavi seçenekleri üzerine yoğunlaştığı görülmüştür. 

Bu eğilime osteoporozun son yıllarda patofizyolojisinin daha net aydınlatılması ve sekonder - 

iyatrojenik osteoporoz tedavisinin gündeme gelmesi sebep olmuş olabilir. ABD’nin osteoporoz 

tedavisi üzerine akademik camiada ön plana çıktığı görülmektedir. Yıllık kalça kırığı insidansı 

açısından yüksek ve orta riskli grupta olan ülkelerin yayımlanan ilk 100 makalede daha etkin 

olmaları, bu ülkelerin yeni tedavi arayışları içinde olmalarını ve sağlık sistemlerinde aşırı yüke 

sebep olan kırıkları önlemeye yönelik girişimleri gösteriyor olabilir. Yazarların makalelerini 

daha çok osteoporoz alanında söz sahibi dergilerde yayımlatmak istedikleri öngörülebilir. Bu 

çalışmadan elde edilen verilerin ilerde planlanan çalışmalara yol gösterici olması amaçlanmıştır. 

Daha geniş veri tabanlarının araştırıldığı, diğer lisanlardan makalelerin de incelendiği 

çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Bibliyometrik analiz, osteoporoz tedavisi, atıf sayısı 



  

S-110 Üçüncü Basamak Bir Hastanede Kalça Kırığı Sonrası Osteporoz Taraması 

ve Tedavisi Oranı 

Nurahsen Zaben1, Hatice Demirel1, Canan Şanal Toprak1, Yavuz Şahbat2, Hayati Kart2, Murat 

Kaya2 

1Marmara Üniversitesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı 
2Marmara Üniversitesi,Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı 

Amaç: Osteoporoz, düşük kemik kütlesi, kemiğin mikro-mimarisinde bozulma sonucu kemik 

kırılganlığında artma ile karakterize sistemik bir hastalıktır. İleri yaş, beyaz ırk, kişide ve ailede 

kırık öyküsü, glukokortikoid kullanımı, hipogonadizm, sigara ve alkol kullanımı, düşük beden 

kitle indeksi osteoporotik kırık riskini artıran faktörlerdendir.Yeni gelişen bir kırık, gelecekteki 

osteoporotik kırığın en önemli belirleyicileri arasındadır. Geçirilmiş kalça, vertebra ve diğer 

düşük travmalı kırık öyküsü; kemik mineral yoğunluğundan ve distal radius kırıkları 

osteoporozla ilgili en sık görülen kırıklardır ve yaşla birlikte sıklıkları artmaktadır. Proksimal 

femur kırıkları, tüm osteoporotik kırıkların yaklaşık %20’sini oluşturur ve ciddi mortalite, 

morbidite, düşük yaşam kalitesine yol açar. Kalça kırığı geçiren hastaların %8-36’sı ilk 1 sene 

içerisinde yaşamını yitirmektedir. Ayrıca erkek cinsiyette mortalite kadınlara göre daha 

yüksektir. Bu çalışmanın amacı kalça kırığı olan hastaların osteoporoz tanı ve tedavisi açısından 

değerlendirilmesidir. 

Yöntem: Haziran 2015 ve Haziran 2020 yılında kalça kırığı nedeniyle acil servise başvuran ve 

ortopedi kliniğinde ameliyat edilen 273 tane hasta hastane kayıtları incelendi. Bu hastaların 177 

tanesine ulaşıldı. Bunlardan 145 tanesinin (89 tanesi ilk 1 yıl, 26 tanesi ilk 1 ay içinde) ölmüş 

olduğu saptandı. Kalan 32 hastaya çalışma hakkında bilgi verildi, sözel onamları 

alındı.Osteoporoz risk faktörlerini içeren anket formu, osteoporoz tanısı almış ve tanı almamış 

hastalarla yapılan telefon görüşmesi ile araştırmacılar tarafından dolduruldu. Hastaların 

demografik verileri kaydedildi. İstatistiksel analizlerde SPSS 28 istatistik paket programı 

kullanıldı. 

Bulgular: 1 hastanın yaşı 34 olduğu için çalışma dışı bırakıldı. Hastaların ortalama yaşı 72,22 + 

12,63 (min – maks = 44 – 94 ), ortalama vücut kitle indeksi 26,47 + 5,18 idi. Hastaların 19’u 

(%61,3) erkek, 12’si (%38,7) kadındı. Hastaların 7 tanesinde kalça kırığı sonrası kemik mineral 

yoğunluğu istenmişti. Osteporoz risk faktörleri değerlendirildiğinde; hastaların 3’ünde 

ebeveynde kalça kırığı öyküsü mevcuttu, 10 tanesi sigara içiyordu, 2 tanesinin romatoid artrit 

tanısı, 1 tanesinin steroid kullanım öyküsü mevcuttu. Hastaların 5 tanesi (%16,1) kırık öncesi 

osteoporoz tedavisi alıyordu ve bunların hiçbirinde kırık sonrası tedavi değişikliği yapılmamıştı. 

Hastaların sadece 3 tanesine (%9,6) kırık sonrası osteoporoz tedavisi başlanmıştı. Hastalardan 3 

tanesinde kalça kırığı öncesinde 1 tanesinde kalça kırığı sonrasında distal Radius kırığı gelişmiş. 

Hastalardan 3 tanesinde ise her iki kalçada da kırık gelişmiş, sadece 1 hastada ilk kalça 

kırığından sonra osteoporoz tedavisi başlanmış. Hastaların kemik mineral yoğunluğu verisi 

girilmeden hesaplanan FRAX’a göre 10 yıllık major osteoporotik kırık riski 16,44 + 10,24, kalça 

kırığı riski ise 8,10 + 8,72 idi. FRAX değerlendirmelerine göre 50 yaş üstü hastalardan (28 hasta) 



15 tanesinin kırık riski üst değerlendirme eşik değerinin üstünde idi. Geriye kalan 13 hastanın 9 

tanesi alt değerlendirme eşiğinin üstünde (2 tanesi tedavi eşik değerinin üstünde) kalıyordu ve 

kemik mineral yoğunluğu ile değerlendirilmesi gerekiyordu. 

Sonuç: Geçirilmiş kalça kırığı süreden ve kemik mineral yoğunluğundan bağımsız olarak 

osteoporoz açısından çok yüksek risk kabul edilmesine ve osteoporoz tedavisi gerektirmesine 

rağmen hastaların çok küçük bir kısmı osteoporoz açısından değerlendirilip, tedavi edilmektedir. 

Osteoporoz açısından farkındalığının artırılması ve mortalite ve morbiditesi yüksek olan kalça 

kırığı hastalarının mutlaka osteoporoz açısından değerlendirilmesi ve tedavi edilmesi 

gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: osteoporoz, kalça kırığı, FRAX 



  

S-111 Lomber Vertebra Schmorl Nodülleri ile Lomber Vertebra Kemik Mineral 

Yoğunluğu Arasındaki İlişki: Retrospektif Bir Araştırma 

Sevinç Külekçioğlu1, Alp Çetin2 

1İlker Çelikcan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi, Bursa 
2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon ABD, Ankara 

Amaç: Schmorl Nodülü (SN), intervertebral disk dokusunun intravertebral herniasyonu olarak 

tanımlanır. SN herhangi bir vertebrada görünebilir, ancak tipik olarak alt torasik ve lomber 

bölgelerde bulunma eğilimindedir. SN'lerin patojenezi net değildir ve bu konuda araştırmacıların 

fikir birliği yoktur. Bazıları bunun gelişimsel bir hastalık olduğunu düşünmekle birlikte birçok 

araştırmacı, vertebra uç plakasının zayıflamasına neden olan spesifik bir bozukluğun olduğunu 

ve bu durumun SN'lerin gelişimine zemin hazırladığını iddia etmektedir. Bunlara Schuerman 

hastalığı metabolik ve neoplastik kemik hastalıkları (osteoporoz, hiperparatiroidizm), dejeneratif 

disk hastalığı ve travma dahildir. Osteoporoz, SN'lerin gelişimi için bir risk faktörü olarak kabul 

edilse de, literatürde çelişkili sonuçları olan çok az çalışma vardır. Manyetik rezonans 

görüntüleme (MRG), SN'nü tanımlamak için en iyi modalitedir. Kemik mineral yoğunluğunu 

(KMY) ölçmek için en yaygın olarak kullanılan yöntem, çift enerjili x-ışını absorpsiyometri 

(DEXA) taramasıdır. Bu çalışmanın amacı, lomber vertebra KMY ile lomber SN gelişimi 

arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. 

Yöntem: Çalışmamıza son 5 yıl içinde FTR polikliniğine çeşitli yakınmalarla başvurup, lomber 

MRG’ı çekilmiş, lomber vertebra KMY ölçülmüş 48 hasta alındı ve dosyaları geriye dönük 

olarak incelendi. SN'yi teşhis etmek için MR görüntüleri kullanıldı. Her bir intervertebral 

diskteki mevcut tüm sagital görüntüler SN'ye göre değerlendirildi. SN, vertebranın bitişik 

trabeküler kemikli uç plakasına, intervertebral diskin 2 mm'den fazla herniasyonu olarak 

tanımlandı. Uygunluk kriterleri dikkate alınarak lomber vertebrada SN bulunan toplam 25 hasta 

(14 kadın, 11 erkek, ortalama yaş 47.2 ± 16.1), ve MRG'de SN olmayan 23 (15 kadın, 8 erkek, 

ortalama yaş 45.3±14.7) hasta çalışmaya dahil edildi. Her iki gruptaki tüm hastaların KMY 

lomber ölçüm değerleri kaydedilip, karşılaştırıldı. Doğuştan vertebra anomalisi, kemik 

metabolizması bozukluğu, vertebral kolonda enfeksiyon, kırık, tümör ve herhangi bir nedenle 

vertebral kolon cerrahisi öyküsü olan hastalar çalışma dışı bırakıldı. Tüm katılımcılar için yaş, 

cinsiyet ve SN'lerin varlığı ve sayısı kaydedildi. 

Bulgular: Çalışma ve kontrol gruplarının demografik parametreleri benzerdi. L1-L4 ve L1 

vertebralarda gruplar arasında herhangi bir KMY farkı bulamasak da (0,877±0,121 g/cm2- 

1,316±0,320 g/cm2 ve 0,795±0,122 g/cm2 - 0,878±0,169 g/cm2 sırasıyla), L2'deki KMY 

seviyeleri (0,883±0,125 g/cm2’ye karşı 0,985±0,169 g/cm2, p=0,02), L3 (0,0909±0,149 

g/cm2'ye karşı 1.038±0.184 g/cm2, p=0.01) ve L4 (0.906±0.149 g/cm2'ye karşı 1.035±0.177 

g/cm2, p=0.01) SN olan hastalarda kontrol grubu ile karşılaştırıldığında anlamlı olarak daha 

düşüktü. Bu çalışmanın sonuçları, SN'si olan kişilerin DEXA ile ölçülen KMY'nun SN'si 

olmayan kişilere göre önemli ölçüde düşük olduğunu göstermektedir. Bu bulgular aynı zamanda 

osteoporozun SN gelişimi için bir risk faktörü olduğu veya bunun tersi olduğu hipotezini de 



desteklemektedir.SN'nin patojenezini açıklamak için birçok teori öne sürülmüştür. Vertebral uç 

plakayı zayıflatan faktörlerin SN’ne neden olabileceğini düşünmek mantıklıdır. Tarihsel olarak 

osteoporozdan SN gelişimi için bir risk faktörü olarak bahsedilmesine rağmen, literatürde çok az 

sayıda ve çelişkili sonuçlar bulunmaktadır. 

Sonuç: Bu ön çalışmanın sonuçları, SN’nün gelişiminin bu omurlardaki düşük KMY ile ilişkili 

olabileceğini göstermiştir. Bu bulgular vertebranın subkondral trabeküllerinin zayıflığının SN ile 

ilişkili olduğu hipotezini desteklemektedir. 

Anahtar Kelimeler: Osteoporoz, İntervertebral disk, vertebral uç plaka, kırık, schuerman 

hastalığı 



  

S-112 D Vitamini Eksikliğinde Sistemik ve Hematolojik İnflamatuvar 

Belirteçlerin Değerlendirilmesi 

Tuğba Alışık1 

1AİBÜ İzzet Baysal Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

Amaç: Kemik metabolizması ve kalsiyum ve fosfor dengesinin korunmasında önemli rolü olan 

D vitaminin (VD) eksikliği dünyada en yaygın mikronütrient bozukluğudur. VD’nin doğal 

immün hücreleri aktive ederek kemotaktik, fagositik, bakterisidal etkileri ve bunun yanında anti-

inflamatuar etkileri bulunmaktadır. Bu çalışmada, VD düzeyleri ile sistemik ve hematolojik 

inflamatuvar parametreler değerlendirilerek; VD’nin sistemik ve hematolojik inflamatuvar 

belirteçler üzerindeki etkilerinin araştırılması amaçlanmıştır. 

Yöntem: Bu retrospektif çalışmamızda VD düzeyleri çalışılmış olan hastaların yaş, cinsiyet, 25-

hidroksi VD düzeyleri, tam kan, C-reaktif protein (CRP), albumin, ürik asit sonuçları 

retrospekstif olarak taranarak not edildi. CRP, albümin, hemoglobin, lökosit, platelet değerleri 

normal aralıkta olan ve diabetes mellitus, hipertansiyon, kanser, karaciğer hastalığı, akut 

enfeksiyonu ve inflamatuvar (romatoid artrit, ankilozan spondolit vb.) hastalığı olmayan erişkin 

hastalar çalışmaya dahil edildi. Elde edilen verilerle CRP/albumin oranı (CAR), nötrofil/lenfosit 

oranı (NLR), platelet/lenfosit oranı (PLR), lenfosit/monosit oranı (LMR) değerleri 

hesaplanmıştır. Hastalar 25-Hidroksi VD düzeylerine göre Grup-1 (VD eksikliği grubu=VD 

düzeyi<12 ng/mL), Grup-2 (VD yetersizliği grubu=VD düzeyi 12-20 ng/mL) ve Grup-3 (Yeterli 

VD düzeyi grubu=VD düzeyi >20 ng/mL) şeklinde gruplara ayrıldı. 

Bulgular: Çalışmaya toplam 2889 hasta dahil edildi. Cinsiyet dağılımı açısından 

karşılaştırıldığında Grup-1’de 875 (%73), Grup-2’de 523 (%58,2) ve Grup-3’te 427 (%53,9) 

hasta kadın idi (p<0,001). Grup-1’de Grup-2 ve Grup-3’e göre kadın cinsiyet sıklığı daha fazla 

idi (ikisi için de p<0,05). Gruplar arasında yaş açısından anlamlı bir farklılık yoktu (p=0,094). 

CRP, CAR ve PLR değerleri Grup-2 ve Grup-3’te Grup-1’e göre, NLR değerleri Grup-3’te 

Grup-1’e göre anlamlı olarak düşüktü (hepsi için p<0,05). Albümin ve ürik asit değerleri Grup-2 

ve Grup-3’te Grup-1’e göre anlamlı olarak yüksekti (hepsi için p<0,05) (Tablo). 

Demografik ve laboratuvar verilerin karşılaştırılması 

  
Grup 1 

(n=1199) 

Grup 2 

(n=898) 

Grup 3 

(n=869) 

P 

değeri 

Cinsiyet, kadın 875 (73.0%) 523 (58.2%)a 427(53.9%)a <0.001 

Yaş; yıl 48(36-58) 48(36-58) 50(40-58) 0.094 

25-Hidroksi 

Vitamin D; ng/mL 
8.2(6.5-9.9) 

15.7(13.6-

17.7)a 

25.5(22.8-

30)a,b 
<0.001 

CRP; mg/L 1.4(0.6-2.6) 1.2(0.5-2.4)a 1.1(0.4-2.5)a <0.001 

Albumin; g/L 46(43-48) 46.7(44-49)a 47(44.3-49)a <0.001 



Ürik asit; mg/dL 4.9(4-5.9) 5.2(4.3-6.2)a 5.3(4.3-6.3)a <0.001 

Hemoglobin, g/dL 13.8(13-14.7) 
14.2(13.4-

15.2)a 

14.3(13.5-

15.4)a 
<0.001 

Lökosit; 109/L 
6.99(6.04-

8.16) 

7.09(6.08-

8.17) 
6.83(5.88-8)a,b 0.008 

Nötrofil; 109/L 
4.04(3.36-

4.93) 

4.06(3.31-

4.96) 

3.88(3.19-

4.7)a,b 
0.001 

Platelet; 109/L 274(236-318) 
265.5(229-

306)a 

263(224.3-

308)a 
0.001 

Lenfosit; 109/L 
2.03(1.64-

2.48) 
2.05(1.7-2.5) 

2.08(1.66-

2.52) 
0.377 

CAR 
0.031(0.014-

0.058) 

0.026(0.011-

0.052)a 

0.023(0.01-

0.054)a 
<0.001 

NLR 
2.031(1.552-

2.648) 

1.938(1.501-

2.561) 

1.862(1.443-

2.486)a 
<0.001 

PLR 
134.0(107.2-

168.0) 

129.2(103.7-

158.6)a 

128.1(101.2-

164.3)a 
0.002 

LMR 
3.259(2.473-

4.481) 

3.294(2.513-

4.37) 

3.443(2.571-

4.478) 
0.139 

 

Değerler ortanca (1.-3. çeyrek) değerler olarak verilmiş ve Kruskal-Wallis Testi ile 

karşılaştırılmıştır. Cinsiyet parametresi sayı (yüzde%) olarak verilmiş ve Pearson Ki-Kare testi 

ile karşılaştırılmıştır. a: Dunn-Bonferoni ikili karşılaştırma testine göre Grup 1’den anlamlı 

olarak farklı, b: Dunn-Bonferoni ikili karşılaştırma testine göre Grup 2’den anlamlı olarak farklı, 

CRP: C-reaktif protein, CAR: C-reaktif protein albümin oranı, NLR: Nötrofil lenfosit oranı, 

PLR: Platelet lenfosit oranı, LMR: Lenfosit monosit oranı.  

Sonuç: VD eksikliği olan hastalarda, VD yetersizliği ve yeterli VD düzeyi olan hastalara göre 

çalışmamızda CRP ve albümin değerleri referans aralığında olmasına rağmen sistemik 

inflamatuvar bir belirteç olan CAR değerlerinin daha yüksek olması; bu belirtecin VD eksikliği 

ile ilişkili inflamasyonun bir göstergesi olarak kullanılabileceğini düşündürmektedir. VD 

düzeylerindeki değişim ile CAR değerlerindeki değişim arasındaki ilişki üzerine yapılacak daha 

ileri prospektif çalışmalar ile bu parametrenin VD eksikliğindeki önemi daha iyi anlaşılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: D vitamini eksikliği, sistemik inflamasyon, CAR, C-reaktif protein, 

albümin 



  

S-113 Duchenne Muskuler Distrofili Hastaların Demografik,Klinik Ve 

Laboratuar Özellikleri: Erken Tanı Bize Neler Sağlayabilir? 

Göksel Tanıgör2, Filiz Meryem Sertpoyraz1, Figen Baydan2, Murat Yıldırım Kale2 

1İzmir Bakırçay Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği 
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöromuskuler 

Hastalıklar Birimi 

Amaç: DMD, 3600-6000 canlı doğumda bir,erkekleri etkileyen X’e bağlı, ilerleyici, distrofin 

defekti ile karakterize kas distrofisidir. Distrofin eksikliği veya yokluğunda klinikte motor 

gelişimde gecikme olur. Üst ve alt ekstremitede proksimal güçsüzlük belirgindir, alt ekstremite 

etkilenimi nedeniyle düzgün koşamaz, zıplayamazlar. Geç yürüme öykülerinde bulunur. Gower’s 

bulgusu pozitiftir. Fiziksel yetenekleri yaşıtlarından farklılaştığı beş yaş civarında tanı alırlar. 

Kas güçsüzlüğü proksimalden distale ilerler, yürüme bozulur ve erkek çocuklar 9-12 yaş 

civarında tekerlekli sandalyeye ihtiyaç duyarlar. Üst ekstremite kaslarının etkilenimi günlük 

yaşam aktivitesinde zorluklara yol açar. İlerlemeyen bilişsel işlev bozukluğu da mevcuttur. 

Solunum ve kardiyak kas tutulumu nedeniyle müdahale edilmezse kardiyopulmoner 

komplikasyonlar nedeniyle yirmili yaşlarda kaybedilirler. Amacımız klinik takiplerimizde olan 

hastalarınızın özelliklerini tanımlamak ve erken tanı ve klinik gidiş açısından bulguların 

paylaşılmasıdır. Buna ek olarak asemptomatik dönemde tespit edilen vakalar(farklı bir başvuru 

için alınan kanda enzim yükseklikleri) ile semptom ortaya çıktıktan sonra tanı alan vakalar arası 

olabilecek laboratuvar ve klinik gidiş arasındaki farklılıkları iki ayrı dönemde(10 yaş altı ve üstü) 

değerlendirmektir. 

Yöntem: İki merkezli, retrospektif çalışmaKlinik,laboratuar,patolojik olarak kesin tanı almış 136 

hasta çalışmaya alındı.Hastaların kayıtlı verilerinden demografik (yaş,eğitim,aile 

öyküsü,…….),klinik ve laboratuar özellikleri kaydedildi.Tüm veriler tanımlayıcı istatistikler ile 

analiz edilmiş ve ortalama(standart deviasyon) veya n(%) olarak ifade edilmiştir. Verilerin 

normal dağılıma uygunluğu için Shapiro-Wilk testi kullanılmıştır. Kategorik verilerin analizi için 

Pearson’ın Ki-kare testi ve Fisher’ın Exact testi kullanılmıştır. Sürekli verilerin gruplar arası 

karşılaştırmalarında normal dağılımı sağlayan veriler için parametrik testler(bağımsız 

değişkenlerde T-testi), normal dağılımı sağlamayan veriler için non-parametrik testler(Mann-

Whitney U testi) kullanılmıştır. Parametrelerin hastalık evresine göre karşılaştırmasında tek 

yönlü ANOVA istatistiği kullanılmış, post-hoc olarak varyans homojenitesine göre Schiff testi 

ve Dunnett C testi kullanılmıştır. Varyansların homojenliğinin testi için Levene testi 

kullanılmıştır. İstatistiklerin gerçekleştirilmesi için SPSS versiyon 26(IBM Corporation, 

Armonk, NY) programı kullanılmıştır 

Bulgular: 136 hasta çalışmaya dahil edilmiştir. Evrelerine göre yapılan karşılaştırmada geç 

dönem hastalarda erken ambulatuvar döneme göre CK ve LDH değerleri daha yüksek görüldü, 

25-OH D vitaminleri arası fark görülmedi. Bunun yanında asemptomatik dönemde tanı almış 

olan hastalar ile semptomatik dönemde tanı almış hastalar karşılaştırıldığında her iki grubun tanı 

yaşları birbirinden farklıydı(p<0.05). 10 yaş altı hastalarda iki grup arası klinik parametrelerde 



fark saptanmadı(p>0.05). 10 yaş üzeri dönemdeki hastalarda ise asemptomatik dönemde tanı 

almış hastalarda Vignos, Brooke skalaları, ayak bileği dorsifleksiyon kısıtlılığı, el sıkma kas 

kuvveti ve Quadriceps kas kuvvveti semptomatik dönemde tanı almışlara oranla daha iyi 

seviyedeydi(p>0.05) 

DMD'li 10 yaş üstü ve altı hastaların bulgularının karşılaştırılması 

10 yaş altı hastalarda karşılaştırma 

  

  
Asemptomatik(CK 

yüksek) n:34 

Semptomatik 

n:31 
p 

Ayak bileği 

DF 
5.98±7.17 5.75±6.07 0.89 

Vignos 1.82±1.26 2.19±1.51 0.28 

Brooke 1.09±0.28 1.32±0.8 0.30 

Yaş 5.2±1.65 6.19±1.64 0.022 

CK 14940±6728 12482±5297 0.18 

LDH 1074±324 1007±349 0.51 

Vit D 17.3±8.92 19.1±7.49 0.50 

Grip Str 3.57±2.54 4.32±2 0.25 

Quadriceps 

Kuvveti 
4.45±0.67 4.37±0.79 0.42 

Skolyoz 5(11.8%) 5(16.1%) 0.61 

  

10 yaş üzeri hastalarda karşılaştırma 

  

  Asemptomatik(CK 

yüksek) (n:28) 

Semptomatik 

(n:43) 
P 

Ayak bileği 

DF 
-6.71±14.6 -14.1±15.2 0.46 

Vignos 4.11±3.19 5.88±3.15 0.024 

Brooke 1.71±1.35 2.53±1.63 0.026 

Yaş 11.0±2.34 12±2.49 0.072 

CK 8811±10203 4666±3807 0.09 

LDH 720±494 561±295 0.21 

Vit D 13.8±6.96 15.5±6 0.40 

Grip Str 6.95±4.06 5.01±4.08 0.03 

Quadriceps 

kuvveti 
3.42±1.2 2.58±1.38 0.021 



Skolyoz 14(50%) 26(60.5%) 0.38 

Sonuç: Çalışma sonucu merkezimizdeki DMD’li hastaların demografik ve klinik verileri 

tanımlanmıştır. Buna ek olarak hastalığın farklı evrelerine göre takipte sık kullanılan CK ve LDH 

parametreleri karşılaştırılmış, özellikle kas kitlesinin azaldığı geç dönem hastalarda kas hücresi 

kaynaklı bu belirteçlerin azaldığı bir kez daha gösterilmiştir. Hastalığın tanısını daha erken 

almayı başarmış asemptomatik dönem tanılı hastalarda hastalığın ilk evrelerine denk gelen 10 

yaş altı dönemde klinik değerlendirme parametrelerinde anlamlı bir fark saptanmazken, daha 

ilerleyen evreleri içeren 10 yaş üzeri dönemde klinik değerlendirmeler erken tanı lehine 

olmuştur.Tüm bulgularımız hastalıkta gerek farmakolojik, gerekse rehabilitatif tedaviyi en ideal 

ve en erken şekilde planlamaya izin veren erken tanının prognostik önemini vurgulamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Duchenne Muskuler Distrofi, Kreatinin Kinaz 



  

S-114 Hemiplejik Serebral Palsili Çocuklarda Botulinum Toksin Uygulamasının 

Somatosensoriyel Bozukluk ve Postural Kontrol Üzerine Etkileri 

Sefa Kurt1, Evrim Karadağ Saygı1 

1Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul 

Amaç: Toplum içi bağımsız ambule hemiplejik serebral palsi (SP) tanılı çocukların postural 

kontrol ve alt ekstremite taktil duyularını sağlıklı kontroller ile karşılaştırmak ve bu çocuklarda 

ayak bileği plantar fleksör kaslarına uygulanan botulinum nörotoksin-A (BoNT-A) 

enjeksiyonunun ayak taktil duyusu ile statik ve dinamik hareketlerde postural stabilite üzerine 

etkilerinin araştırılmasıdır. 

Yöntem: Çalışmaya 5-13 yaş arası, Kaba Motor Fonksiyon Sınıflandırma Sistemi (KMFSS) 

seviyesi 1 ve 2 olan, ayak bileği plantar fleksör kaslarına BoNT-A enjeksiyonu yapılması 

planlanan 19 hemiplejik SP tanılı hasta ile yaş ve vücut kitle indeksi (VKİ) benzer 19 sağlıklı 

çocuk dahil edildi. Hemiplejik SP’li hastaların gastroknemius kasına BoNT-A enjeksiyonu 

uygulandı, ardından 4 hafta boyunca fizik tedavi ve rehabilitasyon (FTR) programına alındı. 

Tedavi öncesi, tedavi sonrası 4. ve 12. hafta kontrollerinde ayak plantar yüzünden hafif 

dokunma-basınç ve 2 nokta ayrımı duyusu sırasıyla Semmes-Weinstein monofilamentleri ve 

diskriminatör ile; statik ve dinamik postural kontrolün kantitatif değerlendirmesi Balance Master 

denge cihazında modifiye klinik denge duyusal interaksiyon testi, oturmadan ayağa kalkma ve 

adım at-hızlı dön testleri ile; selektif motor kontrol Alt Ekstremite Selektif Kontrol 

Değerlendirme Skalası (SCALE) ile, fonksiyonel mobilite Zamanlı Kalk ve Yürü Testi (ZKYT) 

ile değerlendirildi. 

Bulgular: Hemiplejik SP ve sağlıklı kontrol grubu yaş, cinsiyet ve VKİ dağılımları açısından 

değerlendirildiğinde benzerdi (p>0,05). Dominant taraf, nondominant taraf ve ortalama hafif 

dokunma-basınç ve iki nokta ayrımı eşik değerleri hemiplejik SP grubunda kontrol grubuna göre 

anlamlı düzeyde yüksek bulundu (p<0,05). Hemiplejik SP grubunda nondominant taraf hafif 

dokunma-basınç ve iki nokta ayrımı eşiği ölçümleri dominant tarafa göre belirgin yüksek 

saptandı (p=0,001). Kontrol grubunda statik ve dinamik postural stabilite parametrelerinin 

hemiplejik SP grubuna kıyasla daha iyi olduğu bulundu (p<0,05). Hemiplejik SP’li çocuklarda 

tedavi sonrası 4. ve 12. hafta kontrollerinde tedavi öncesine göre; hafif dokunma-basınç eşik 

değeri, statik ve dinamik denge parametreleri, SCALE ve ZKYT’de anlamlı iyileşme saptandı 

(p<0,05). 

Sonuç: Toplum içi bağımsız ambule olan ve daha iyi prognoza sahip hemiplejik SP’li hastalarda 

dahi statik ve dinamik postural kontrol bozuklukları ve her iki alt ekstremitesinde taktil duyu 

defisitleri saptanmıştır. Dinamik ekin kontraktürünün BoNT-A enjeksiyonu ve FTR 

kombinasyonu ile tedavi edilmesi ile somatosensoriyel problemlerde azalma, statik ve dinamik 

postural stabilite parametrelerinde iyileşme, alt ekstremite selektif motor kontrolü ve fonksiyonel 

mobilitede artış tespit edilmiştir. 



Anahtar Kelimeler: Botulinum nörotoksin-A, postural kontrol, serebral palsi, spastisite, taktil 

duyu 



  

S-115 Serebral Palsili Çocuklarda Sosyodemografik ve Klinik Özellikler 

Bilinç Doğruöz Karatekin1, Şeyma Nur Bayındır1, Gülnihal Kaçar2, Samira Hashimi1, İsmail 

Hakan Akbulut1, Betül Ceyda Şenyurt1, Afitap İçağasıoğlu2 

1İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi, Fiziksel 

Tıp ve Rehabilitasyon 
2İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon 

Amaç: Serebral palsi (SP), gelişen fetal veya infant beyninde meydana gelen ilerleyici olmayan 

bozukluklara atfedilen, aktivite sınırlamasına neden olan, hareket ve postür gelişiminin bir grup 

kalıcı bozukluğunu tanımlar. Çalışmamızda, kliniğimizde takipli serebral palsili çocukların 

sosyodemografik ve klinik özellikleri araştırıldı. 

Yöntem: Çalışma, pediatrik rehabilitasyon kliniğinde takipli 266 serebral palsili çocuğun dahil 

edildiği kesitsel bir çalışmadır. Çocukların klinik takipleri esnasında demografik bilgileri 

(cinsiyet, yaş, konaklama durumu, ebeveynlerinin çalışma durumu, eğitim durumu, aylık 

gelirleri), risk faktörleri, SP tipi, fonksiyonel durumu (Kaba Motor Fonksiyon Sınıflandırma 

Sistemi (KMFSS), El becerileri sınıflandırma sistemi (MACS), İletişim Fonksiyon Sınıflandırma 

Sistemi (İFSS), Yeme ve içme becerileri sınıflandırma sistemi (EDACS)), aldıkları tedaviler 

(fizyoterapi, medikal tedavi, botulinum toksin, ortez, cerrahi) sorgulandı 

Bulgular: Ortalama yaş 7.60 (± 4.26) idi. Katılımcıların 131’i kadın (% 49,2), 135’i erkekti (% 

50,8). 222 çocuk spastik tip (%90,2), bunların 170’i bilateral, 52’si unilateral spastik tip serebral 

palsi, 11’i diskinetik (%4,5), 13’ü ataksik/hipotonik tip (%5,3) serebral palsi idi. 252’sinin 

bakımvereni anne (% 94,7) idi. 111 anne (%41,7) ve 102 baba (%43,8) ilköğretim mezunu idi. 

193 anne ev hanımı iken (%79,1), 161 baba (%66,3) nitelik gerektirmeyen işlerde çalışmaktydı. 

Aileye giren aylık gelir 80 ailede asgari ücret (%33,9), 86 ailede asgari ücretX2 ( %36,4), 61 

ailede asgari ücretX3 (%25,8) ve 9 ailede asgari ücretX4 ve üzeri (%3,8) idi. 114 aile (%46,7) 

kirada yaşamakta iken, 131 aile (%53,3) ev sahibi idi. Çocukların 203’ünde (%76,3) en az bir 

risk faktörü saptandı. 81’inde (%30,5) prenatal, 166’sında natal (%62,9) ve 11’inde (%41,7) 

postnatal risk faktörü vardı. Ortalama KMFSS 2.89 (± 1.47), MACS 2.63 (± 1.39), IFSS 2.62 (± 

1.45), EDACS 2.74 (± 1.48) idi. Çocukların 206’sı (%90) fizyoterapi ve rehabilitasyon almakta, 

148’i (%64,3) ortez, 51’i (%19,2) mobilizasyona yardımcı cihaz kullanmakta, 49’u (%21,3) oral 

medikal tedavi almakta, 81’ine (%35,7) botulinum toksin, 35’ine (%15,5) ortopedik cerrahi, 

3’üne (%1,3) dorsal rizotomi uygulanmıştı. 

Sonuç: Serebral palsinin sosyodemografik ve klinik özelliklerinin belirlenmesi erken tanı ve 

uygun müdahalelerin tespiti bakımından önemlidir. 

Anahtar Kelimeler: serebral palsi, fonksiyonel durum, risk faktörü, sosyodemografik 



  

S-116 Kronik Mekanik Bel Ağrısı olan Hastalarda Tamamlayıcı Alternatif 

Tedavi Yöntemlerinin Değerlendirilmesi 

Filiz Meryem Sertpoyraz1, Gözde Mutlu2, Umut Gök Balcı2 

1İzmir Bakırçay Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği,İzmir 
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Kliniği 

Amaç: Bel ağrısı önemli bir iş gücü ve ekonomik kayıp nedenidir. Sıklıkla fiziksel aktivite ile 

artan , istirahatle azalan mekanik bozukluklardan kaynaklanır.Dünya Sağlık Örgütü’ne göre 

geleneksel ve tamamlayıcı 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 uygulamalar bütünüdür. Ağrılı durumlarda tamamlayıcı ve alternatif tedavilere sıklıkla 

başvurulduğu bildirilir. Çalışmamızdaki amacımız kronik mekanik bel ağrısı olan hastaların 

tamamlayıcı alternatif tedavi yöntemlerinin kullanımlarının değerlendirilmesidir. 

Yöntem: Kesitsel tanımlayıcı araştırma, Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve 

Araştırma Hastanesi Aile hekimliği ve Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon polikliniklerinde kronik 

mekanik bel ağrısı tanısı alan, bilgilendirilmiş onam formunu imzalayan 500 , kadın ve erkek 

hasta alındı. Hastaların sosyodemografik özellikleri, tanıları, bel ağrı şiddetleri visüel analog 

skala(VAS) kullanılarak kaydedildi ve tamamlayıcı alternatif tedaviye başvurularını sorgulayan 

anketini cevaplamaları istendi. Bu ankette geleneksel ve alternatif tıp tedavi başvusunu 

sorgulayan 5 ana başlık bulunur. Bunlar biyolojik temelli tedaviler( spesifik diyet,besinsel 

destekler,vücud yüzeyine sürülerek uygulananlar), akıl/beden yöntemleri( 

dua,meditasyon,müzik,türbe ziyareti...) , manüplatif /vücud temelli yöntemler,enerji tedavileri ve 

alternatif medikal sistemlerdir. 

Bulgular: Araştırmaya katılanların %72,8’i kadın olup, %44’ü evhanımıydı.Hastaların %29,8’i 

50-59 yaş arasında, %27,2’si 40-49 yaş arasındaydı. Tanı grupları incelendiğinde; hastaların 

%62,4’ünün lomber disk hernisi (LDH), %14,8’inin miyalji, %13,6’sının spondiloartroz, 

%8,4’ünün skolyoz, %6,8’inin spondilolistezis, %4,2’sinin lomber dar kanaldı. Bel ağrısı 

süresinin en çok 2-5 yıl arasındaydı ve hastaların %39,2’si vücüd kitle indeksine göre fazla 

kiloluydu. Bel ağrısının şiddeti VAS'a göre ortalama 6,59±2,10’du.Tamamlayıcı alternatif 

tedavilere başvuru hastaların %60,2 'inde olup, %66,1’i aile/arkadaş önerisiyleydi.Hastalarin 

%63,8’i tedavilerden faydalandığını bildirdi.Sık kullanıma göre %75,7manuplatif, vücut temelli 

yöntemlerini ve %73,8 besinsel/bitkisel desteklerini kullanmışlardır.Vücuda uygulanan en sık 

yöntem %61,3 ile yakı işlemiydi; akıl beden yöntemlerinden en çok %79,3 dua;manuplatif, vücut 

temelli yöntemlerden en sık olarak %57,8 ile masaj, %30,7 ile kaplıca ve %29,3 ile şiropraktik; 

enerji tedavilerinden özel yataklar kullanılmıştı. Tanıları ile TAT’ lardan fayda görme durumu 

kıyaslandığında LDH olan hastalarda anlamlı olarak fayda gördükleri bulundu(p <0.05). 

Kadınlar, akıl beden yöntemlerine erkeklerden daha fazla başvurmuştu. TAT yöntemlerinden 

yakı işlemini en fazla kullananların 70 yaş üstü hastalar olduğu, masaj yöntemini en fazla 



kullananların fazla kilolu hastalar olduğu bulundu. VAS skoru, TAT kullanan hastalarda 

kullanmayanlara göre anlamlı oranda yüksekti. 

Sonuç: Kronik mekanik bel ağrısı olan hastalarda TAT kullanım oranı yüksekti ve hastaların 

fayda görme oranı da yüksek bulundu.Bu nedenle tamamlayıcı alternatif tedavi yöntemlerinin 

kronik mekanik bel ağrılı hastalarda sık başvurulduğu gözönüne alındığında daha yüksek hasta 

sayılı, geniş kapsamlı , ileri ve kanıta dayalı çalışmalar yapılması önerilir. 

Anahtar Kelimeler: Bel Ağrısı Tamamlayıcı Alternatif Tedavi 



  

S-117 Farklı Omuz Açılarının Metabolik Parametrelere Etkisi: Kol Ergometri 

Çalışması 

Figen Dağ1, Orhan Güvener1, Volkan Öztuna2, Özlem Bölgen Çimen1 

1Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı 
2Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı 

Amaç: Bu çalışmanın amacı sağlıklı bireylerde farklı omuz açılarının kol ergometresi ile ölçülen 

metabolik parametreler üzerine olan etkisini incelemektir. 

Yöntem: Çalışmaya yaşları 18-41 yıl olan 14 sağlıklı erkek (28.14±6.82yıl) dâhil edildi. 

Bireylerin egzersiz kapasitesi birer hafta arayla iki farklı omuz açısında (90 ve 135 derece) kol 

ergometrisi ile ölçüldü. Protokol, 2 dakikalık yüksüz ısınma aşaması ile başlatıldı. Egzersiz 

testine 30W ile başlanıp, her dakika 10W’ lık artışlar yaparak tükenene ve/veya belli iş yükünü 

devam ettiremeyene kadar devam edildi. Egzersiz testi sırasında solunan gazlar her nefes için 

toplandı. Test sırasında kalp hızı(HR) polar ile kaydedildi. Katılımcılardan devir hızını 60 

dev/dak'da sabit tutmaları istendi ve testi mümkün olduğunca uzun süre sürdürmeleri için sözlü 

olarak teşvik edildiler. Son olarak, pik değerleri belirlemek için oksijen tüketimi(VO2), solunum 

değişim oranı(RER) ve HR verilerinin her 15 saniyede bir ortalaması alındı. Her aşamanın 

sonunda algılanan eforu değerlendirmek için Borg skalası kullanıldı. 

Bulgular: Ölçülen her iki kol açısı için (90 ve 135 derece) ulaşılan HRpik(152.51±4.76 atım/dk, 

155.41±4.48 atım/dk; p=0.035), RQ(1.07±0.02, 1.03±0.02; p=0.040) ve test süresi(10.38±0.64 

dk,9.37±0.63 dk;p=0.041) bakımından istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulundu. Ancak 

VO2pik(23.16±0.90ml/kg/dk,22.70±0.65 ml/kg/dk;p=0.61) ve Borg değerleri 

(16.51±0.62,17.36±0.34; p=0.17) açısından farklılık bulunmadı. 

Sonuç: 135 derece omuz açısında ulaşılan pik kalp hızı daha yüksek olmasına rağmen, VO2pik 

değerleri her iki pozisyon için benzerdi. Omuz eklemi açısının 135 dereceye çıkarılması, egzersiz 

testi sırasında pik oksijen tüketimini artırmadı. 

Anahtar Kelimeler: Kol ergometre, Egzersiz kapasitesi, Oksijen tüketimi 



  

S-118 Rotator Manşet Yırtığı Hastalarında Yaşam Kalite İndeksi 

Akif Akçal1, ibrahim Eke1 

1Antalya Atatürk Devlet Hastanesi 

Amaç: Bu çalışmanın amacı rotator manşet onarımı yapılan hastalarda yaşam kalitesini (QOL) 

cinsiyet ve yaş ile karşılaştırmaktır. 

Yöntem: Çalışma tasarımı kesitsel bir çalışma olup, açık ve artroskopik cerrahi uygulanan 

toplam 104 hasta dahil edildi. Çalışma grubu cinsiyet ve yaşa göre SF-36 yaşam kalitesi ölçeği 

ile karşılaştırıldı. SF-36 ölçeği postoperatif 16. haftada yapıldı. Ayrıca ameliyat tekniği SF-36'ya 

göre karşılaştırıldı. 

Bulgular: Gruplar 652i kadın 104 kişiden oluşuyordu ve yaş ortalaması 58,3 idi. SF-36 (35.61 

+/- 6.15 puan) vakalarla birlikte yaşta anlamlı bir farklılık gösterdi. (p<0,001). Cinsiyet açısından 

fark anlamlı değildi, (41.84 +/- 11.13 puan) (p=0.121). 

Sonuç: Bu çalışmada, yaş ve yaşam kalitesi arasında anlamlı bir fark bulundu. Kısa Form 36 

genel sağlık algısı açısından rotator manşet cerrahisi geçiren genç hastaların yaşam kalitesinin 

artroskopik cerrahide daha yüksek olduğu sonucuna varıldı. 

Anahtar Kelimeler: omuz, rotator manşet, yaşam kalite indeksi 



  

S-119 Tempromandibuler eklem bozukluğunda % 5 dekstroz proloterapi 

uygulamasının etkinliği: Pilot çalışma 

Gülşah Yaşa Öztürk1, İlker Solmaz2, Derya Can2 

1ADANA ŞEHİR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 
2GÜLHANE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 

Amaç: Bu pilot çalışmada, % 5 dekstroz proloterapi uygulamasının temporomandibular eklem 

ve ilişkili yapıların bozukluklarının tedavisinde etkinliğini göstermek amaçlanmıştır. 

Yöntem: Haziran 2021 tarihinde proloterapi kliniğine başvuran 28-65 yaş arası, 2 erkek, 3 kadın 

hastanın yer aldığı pilot çalışmada, fiziksel travma olmaksızın başlayan, 3 ayı aşkın süredir olan, 

çene eklemi alanından ses gelmesi, çene ağrısı, kulağa vuran ağrı, baş ağrısı, ağız açma 

hareketlerinde kısıtlılık, diş gıcırdatma, uyku bozukluğu şikayetleri olan hastalar çalışmaya dahil 

edildi. Hastaların 3 tanesi kulak ağrısı nedeni ile daha önce kulak burun boğaz hekimine ve çene 

ağrısı nedeni ile diş hekimine başvurmuş önerilen yumuşak diyet önerileri, ev egzersiz programı 

ve nonsteroid antienflamatuar ilaçlardan fayda görmemişlerdi. Hastaların ek sistemik hastalığı ve 

kullandığı ilaçlar yoktu. Yapılan fizik muayenelerinde; çene eklemi bölgesinde palpasyonla ağrı, 

oskültasyonda ilgili temporomandibular eklemde klik sesi tespit edildi. Hastaların eklem hareket 

açıklığı ölçümünde, ağız açıklığı aktif ortalama 32 mm ağrılı, yardımlı 35 mm ağrılı olarak tespit 

edildi.Uygulanan konservatif tedavilerden fayda görmeyen hastalara gerekli açıklamalar 

yapılarak ve hasta olur formu imzalatılarak proloterapi tedavisi planlandı. Tedavi öncesi Visual 

Analogue Scalae (VAS) ile ağrı değerlendirilmesi yapıldı. VAS 10 şiddetli ağrıyı ifade ederken 

VAS 0 ağrı yok olarak belirtilerek, hastadan görsel skalada işaretlemesi istenildi. VAS ortalama 

değeri tedavi öncesinde 9 olarak tespit edildi. Temporomandibuler eklem kapsülüne ve bu 

bölgeye insersiyosu olan musculus pterygoideus lateralis caput süperior ile caput inferior 

tendonu alanlarına, 10 cc’lik enjektör ve 25 gauge iğne ucu kullanılarak kondiler temas sonrası 1 

cc % 5 dekstrozdan oluşan proloterapi solüsyonu enjekte edildi. Benzer şekilde eklem aralığına 

kondil teması almadan 1 cc %5 dekstroz proloterapi solüsyonu enjekte edildi. Girişim sonrası 

oluşabilecek ağrı durumunda parasetomal alınabileceği belirtilse de hastalar gerek 

duymadıklarını bildirdi. Hastalara 4 hafta ara ile 4 seans aynı şekilde proloterapi uygulaması 

yapıldı. 

Enjeksiyon uygulama bölgeleri 



 

% dekstroz proloterapi enjeksiyon uygulama bölgeleri 

Bulgular: Hastalar uygulamaları iyi bir şekilde tolere ettiler ve herhangi bir yan etki gözlenmedi. 

Hastalarımızın takibinde 4. haftada, çene ağrısı, kulağa vuran ağrısı ve baş ağrısı azalmıştı. VAS 

ortalama değeri 5 ve ortalama maksimal aktif ağız açıklığı 36 mm, yardımlı ağız açıklığı 38 mm 

olarak ölçüldü. Tüm hastalardaki klik sesi azalmıştı. 4 seans uygulama sonrası 4. ayda maksimal 

ağız açıklığı ortalaması aktif 40 mm, yardımlı 44 mm olarak tespit edildi. Ortalama VAS değeri 

2’ye gerilemişti. Hastalar istirahatte ve normal gıda tüketirken ağrısının olmadığını, sadece çok 

sert gıda çiğneme sırasında hafif ağrılarının olduğunu, diş gıcırdatma ve uyku sorunlarının 

tamamen geçtiğini bildirdi. Klik sesinin belirgin derecede azaldığı tespit edildi. 

Sonuç: Uygulanan konservatif tedavilere yanıtsız olan TME bozukluklarında teropatik olarak 

etkin, basit, güvenli, ciddi yan etkilerinin olmaması nedeni ile %5 dekstroz proloterapi yöntemi 

semptomatik TME bozukluklarının tedavisi için umut verici bir yöntem olarak görülmektedir. Bu 

konuda vaka sayısının yeterli olduğu randominize, kontrollü yeni çalışmalara ihtiyaç vardır. 

Anahtar Kelimeler: Temporomandibuler eklem bozuklukları, % 5 proloterapi 



  

S-120 Ankı̇lozan Spondı̇lı̇tte Mı̇krobı̇yata İlı̇şkı̇lı̇ Medı̇atör Düzeyı̇ ve Hastalık 

Aktı̇vı̇tesı̇yle İlişkisi 

Hasan Nasrallah1, Özlem Altındağ1, Ali Gür1, Mazlum Serdar Akaltun1, Mehmet Akif Bozdayı2, 

Mustafa Örkmez2 

1Gaziantep Üniversitesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı 
2Gaziantep Üniversitesi Tıbbı Biyokimya Anabilim Dalı 

Amaç: Ankilozan spondilit. (AS), aksiyel ve periferik iskeleti etkileyen, karakteristik 

inflamatuar sırt ağrısına neden olan, yapısal ve fonksiyonel bozukluklara yol açabilen yaygın bir 

inflamatuar romatizmal hastalıktır. Spinal ossifikasyon, fiziksel fonksiyon ve yaşam kalitesinin 

azalmasına neden olabilir. Bağırsak mikrobiyatasının insan sağlığı ve birçok hastalığın 

gelişmesinde önemli roller oynadığı bilinmektedir. Bu çalışmada, bağırsak mikrobiyata 

belirteçleri ile AS klinik seyri ve farklı tedavi seçenekleriyle ilişkisi araştırıldı. 

Yöntem: Bu çalışmaya en az 2 yıldır tanı almış olan, 18-65 yaş arası 76 Ankilozan Spondilit 

hastası (38 anti TNF tedavisi/38 NSAII tedavisi almakta olan) ve benzer yaş ve cinsiyet 

özelliklerinde olan 38 sağlıklı gönüllü alındı. Hasta ve gönüllülerde sedimentasyon hızı (ESR) ve 

C-Reaktif Protein (CRP) değerleri, BASDAI ve BASFI skorları ortalaması hesaplandı ve 

kaydedildi. Serum örneklerinde, CD14, CTLA4, CXC16, LPS ve TLR4 düzeyleri ELISA 

yöntemi kullanılarak ölçüldü. 

Bulgular: Anti TNF tedavisi ve NSAI tedavisi alan hastalarda BASDAI ve BASFI skorları 

ortalamaları karşılaştırıldığında NSAII alan hastalarda BASDAI ve BASFI skorlarının anlamlı 

derecede yüksek olduğu bulundu (p˂0,05). CRP ve ESR düzeylerinin, anti-TNF tedavisi alan AS 

hastalarında NSAI tedavisi alan hastalara göre anlamlı derecede düşük olduğu bulundu (p˂0,05). 

Anti TNF tedavisi ve NSAI tedavisi alan hastalar ile kontrol grubu arasında bağırsak mikrobiyata 

belirteçleri değerlendirildiğinde; CTLA4, CXC16, LPS ve TLR4 düzeyleri NSAI tedavisi alan 

AS grubunda anti-TNF tedavisi alan AS grubuna ve sağlıklı kontrol grubuna göre istatiksel 

olarak anlamlı derecede yüksek bulundu (p˂0,05). CD14 düzeyleri açısından ise, gruplar 

arasında istatiksel olarak fark yoktu (p>0,05) (Tablo 1). Ayrıca NSAII ve anti-TNF tedavisi alan 

AS hastalarında sigara ve alkol kullanımına göre bağırsak mikrobiyata belirteçleri 

karşılaştırıldığında anlamlı bir fark bulunmadı (p>0,05). 

Hasta ve kontrol gruplarında CD14, CTLA4, CXC16, LPS ve TLR4 değerlerinin 

karşılaştırılması 

Değişkenler 

NSAİ 

tedavisi 

alan 

hasta 

grubu 

(n=38) 

Anti-

TNF 

tedavisi 

alan 

hasta 

grubu 

Kontrol 

(n=38) 

p değeri 

  



(n=38) 

CD14 
1,79 ± 

0,62 

1,71 ± 

0,76 

1,84 ± 

1,17 
0,731 

CTLA4 
1,18 ± 

0,88 

0,51 ± 

0,88 

0,57 ± 

0,79 
0,001*+ 

CXC16 
2,85 ± 

1,58 

1,55 ± 

0,57 

1,57 ± 

0,41 
0,001*+ 

LPS 
106,44 

± 35,68 

69,64 ± 

37,95 

81,82 ± 

42,26 
0,001*+ 

TLR4 
2,75 ± 

1,44 

1,16 ± 

0,83 

1,49 ± 

1,77 
0,001*+ 

Anti-TNF: Anti-Tümör Nekroz Faktör, NSAİ: 

Nonsteroid Anti-İnflamatuvar İlaç, p <0,05. 

*:NSAI tedavisi alan- Anti-TNF tedavisi alan 

anlamlı fark, +: NSAI tedavisi alan-kontrol 

grubu anlamlı fark 

Sonuç: Yapılan çalışmlarda AS hastalarında bağırsak inflamasyonunun oluştuğu ve mikrobiyata 

gelişimini etkilediği görülmüştür. Yaptığımız çalışmada Anti-TNF tedavisi alan AS hastalarında 

CRP ve ESR düzeyleri ile hastalık aktivite skorlarının NSAI tedavisi alan gruba göre düştüğü 

hatta kontrol grubuna yakın çıktığı görüldü. Bu sonuçlar Anti-TNF tedavisinin AS’de 

inflamasyon üzerine daha etkili olduğunu düşündürdü. Bağırsak mikrobiyata belirteçlerinin anti-

TNF tedavisi alan AS hastalarında NSAII tedavisi alanlara göre daha düşük olduğu görüldü. 

Hastalık şiddetinin azalmasıyla mikrobiyata belirteçlerinin düzeylerinin düşmesi bağırsak 

mikrobiyatasının AS patogonezinde önemli rol oynadığını ve mikrobiyata biyo-belirteçlerinin 

hastalık aktivitesinin değerlendirilmesinde ve takibinde önemli olabileceğini akla getirmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Ankilozan Spondilit (AS), C-Reaktif protein (CRP), eritrosit 

sedimentasyon hızı (ESR), anti tümör nekroz faktör (anti TNF), Non-Steroid anti inflamatuvar 

ilacı (NSAİ) 



  

S-121 ROMATOİD ARTRİTLİ HASTALARDA KOGNİTİF BOZUKLUK VE 

İLİŞKİLİ FAKTÖRLER 

GUNEL RASULOVA KARAOSMAN1, ESRA DİLEK KESKİN1, UFUK ERGÜN2, KEMAL 

ÜRETEN3, GİZEM SUNA1 

1Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Kırıkkale 
2Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Kırıkkale 
3Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç hastalıkları Romatoloji Anabilim Dalı, Kırıkkale 

Amaç: Romatoid Artrit (RA) tanılı hastalarda ekstraartiküler bulgulara sık rastlansa da nörolojik 

tutulum sık değildir. Bununla birlikte son yıllarda RA popülasyonunda kognitif fonksiyon 

bozukluğunun normal popülasyona göre sık olduğu bildirilmiş fakat neden sonuç ilişkisi 

aydınlatılamamıştır. Bu çalışmada amacımız RA tanılı hastalarda kognitif işlevlerdeki 

bozukluğun ve uyku bozukluğu, yorgunluk, anksiyete, depresyon gibi kognisyonu 

etkileyecebilecek faktörlerin araştırılmasıdır. 

Yöntem: Bu çalışma RA hastalarının dahil edildiği kesitsel vaka kontrol çalışmasıdır. 

Çalışmamızda RA tanılı hastalar ile kontrol grubu demografik veriler açısından sorgulandı. Ek 

olarak RA tanılı hastaların kullanmakta oldukları ilaçlar ve hastalık süreleri kaydedildi. 

Çalışmada kognitif parametreleri değerlendirmek için Montreal Bilişsel değerlendirme anketi 

(MOCA), Standardize Mini Mental test (MMSE), Sayı menzili testi (Digit Span test) ve Stroop 

Renk Kelime Karıştırma Testi kullanıldı. Ayrıca her iki grupta da Depresyon ve anksiyetenin 

değerlendirilmesi açısından Hastane depresyon ve anksiyete skoru (HADS), yorgunluk için 

Yorgunluk şiddet ölçeği (YŞÖ), uyku kalitesi değerlendirilmesi için Pittsburgh uyku kalite 

indeksi (PUKİ), yaşam kalitesi değerlendirilmesi için HAQ, ağrı değerlendirilmesi için ise vizüel 

analog skala (VAS) kullanıldı. RA grubunda ise bunlara ek olarak hastalık aktivite skorunun 

belirlenmesi için hastalık aktivite skoru 28 (DAS 28) ve yaşam kalitesi değerlendirilmesi için 

RAQOL kullanıldı. Tekli değişkenli analizde anlamlı prediktif çıkan faktörler çoklu regresyon 

analizinde değerlendirildi. 

Bulgular: Çalışmaya yaş ortalaması 18-60 yıl olan RA (n=65) grubu ve cinsiyet, yaş, eğitim 

durumu açısından uyumlu sağlıklı kontrol (n=60) grubu dahil edildi. Tüm kognitif testlere göre 

kıyaslandığında RA grubunda sağlıklı kontrole göre kognitif testler istatistiksel olarak olumsuz 

etkilenmişti (p < 0.005). HADS, YŞÖ, PUKİ, VAS, HAQ puanları da yine kontrol grubuna göre 

RA grubunda istatistiksel olarak negatif etkilenmişti (p < 0.005). Regresyon analizinde kadın 

cinsiyet, yaş, sigara kullanımı, hastalık yaşı, eğitim süresi, ağrı, depresyon ve anksiyete varlığı, 

Tümör nekroz faktör alfa (TNF- α) inhibitörü ve hidroksiklorokin (HCQ) kullanımı ile kognitif 

parametreler arasında ilişki gösterildi (p < 0.005). 

Sonuç: Elde ettiğimiz veriler, RA tanılı hastalarda kadın cinsiyet, uzun eğitim süresi, TNF- α 

inhibitörü ve HCQ kullanımının kognitif parametreler üzerine olumlu etkisini ortaya koyarken, 

ileri yaş, ağrı varlığı, hastalık yaşı, sigara kullanımı, anksiyete ve depresyon varlığı gibi 

faktörlerin bu parametreler üzerine olumsuz etkili olduğunu ortaya koydu. Söz konusu bu 



faktörlerin daha ileri çalışmalarda tekrar araştırılması ve neden sonuç ilişkilerinin daha ayrıntılı 

şekilde saptanması, hastaların tedavi seçeneklerinin düzenlenmesi ve günlük yaşam kalitelerinin 

iyileştirilmesi açısından önem arz edecektir. 

Anahtar Kelimeler: ''Romatoid artrit'', ''kognitif disfonksiyon'', ''yaşam kalitesi'' 



  

S-122 DİZ OSTEOARTRİTİ İLE OSTEOPOROZ ARASINDA İLİŞKİ VAR 

MI? 

Hatice Ağır1 

1Şanlıurfa eğitim ve araştırma hastanesi 

Amaç: Amaç: Osteoartrit (OA) ve osteoporoz (OP) arasındaki ilişki karmaşıktır ve OA 

derecesine göre farklılık gösterebilir. Bu kesitsel çalışmanın amacı, geriatrik hastalarda 

radyolojik diz OA şiddeti ile kemik mineral yoğunluğu (KMY) arasındaki ilişkiyi incelemektir. 

Yöntem: Hastalar ve yöntemler: Kesitsel bir çalışma, diz ağrısı olan ve radyolojik olarak diz OA 

tanısı alan 324 hasta çalışmaya dahil edildi. Diz OA'nın şiddeti Kellgren-Lawrence (K-L) 

radyografik kriterlerine ve eklem aralığı mesafesine (JSD) göre değerlendirildi. Femur ve 

omurganın BMD'si çift enerjili X-ışını absorpsiyometrisi (DXA) ile ölçüldü. K-L derecesi ile 

JSD ve BMD arasındaki ilişki araştırıldı. 

Bulgular: Bulgular: Femur boynu KMY'si, femoral trokanter, femoral intertrokanter, total kalça 

ve JNS arasında anlamlı bir ilişki vardı. Spinal BMD ve JSD arasında ilişki yoktu. K-L derece 3 

ve 4, K-L derece 1'den daha düşük T skorları gösterdi. K-L derece 2 ve femoral T skorları 

arasında anlamlı bir fark vardı (p <0.001). K-L derecesi 3 ve 4'ün T skorları önemli ölçüde azaldı 

(p < 0,001). Spinal BMD ile K-L dereceleri arasında anlamlı bir ilişki bulunmadı. 

Table 2. The relationship between BMD and JSD 

  

Table 2. The relationship between BMD and JSD 

  

Femoral neck 

BMD 

T score 

Femoral 

trochanter 

BMD 

T score 

Femoral 

intertrochanter 

BMD 

T score 

Total hip 

BMD 

T score 

Spine BMD 

(L1–L4) 

T score 

r p r p r p r p r p 

JSD (AP view, 

mm) 
0.152 0.042* 0.262 0.000* 0.305 0.000* 0,230 0.001* 0.105 0.181 

BMD: bone mineral density, AP: anteroposterior,  JSD: Joint space distance *p < 0.05. 

Sonuç: Kalça ve omurganın dizin subkondral kemiği gibi yük taşıyan yüklenmelerden 

etkilenmesi nedeniyle, diz KMY'sinin kalça ve omurga değerlerinden de çıkarılabileceğini 

düşünüyoruz. Bu konuda daha fazla hasta ve çok merkezli çalışmalara ihtiyaç vardır. 



Anahtar Kelimeler: osteoartrit, osteoporoz, kemik mineral yoğunluğu 



  

S-123 Vaskülit Tanısına Yönelik F-18 FDG PET/BT Tetkiki Yapılan Hastalarda 

Görüntüleme Bulgularının Analizi 

Hüseyin Şan1 

1Ankara Şehir Hastanesi Nükleer Tıp Kliniği, Ankara, Türkiye 

Amaç: Vaskülit; inflamatuar lökositlerin damar duvarındaki reaktif hasarı ile karakterize bir 

patoloji olup damar bütünlüğünün kaybı neticesinde kanamaya yol açan ve lümende meydana 

gelen deformasyon neticesinde doku kanlanmasının bozulması, iskemi ve nekroz gelişimine 

neden olan klinik bir tablodur. Bireylerde ateş,baş ağrısı, yorgunluk, kilo kaybı,artralji, miyalji, 

gece terlemesi ve döküntü gibi non spesifik bulgulara yol açabilmektedir. Hastalığın ayırıcı 

tanısında malignite, enfeksiyöz süreçler gibi çeşitli patolojiler yer almaktadır. F-18 FDG PET/BT 

incelemesi, aynı görüntüleme sırasında hem fonksiyonel hem de anatomik olarak tüm vücutta 

tarama gerçekleştirebilmesi neticesinde vasküler yapılar ve eklemlerdeki inflamatuar süreçleri 

görüntüleyebilmektedir. Ek olarak maligniteleri ve enfeksiyon odaklarını da saptayabilmektedir. 

Bu çalışmanın amacı; vaskülit ön tanısı ile F-18 FDG PET/BT tetkiki yapılan olgularda altta 

yatan patolojilerin incelenmesi ile vaskülitin gerek tanı ve gerekse ayırıcı tanısında F-18 FDG 

PET/BT’nin etkinliğinin gösterilmesidir. 

Yöntem: 2019-2021 yılları arasında vaskülit ön tanısı ile F-18 FDG PET/BT tetkiki yapılan 

hastaların retrospektif olarak incelenmesi neticesinde çalışmaya dahil edilen hastaların F-18 FDG 

PET/BT bulgularının analizi gerçekleştirildi. 

Bulgular: Yapılan analiz neticesinde; 103 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların %65’inin 

kadın (n=67), %35’inin ise erkek (n=36) olduğu saptandı. Katılımcıların yaş ortalaması 

53.18±16.81 olarak hesaplandı. Vaskülit ön tanısı ile uygulanan F-18 FDG PET/BT tetkik 

bulgularının analizi neticesinde sadece 2 hastada vaskülit (Şekil 1.) saptanırken; 17 hastada artrit, 

7 hastada malignite (akciğer kanseri=2, rektum kanseri=1, renal hücreli kanser=1, prostat 

kanseri=1, lenfoid malinite=2), 2 hastada yumuşak doku enfeksiyonu, 1 hastada retroperitoneal 

fibrozis, 1 hastada abdominal greft enfeksiyonu, 1 hastada osteomyelit, 1 hastada fibrozis 

gösteren perfore kolon segmenti, 1 hastada multi-organ kist hidatik, 1 hastada dental patoloji, 1 

hastada aktif kolit, 1 hastada pankreatit, 1 hastada akciğer enfeksiyonu, 6 hastada mediastinal ve 

hiler lenfadenopati ile uyumlu bulgular saptandı. 60 hastada ise patolojik bulgu saptanmadı. 

Şekil 1. 



 

Bilateral alt ve üst ekstremite büyük arterleri ile aortada F-18 FDG tutulumu bulguları  

Sonuç: F-18 FDG PET/BT tetkiki; tüm vücudun fonksiyonel ve anatomik yapısını detaylı olarak 

tek bir inceleme ile görüntüleyebilmesi sayesinde, non-spesifik klinik bulguları olan bireylerde 

vaskülit tanısının konulmasında ve benzer bulgulara neden olan diğer patolojik süreçlerin 

ayrımının yapılmasında etkin rol oynayan bir görüntüleme yöntemi olarak akılda tutulumalıdır. 

Anahtar Kelimeler: F-18 FDG PET/BT, inflamatuar, malignite, enfeksiyon, vaskülit 



  

S-124 Ailevi Akdeniz Ateşi Hastalarında NLR, PLR VE MPV nin Atak Dönemi 

ve MEFV Mutasyon Tipi ile İlişkisi 

Mustafa Toprak1, Levent Ediz2 

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
2Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı 

Amaç: Ailevi Akdeniz Ateşi (AAA) ateş ve eşlik eden abdominal, artiküler, plevral tutulum ve 

erizipel benzeri cilt tutulumuyla karakterize otozomal resesif bir hastalıktır. AAA, çoğu hastada 

pyrin proteinini kodlayan 16. Kromozomdaki MEFV geninde görülen mutasyonlar ile ilişkilidir. 

Özellikle son dekatta yapılan bazı çalışmalarda çeşitli romatizmal hastalıklar, maligniteler ve 

inflamatuar hastalıkların aktivite ve prognoz tayininde tam kan sayımından elde edilen 

parametreler kullanılmaya başlanmıştır. Dolayısıyla bu çalışmada NLR, PLR ve MPV 

değerlerinin AAA hastalarının atak dönemi ve atak dışı intervallerinde akut inflamasyon veya 

subklinik inflamasyon ile ilişkisi ve bu parametrelerin AAA hastalarında MEFV gen mutasyon 

tipleriyle ilişkisi olup olmadığının araştırılması amaçlandı. 

Yöntem: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim 

Dalı, Fizik Tedavi – Romatoloji Polikliniğine başvuran ve Ailevi Akdeniz Ateşi tanısı ile takip 

edilen hastalar çalışmaya dahil edildi. Ataklar arası interval döneminde olan 192 hasta (AAA 

İnaktif), atak döneminde 59 AAA hastası (AAA Aktif) ve 279 sağlıklı gönüllü çalışmaya dahil 

edilmiştir. Gruplar arasında NLR, PLR, MPV, ESR, CRP ve WBC değerleri karşılaştırıldı. Hasta 

grubunda ayrıca MEFV gen mutasyonları incelendi ve MEFV gen mutasyon alt tiplerinin 

NLR,PLR ve MPV ile ilişkisi araştırıldı. 

Bulgular: Gruplar arasında yaş ve cinsiyet dağılımları açısından istatistiksel olarak anlamlı fark 

yoktu (p>0,05). AAA Aktif grubunda NLR, PLR ve WBC değerleri AAA İnaktif ve kontrol 

grubuna göre daha yüksek bulundu (p<0,05). MPV değerleri AAA Aktif ve AAA İnaktif 

gruplarında kontrol grubuna göre daha düşük bulundu (p<0,05). AAA hastalarında NLR ve PLR 

değerleri ile akut faz reaktanları olan ESR ve CRP arasında anlamlı zayıf ilişki bulundu (p<0,05). 

MPV değerleri ile akut faz reaktanları olan ESR ve CRP arasında negatif çok zayıf ilişki bulundu 

(p<0,05). M694V homozigot pozitif olanlarda, negatif olanlara göre ESR ve CRP daha yüksek 

bulundu (p<0,05). M694V heterozigot pozitif olanlarda, negatif olanlara göre ESR daha yüksek 

bulundu (p<0,05). M694V heterozigot veya homozigot pozitif olanlarda, negatif olanlara göre 

ESR ve CRP daha yüksek, MPV daha düşük bulundu (p<0,05). E148Q heterozigot pozitif 

olanlarda, negatif olanlara göre NLR daha yüksek bulundu (p<0,05). V726A heterozigot pozitif 

olanlarda, negatif olanlara göre ESR daha yüksek bulundu. 

Ortalama NLR'nin gruplar arasında karşılaştırılması 



 

Sonuç: Yapmış olduğumuz bu çalışmada artmış NLR ve PLR değerlerinin ve azalmış MPV 

değerlerinin AAA hastalarının atak dönemlerinde inflamasyon belirteci olarak kullanabileceği 

saptandı. M694V heterozigot veya homozigot mutasyonlu hastalarda artmış akut faz reaktanları 

nedeniyle ağır hastalık seyri açısından daha fazla dikkat edilmesi ve yakın takip edilmesi 

gerektiğini düşünüyoruz. 

Anahtar Kelimeler: Ailevi Akdeniz Ateşi, MEFV Gen Mutasyonları, Nötrofil/Lenfosit Oranı, 

Ortalama Trombosit Hacmi, Trombosit/Lenfosit Oranı 



  

S-125 Nöromüsküler Hastalıkların Klinik Profili 

Zeynep Tuba Bahtiyarca1, Özgür Zeliha Karaahmet1 

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

Amaç: Nöromusküler hastalıklar (NMH), kas güçsüzlüğünün belirgin olarak gözlendiği ön 

boynuz hücresi, periferik sinir, nöromüsküler bileşke veya kas tutulumunun söz konusu olduğu 

periferik nöromüsküler sistemin kalıtsal ve edinsel olabilen bir hastalık grubudur. Bu çalışmanın 

amacı, NMH tanılı olguların klinik özelliklerinin gözden geçirilmesi ve nöronopatiler, 

nöropatiler ve miyopatiler olarak üç ana grubun semptom-bulgularını karşılaştırmaktır. 

Yöntem: Fizksel Tıp ve Rehabilitasyon NMH özel polikliniğinde takip edilen ve NMH tanılı 46 

hastanın dosyaları retrospektif olarak incelendi. Olgular, tanı gruplarına göre nöron hastalıkları 

(nöronopatiler), periferik sinir hastalıkları (periferik nöropatiler) ve kas hastalıkları (miyopatiler) 

ana başlıkları altında üç gruba ayrılarak klinik özellikleri ve muayene bulgularına göre 

değerlendirildi. 

Bulgular: Çalışmaya alınan 20 (%43,5) erkek, 26 (%56,5) kadın toplam 46 olgunun yaş 

ortalaması 46.0 (17.0-72.0) idi. 11 olguda nöronopati, 13 olguda nöropati, 22 olguda miyopati 

tanısı mevcuttu. Miyopati, nöronopati ve nöropati hastalarında en sık saptanan nörolojik 

muayene bulgusu kas güçsüzlüğü (%100; %90.9; %76.9 sırasıyla) oldu. Diğer taraftan assistif 

teknoloji kullanımı en sık miyopati tanılı hastalarda görüldü. İlk yakınmanın başlangıç yaşı 

ortalaması en düşük miyopati grubunda, disfaji en sık nöropati grubunda ve ağrı en sık 

nöronopati grubunda gözlendi. Düşme sıklığı en çok fazla miyopati grubunda görülürken kırık 

geçirme oranının en yüksek nöronopati grubunda olduğu gözlendi 

Demografik özellikler 

  Total n=46 NNP (n=11) NP (n=13) MP (n=22) NNP-

NP 

NNP-

MP 

NP-

MP 

Yaş (V1 )¥ 
46.0 (17.0-

72.0) 

54.0(17.0-

72.0) 

52.0 (21.0-

67.0) 

38.0 (17.0-

69.0) 
0.593 0.183 0.046 

Cinsiyet 

Kadın 

Erkek 

  

26 (56.5) 

20 (43.5) 

  

6 (54.5) 

5 (45.5) 

  

7 (53.8) 

6 (46.2) 

  

13 (59.1) 

9 (40.9 

  

0.974 

  

0.811 

  

0.771 

Meslek 

Beyaz 

        0.473 0.384 0.065 



yakalı 

Mavi 

yakalı 

Evhanımı 

Emekli 

15 (32.6) 

6 (13.0) 

16 (34.8) 

9 (19.6) 

3 (27.2) 

4 (36.4) 

2 (18.2) 

2 (18.2) 

3 (23.0) 

2 (15.4) 

4 (30.8) 

4 (30.8 

9 (40.9) 

0 

10 (45.5) 

3 (13.6) 

Tanı yaşı ¥ 
27.5 (1.5-

71.0) 

42.5 (1.5-

71.0) 

44.5 (8.0-

61.0) 

23.0 (7.0-

52.0) 
0.857 0.057 0.028 

Boy* 164.28±9.02 161.44±9.47 167.60±8.60 163.78±8.95 0.145 0.523 0.145 

Kilo¥ 
66.0(42.0-

100.0) 

63.5(48.0-

80.0) 

67.0 (42.0-

100.0) 

67.0 (45.0-

95.0) 
0.556 0.502 0.992 

VKİ* 24.41±5.38 23.66±3.59 23.41±6.68 25.11±5.43 0.995 0.534 0.507 

Komorbidite 

varlığı 
24 (52.2) 11 (100) 3 (23.1) 10 (45.5) 0.111 0.116 0.924 

*: Ortalama±Standart deviasyon, ¥:median (minimum-maksimum) 

Nöronopati: NNP, Nöropati:NP, Miyopati: MP 

Sonuç: NMH tanılı olguların klinik özelliklerinin gözden geçirilmesi amacıyla yapılan bu 

çalışma ile bu geniş hastalıklar grubu 3 ana başlık altında incelenmiştir ve en sık görülen 

semptom ve bulgular değerlendirilmiştir. Bu tarz demografik, klinik çalışmaların hastalara 

yönelik etkin hizmetlerin planlanmasında ve verilmesinde yararlı olacağı kanaatindeyiz. 

Anahtar Kelimeler: nöromüsküler hastalıklar, nöronopatiler, nöropatiler, miyopatilar 



  

S-126 COVID-19 Geçirmiş Sağlık Çalışanlarında Yoga Temelli Egzersiz 

Tedavisi: Fonksiyonel Kapasitesi, Dispne, Yaşam kalitesi, Depresyon, Anksiyete 

ve Uyku Kalitesi Üzerine Etkisi, Prospektif İzlem Çalışması 

Refiye ÖNAL1 ,  Nilufer Kutay ORDU-GÖKKAYA1 ,  Serap KORKMAZ1 ,  BURKAY UTKU2 

,  Evren YAŞAR1 

1Ankara Şehir Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi, Fiziksel Tıp ve 

Rehabilitasyon 

2Ankara Şehir Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi, Spor Hekimliği 

Yöntem: Tasarımı: Prospektif, klinik çalışma. İstatistiksel yöntem: Sürekli değişkenlerin 

dağılımı Shapiro-Wilk testi ile değerlendirilecektir. Aynı gruptaki hastaların tedavi öncesi ve 

sonrası değerleri T-testi ile, grupiçi ilişkiler Ki-kare analizi ile karşılaştırılacaktır. Parametrelerin 

birbiri ile ilişkisi için kolerasyon testleri ve en anlamlı ilişkinin/etkinin bulunabilmesi için çoklu 

regresyon analizi testleri uygulanacaktır. P değeri 0,05 istatistiksel anlamlı farklılık olarak kabul 

edilecektir. Çalışmaya dahil olma kriterleri: sağlık çalışanı olmak, çalışmaya katılmaya istekli 

olmak, aktif çalışma hayatına dönebilmiş olmak olurken dahil olmama kriteri ise egzersize engel 

olabilecek düzeyde muskuloskeletal, kardiyovasküler, pulmoner ya da nörolojik problemleri 

olmak, aktif çalışma yaşamına dönememiş olmak olarak belirlendi. Gereç ve yöntemler: 

Çalışmamıza Ankara Şehir Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi’nce başlatılan 

Sağlıkta Sıhhat Programı (Health in Health Program) dahilinde Mart- Mayıs 2021 tarihleri 

arasında COVID-19 enfeksiyonu tanısı almış ve tedavisi tamamlanmış nefes darlığı, yorgunluk, 

günlük yaşam aktivitelerinde zorlanma şikayeti devam eden, enfeksiyon sonrası subakut 

dönemde olan dahil edilme kriterlerine uygun ve programı tamamlayabilen 26 sağlık çalışanı 

dahil edildi. Sağlık çalışanlarına 8 hafta boyunca haftada 2 seans 60 dakika yoga temelli egzersiz 

programında germe, gevşeme, izometrik güçlendirme, solunum ve meditasyon egzersizlerinden 

oluşan özelleştirilmiş egzersiz programı uygulandı. Hastaların antropometrik ve kişisel 

özelliklerini içeren esneklik ve kas gücü ölçümleri otur uzan testi, omuz esneklik testi ve el 

dinamometresi , fiziksel aktivite düzeyi IPAQ (uluslararası fiziksel aktivite ölçeği), fonksiyonel 

kapasitesi 6 dakika yürüme testi (6DYT), fiziksel aktivite ile dispne şiddeti mMRC dispne 

skalası, depresyon ve anksiyete düzeyi Beck Depresyon ve Anksiyete ölçeği, yaşam kalitesi SF-

36, uyku kalitesi Pittsburgh Uyku Kalitesi İndeksi (PUKİ) ile değerlendirildi. 

 

Bulgular: Çalışmaya yaş ortalaması 40,58±6.9 yıl olan, 3’ü erkek 23’si kadın 26 sağlık çalışanı 

dahil edildi. Hastaların tedavi öncesi ve sonrası parametrelerinin değerlendirilmesinde tüm 

esneklik ve güç parametrelerinde istatistiksel düzeyde belirgin iyileşme gözlendi. PUKİ 

değerlerinde elde edilen düzelme belirgin olmasına rağmen istatistiksel anlamlılığa ulaşmadı. 

(p>0.05). Diğer tüm parametrelerde (antropometrik değerlendirme, fonksiyonel kapasite, fiziksel 

aktivite, depresyon, anksiyete, yaşam kalitesi skorları) gözlenen değişimler istatistiksel olarak 

anlamlıydı (p<0.05). Çalışmamızın kısıtlılıkları aktif iş yaşamında bulunan sağlık çalışanları 



arasında birinci dalganın en yoğun döneminde çalışmamızın başlaması, yanında yoğun iş 

temposu, yogaya karşı önyargı, tekrar COVID-19 bulaş riski endişesi nedeniyle az sayıda 

örneklem grubunun olması, egzersiz uygulanmayan kontrol grubunun olmayışı çalışmamızın 

kısıtlılıkları arasındadır. .Çalışmamızın güçlü yanları prospektif planlanması, yüz yüze ortamda, 

geniş spora uygun bir mekanda yapılması, doktor gözetiminde, yoga eğitmeni eşliğinde grup 

terapisi şeklinde 8 hafta süre ile uygulanmasıdır. Yoga seansları sırasında sağlık çalışanları 

herhangi bir yan etki görülmeyip güvenli bir şekilde uygulanmıştır. 

Sonuç: Çalışmamız yoga temelli egzersiz programının COVID-19 enfeksiyonunda hastalık 

sonrası dönemde tamamlayıcı, etkin ve güvenilir bir tedavi seçeneği olabileceği şeklindeki 

önemini vurgulamaktadır. Bu bulgular ışığında COVID-19 sonrası gelişen kardiyopulmoner, 

fiziksel ve psikolojik işlev bozukluklarına yönelik, yüz yüze özellikte, yeterli sürede, yoga, 

koordineli solunum teknikleri ve meditatif yaklaşımların tümünü içeren egzersiz programının 

uygulanması sağlık çalışanlarında fonksiyonel kapasite yanında fiziksel aktivite düzeyinde, 

yaşam kalitesinde artışı, depresyon ve anksiyetede azalmayı sağlamaktadır. Bu sebeple yoga 

temelli egzersiz programlarının tedavi sürecindeki olumlu etkisinin gözardı edilmemesi 

gerektiğini vurgulamak istedik 

 

Anahtar Kelimeler : altı dakika yürüme testi ,  COVID-19 ,  egzersiz ,  sağlık çalışanı ,  yoga 

S-127 Bel Ağrısında; Önerilen Ev Egzersizlerinden Hangisi/Hangilerini 

Öğrenmek ve Hatırlamak Daha Kolay? 

Serap Satış1 

1Harran Üniversitesi 

Amaç: Bu çalışmanın amacı mekanik bel ağrısında önerilen egzersizlerin öğrenilme sürelerini ve 

hatırlanan egzersizleri analiz etmek; eğitim durumu ve yaşın egzersizleri hatırlama üzerine 

etkisini ortaya çıkarıp, egzersiz eğitiminde hasta bazlı stratejileri geliştirmeye yardımcı olmaktır. 

Yöntem: Çalışmaya en az 12 haftadır mekanik bel ağrılarısı tarifleyen 20-65 yaş arası hastalar 

alındı. Görme, duyma ve anlama problemi, alt ekstremitede nörolojik ve ortopedik defisiti 

olanlar çalışma dışı bırakıldı. Tüm hastalara çalışma hakkında bilgi verildi ve onam alındı. 

Çalışmaya katılmayı kabul eden hastalara yaş, cinsiyet ve eğitim durumu içeren 

sosyodemografik form dolduruldu. Tüm hastalara, gövde ve alt ekstremite kas uzunluğu, 

kuvveti, dayanıklılığını arttırmaya yönelik hamstring germe, anterior pelvic tilt, posterior pelvik 

tilt, lomber germe ve fleksör germe egzersizleri aynı fizyoterapist tarafından, tam ve uygun 

yapıncaya kadar anlatıldı ve tekrarlandı. hastaların kaç tekrarda ve saniyede öğrendikleri not 

edildi. Hastalara bu egzersizleri 15 gün; günde 10 set olacak şekilde yapmaları söylendi. 15 gün 

sonraki kontrolde hastaların verilen egzersizleri yapmaları istendi; doğru yapan hastalar 

hatırlıyor şelinde not edildi.Hastaların egzersizleri kaç saniye ve tekrarda öğrendikleri ve 15 gün 

sonra kaçını hatırlayabildikleri analiz edildi. 



Bulgular: Çalışmaya 39 (56,5%) bayan, 30 (43.5%) erkek, toplam 69 hasta dahil edildi. 

Hastaların yaş ortalaması 46.71±11.42 (20-65) idi. Hastalar hamstring, lomber ve fleksör germe 

egzersizlerini daha kısa sürede (22.46±13.27; 20.43±10.24, 20.55±10.71 saniye); hamstring 

germe egzersizini de az tekrarla öğrendi (2 (1-3)) (Tablo). En fazla hatırlanan egzersiz %92.7 ile 

lomber germe egzersizi idi. Hastaların 28.98%’i 15 gün sonraki kontrollerde egzersizlerin 

tamamını hatırlıyordu. Egzersizlerin tümünü hatırlayanların yaş ortalaması 37.70±1.73; 

hatırlamayanların 50.38±1.52 olup aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı idi (p=0.000). 

Cinsiyet açısından fark yoktu (p. 0.332). Üniversite mezunlarının egzersizlerin tümünü daha 

fazla hatırladıkları gözlendi; aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı idi (p.0.000). 

Egzersilerin öğrenilme süresi (saniye), tekrar ve hatırlanma durumu 

  Öğrenme saniyesi Öğrenme tekrarı Hatırlıyor Hatırlamıyor 

Hamstring germe 22.46±13.27 2 (1-3) 54 (%78.2) 15 (%21.8) 

Anterior pelvic tilt 28.40±11.92 4 (1-5) 42 (%60.8) 27 (%39.2) 

Posterior pelvic tilt 28.18±12.74 4 (1-5) 43 (%62.3) 26 (%37.7) 

Lomber germe 20.43±10.24 3 (1-4) 64 (%92.7) 5 (%7.3) 

Fleksör germe 20.55±10.71 3 (1-4) 45 (%65.2) 24 (%34.8) 

  

Sonuç: Hastalıklara uygun egzersizlerin hastalara önerilmesi kadar anlayabileceği ve devam 

ettirebileceği egzersizleri seçmek de önemli. Daha önce yapılmamış olan, hangi egzersizin ne 

kadar sürede öğrenildiği ve hatırlandığını değerlendirmek için dizayn ettiğimiz bu çalışmada 

lomber germe egzersizinin daha kısa sürede öğrenildiğini ve en fazla hatırlandığını bulduk. 

Eğitim durumu ve yaşın egzersizlerin hatırlamasını etkileyen faktörler olmakla beraber hastaların 

anterior pelvic tilt ve posterior pelvik tilt egzersizlerini anlama ve hatırlamada zorlanıldığını 

gözledik. Hastalara çoklu karmaşık egzersiz vermek yerine kolay öğreneceği ve unutmadan 

devam ettirebileceği egzersizleri seçmek gerektiğini ve bunu içinde lomber germe egzersizinin 

bu amaçla uygun olabileceğini düşünüyoruz. Çoklu egzersiz verilecek özellikle 50 yaş üstü 

hastalara en az 30 saniye ve 5 tekrar ile egzersiz anlatılmalı, ses veya görüntü kayıtları ile 

egzersiz için destek verilmelidir. 

Anahtar Kelimeler: Mekanik bel ağrısı, Ev Egzersiz Proğramı, Öğrenme süresi, Hatırlama 



  

S-128 İdiyopatik Aşırı Aktif Mesaneli Kadınlarda Mesane Eğitimine Eklenen 

Manyetik Stimulasyonun Etkinliği: Prospektif Randomize Kontrollü Çalışma 

Tevfik Tezer1, Necmettin Yıldız1, Ayşe Sarsan1, Hakan Alkan1 

1Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Denizli 

Amaç: Mesane eğitimi (ME), kadınlarda üriner inkontinansın (Üİ) iyileştirilmesinde oldukça 

etkilidir (Kanıt düzeyi 1b) ve sıkışma tipi üriner inkontinansı (STÜİ) olan yetişkinlere ilk 

basamak tedavi olarak önerilmektedir. Manyetik Stimulasyon (MS), hastanın düşük güçlü bir 

manyetik alan üreten bir sandalyeye tam olarak giyinmiş ve oturur halde uygulanan bir dizi 

tedaviyi içerir. Bugüne kadar elde edilen kısa vadeli sonuçlar MS'nin kadınlarda aşırı aktif 

mesane (AAM) ve STÜİ semptomlarını iyileştirdiğini düşündürse de, MS'nin Üİ tedavisinde 

etkinliğini destekleyen kesin/güçlü kanıtlar bulunmamaktadır. Klinik pratikte AAM'lı kadınların 

tedavisinde ME ve MS, sıklıkla birlikte kullanılmasına karşın, literatürde idiyopatik AAM’lı 

kadınlarda ME'ye eklenen MS'nin etkinliğini değerlendiren bir çalışma bulunmamaktadır. 

Çalışmamızda idiyopatik AAM kadınlarda, ME’ye eklenen MS’nin etkinliğini değerlendirmek 

amaçlanmıştır. 

Yöntem: Araştırmamızın gücü %80 olacak şekilde(Beta=20 ve alfa=0,05) belirlenen örneklem 

büyüklüğü hesaplamasına göre, çalışmada her bir grup için en az 34, %10 hasta kaybı olasılığı 

göz önünde bulundurularak her bir grup için 38 hastanın alınması planlandı. ≥18 yaş, pelvik 

taban kas gücü ≥3/5 olan ve detrusör aşırı aktivitesi ürodinamik olarak saptanmış hastalar 

çalışmaya dahil edilirken, metalik implant, gebelik, vajinal veya üriner enfeksiyon, nörolojik 

hastalık, ≥Grade2 pelvik organ prolapsusu ve ≥100 ml rezidüel idrar dışlanma kriterleri olarak 

belirlendi. Tıp Fakültesi Etik Kurulu’nun 23.06.2020/12 sayılı etik kurul onayı alındı. 

ClinicalTrials.gov, kayıt sistemine NCT04450511 numarası ile kaydedildi. AAM’lı 76 kadın, 

rastgele sayılar tablosu kullanılarak 2 gruba randomize edildi. Birinci gruba ME(n:38), ikinci 

gruba ME’ye ek olarak MS(ME+MS)(n:38); MS koltuğu ile haftada 2 gün, günde 20 dakika, 6 

hafta süresince toplam 12 seans uygulandı. MS cihazı (Novamag NT60) 200 μs'lik stimulasyon 

genişliği, 10 Hz frekans ve maksimum stimulasyon şiddetinde (tolere edilebilen) uyarılar verecek 

şekilde ayarlandı. Grup1’de iki hasta programa uymadığı, Grup2’de bir hasta programa 

uyumsuzluk ve iki hasta tedaviyi bıraktığı için çalışma dışı bırakıldı. Hastalar, tedavi öncesi ve 

tedavi sonunda (6.hafta) inkontinans şiddeti(24 saatlik ped testi), 3 günlük işeme günlüğü(işeme 

sıklığı, inkontinans sayısı, nokturi ve ped sayısı), semptom şiddeti(OAB-V8), yaşam kalitesi(IIQ-

7), tedavi başarısı(pozitif yanıt oranı), kür ve iyileşme oranı ve tedaviden memnuniyet(Likert 

skala) ile değerlendirildi. İnkontinans sayısında ≥%50 iyileşme olarak tanımlanan tedavi başarısı, 

primer sonuç ölçeği olarak belirlendi.Grup içi karşılaştırmalarda Wilcoxon, gruplar arası 

karşılaştırmalarda ise MannWhitney-U ve χ2 testleri kullanıldı. p<0.05 değeri istatistiksel olarak 

anlamlı kabul edildi. 

Çalışma Akış Şeması 



 

Bulgular: Her iki grupta da tedavi sonunda tedavi öncesine göre; inkontinans şiddeti, işeme 

sıklığı, inkontinans sayısı, nokturi, ped sayısı, semptom şiddeti ve yaşam kalitesi 

parametrelerinde istatistiksel olarak anlamlı iyileşme olduğu gözlendi(p<0.05). Tedavi sonunda; 

inkontinans şiddeti, inkontinans sayısı, nokturi, ped sayısı, semptom şiddeti ve yaşam kalitesi 

açısından, ME+MS grubunda ME grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha fazla 

iyileşme sağlandı(p<0.05). ME+MS grubunda ME’ye göre tedavi başarısı, kür ve iyileşme 

oranları ve tedavi memnuniyetinin daha yüksek olduğu görüldü(p<0.05). İşeme sıklığı açısından 

iki grup arasında fark saptanmadı (p>0.05). ME+MS grubundaki üç hastada pelvik taban ağrısı 

ve bir hastada halsizlik dışında herhangi bir yanetki gözlenmedi. 

Sonuç: İdiyopatik AAM'lı kadınlarda ME’ye eklenen MS tek başına ME’den daha etkilidir. 

Uzun dönem takiplerinin ve değerlendirmede ürodinamik parametrelerin kullanılmamış olması 

çalışmamızın kısıtlılıklarıdır. AAM’lı kadınlarda ME’ye eklenen MS tedavisinin 

değerlendirildiği prospektif randomize kontrollü ilk çalışma olması, sonuçlarımızın pratikte 

uygulanabilirliği ve tedavi memnuniyetinin yüksek olması çalışmamızın özgün ve güçlü 

taraflarıdır. 

Değerlendirme parametrelerinin gruplar arası karşılaştırılması 

  GRUP1  GRUP2 P 

İNKONTİNANS CİDDİYETİ- 24 SA 

PED TESTİ (gr) (ort±SD) 
      

T.Ö 56.29±60.89 38.35 ±48.57 0.232 

T.S 37.95±42.38* 16.28±36.66* <0.001 

MESANE GÜNLÜĞÜ - 3 GÜNLÜK 

(ort±SD) 
      

A-İŞEME SIKLIĞI        



T.Ö 11.75±2.91 12.05±2.36 0.409 

TS 8.13±2.25* 8.54±2.63* 0.488 

B-NOKTURİ       

T.Ö 1.80±0.88 1.48±1.17 0.119 

T.S 1.25±0.80* 0.80±0.75* <0.001 

C-İNKONTİNANS SAYISI        

T.Ö 4.05±1.95 3.34±1.71 0.124 

T.S 2.94±1.98* 1.31±1.18* <0.001 

D-PED SAYISI        

T.Ö 2.77±1.80 2.31±.1.72 0.127 

T.S 2.27±1.61* 1.37±0.97* <0.001 

SEMPTOM ŞİDDETİ - OAB-V8 

(ort±SD) 
      

T.Ö 31.22±6.33 29.42±7.62 0.357 

T.S 24.61±6.12* 15.22±9.25* <0.001 

YAŞAM KALİTESİ - IIQ-7 (ort±SD)       

T.Ö 17.47±3.81 15.91±4.22 0.105 

T.S 14.41±3.72* 8.80±6.18* <0.001 

TEDAVİDEN MEMNUNİYET -

LIKERT (1-5)(ort±SD) 
      

T.S 3.83±1.08 4.60±0.60 0.002 
 

Anahtar Kelimeler: mesane eğitimi, aşırı aktif mesane, manyetik stimulasyon 



  

S-129 ANKİLOZAN SPONDİLİTLİ HASTALARDA NÖROPATİK SPİNAL 

AĞRI PREVALANSI VE UYKU KALİTESİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 

Seda Soma1, Taciser Kaya1, Şeniz Akçay1, Neşe Gürel Kandemir2, Buğra İnce1 

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı 
2Kula Devlet Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, Manisa 

Amaç: Ankilozan spondilit (AS) kronik, enflamatuar nitelikte ve nosiseptif ağrıyla karakterize 

bir romatolojik hastalıktır. AS’li hastaların farklı lokalizasyonlardaki ağrısı nöropatik özellikler 

gösterebilmektedir. Bir diğer sorun ise uyku kalitesindeki bozulmadır. Ancak ankilozan 

spondilitli hastalarda nöropatik ağrı ile uyku kalitesi ilişkisine dair literatür bilgisi oldukça azdır. 

Bu çalışma ankilozan spondilitte spinal nöropatik ağrı (NA) prevalansını ve nöropatik spinal 

ağrının uyku kalitesi üzerindeki etkisini araştırmak amacıyla planlandı. 

Yöntem: Bu olgu-kontrol çalışmasına ankilozan spondilit (AS) tanısı almış 146 hasta ve aynı 

sayıda kronik nosiseptif ağrılı kontrol bireyi dahil edildi. Tüm katılımcıların ağrı şiddetinin 10 

cm vizüel analog skala (VAS) üzerinde en az 2 puan olması şartı arandı. NA nedeni olabilecek 

komorbiditesi ya da ilaç kullanımı olanlar dışlandı. NA varlığı painDETECT sorgu formu 

kullanılarak değerlendirildi. 12 ve daha az puan alanlar NA komponenti olmayan (grup I), 13 ve 

daha fazla puan alanlar NA komponenti olan grup (grup II) olarak kabul edildi. Yaşam kalitesi 

düzeyi Ankilozan Spondilit Yaşam Kalitesi İndeksi (Ankylosing Spondylitis Quality of Life 

Index-ASQoL), uyku kalitesi Pittsburgh Uyku Kalitesi İndeksi (PUKİ), yorgunluk şiddeti 

Yorgunluk Şiddet Skalası (Fatique Severity Scale-FSS) ile değerlendirildi. PainDETECT ve 

PUKİ skorları ile diğer değişkenler arasındaki ilişki Spearman's rho korelasyon analizi ile arandı. 

Hasta grubunda, painDETECT sorgulama anketi ile doğrulanmış (skor ≥ 13) nöropatik ağrı 

varlığına karşılık gelen eşik spinal ağrı şiddetinin saptanması amacıyla Receiver Operating 

Characteristic (ROC) analizi uygulandı. 

Bulgular: Hasta ve kontrol grubunun demografik verileri benzerdi. Ağrı şiddeti bakımından 2 

grup arasında fark yoktu (p=0.708). painDETECT skoru hasta grubunda kontrol grubuna göre 

yüksekti (p< 0.001). Hasta grubunda 76 (%52) kişi grup I’de, 70 (%48) kişi grup II’de yer aldı. 

Grup II’de kadın cinsiyetin anlamlı olarak daha fazla olduğu gözlendi (p = 0.033). Diğer 

demografik özellikler ve akut faz reaktanları bakımından 2 grup benzerdi. Grup II’de spinal ağrı 

şiddeti, hastalık aktivitesi ve yorgunluk şiddeti daha yüksek, fonksiyonel durum daha kötü, 

entezit indeksi daha yüksek, yaşam kalitesi ve uyku kalitesi düzeyi daha düşük idi. painDETECT 

ve PUKİ skorları hastalıkla ilişkili tüm değişkenlerle anlamlı korelasyon gösterdi. Regresyon 

analizinde painDETECT skorundaki değişkenliğin %30’unun BASDAI skoru ile, PUKİ 

skorundaki değişkenliğin %21’inin BASDAI, %5’inin painDETECT skoru ile açıklanabildiği 

görüldü. Spinal ağrı şiddeti 10 cm’lik VAS üzerinde 5.6’yı aştığında ROC eğrisi 0.743 duyarlılık 

(%95 GA= 62.44-83.99) ve 0.618 özgüllük (%95 GA = 49.98-72.75) ile maksimum Youden 

indeksine ulaştı. Eğri altında kalan alan 0.728 (%95 GA = 0.646-0.810) idi. 



Sonuç: AS’li hastaların yarısında spinal ağrı nöropatik özellikler gösterebilmektedir. Başta 

hastalık aktivitesi olmak üzere hastalığa özgü klinik değişkenlerin NA ile ilişkili olması, NA 

gelişmesini önlemek için etkin bir tedavinin gereğine işaret etmektedir. Ağrı şiddetinin yüksek 

olduğu hastalarda nöropatik bileşen arama ve varsa buna yönelik tedavi seçeneklerini dikkate 

alma gereği vardır. Uyku bozuklukları ile NA arasında anlamlı bir ilişkinin varlığı söz konusu 

olmakla birlikte uyku kalitesindeki değişkenliğin büyük oranda NA ile açıklanamıyor oluşu, 

uyku kalitesi ile ilişkili farklı değişkenlerin aranmasını gerektirmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Ankilozan Spondilit, Nöropatik ağrı, Uyku kalitesi 



  

S-130 Sekestre Lumbar Disk Hernili Hastaların Klinik ve Radyolojik Takip 

Sonuçları: Prospektif Kohort Çalışması 

Hamza Sucuoğlu1, Abdullah Yüksel Barut1 

1İstanbul Gelişim Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi 
2Özel Nisa Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul 

Amaç: Sekestre lomber disk hernisi (LDH) olan hastalarda radyolojik değişiklikleri ve klinik 

sonuçları takip etmek ve aralarındaki ilişkiyi değerlendirmek. 

Yöntem: Bu çalışma prospektif kohort tasarımıyla özel bir hastanenin fiziksel tıp ve 

rehabilitasyon kliniğinde gerçekleştirildi. Sekestre LDH tanısı alan hastalar ilk aşamada 

ameliyatlı ve ameliyatsız olarak iki grupta takip edildi. Klinik değerlendirme için başlangıç (V1), 

1. ay (V2), 3. ay (V3) ve 6. ay (V4) vizitlerinde görsel analog skala (VAS) ve Oswestry 

Disabilite İndeksi (ODI) skorları kullanıldı. Radyolojik değerlendirme, başlangıçta (V1) ve 6. ay 

(V4) takibinde manyetik rezonans görüntüleme (MRG) kullanılarak herniasyonun seviyesi ve 

hacmi ölçülerek yapıldı. İkinci MRG'den sonra opere edilmeyen gruptaki hastalar non-regresyon 

(n=6), kısmi regresyon (n=22) ve tam rezolüsyon (n=27) olmak üzere üç gruba ayrıldı ve 

ameliyat edilen (n=25) gruptakilerle birlikte hastalar dört grupta analiz edildi. 

Bulgular: Toplam 115 sekestre LDH hastası değerlendirildi ve kriterleri karşılayan 98 hasta 

çalışmaya dahil edildi. Bu hastalardan 32'si (%32,7) ameliyat oldu, 66'sı (%67,3) ameliyat 

olmadı ve konservatif tedavi aldı. V4 vizitine katılan 80 hasta ile çalışma tamamlanarak analizler 

yapıldı. Çoğunluğu kadın (%56,3)olan hastaların ortalama yaş ve ağrı süresi sırasıyla; 

(ortalama±SS [medyan (minimum-maksimum)]) 47,7±10,2 [48,0 (25-67)] yıl ve 5,0±7,5 [2.0(1-

30)] gündü ve gruplar arasında anlamlı fark yoktu (p>0.05). Sekestre LDH seviyesi en yaygın 

olarak L4-L5 (%37.5) ve L5–S1 (%37.5) idi ve gruplar arasında anlamlı bir fark yoktu (p>0.05). 

V1'deki kas güçsüzlüğü opere edilen grupta daha yaygın olmasına rağmen (%48; p=0,003), V4'te 

gruplar arasında anlamlı fark yoktu (p=0,161). Ancak kas güçsüzlüğü iyileşmesi ameliyat edilen 

grupta istatistiksel olarak anlamlıydı (p=0,001). VAS ve ODI skorları non-regresyon grupta V2, 

V3 ve V4 vizitlerinde anlamlı olarak daha yüksekti (p=0.000). Tüm gruplarda 1. ay (V2) ve 3. ay 

(V3) vizitlerinde VAS ve ODI skorlarında anlamlı iyileşme gözlendi (p=0.000). Kısmi regresyon 

ve tam rezolüsyon gruplarında önemli iyileşme V4 vizitinde de devam etti (p=0.000). V2 ve V3 

vizitlerinde VAS ve ODI skorlarındaki iyileşme, opere edilen grupta diğer gruplara göre anlamlı 

olarak daha yüksekti (p=0.000). 6. ay vizitinde (V4), opere edilen grup ile kısmi regresyon ve 

tam rezolüsyon grupları arasında VAS ve ODI skorları açısından anlamlı fark kalmadı (p>0.05). 

Resim 1 



 

V1'de (başlangıç) yapılan MRG'de sagital (a) ve aksiyal (b) kesitlerde sağ lateral L5 köküne L4-

L5 seviyesinde bası yapan kaudal migrasyonlu sekestre disk hernisinin görünümü. V4'te 

gerçekleştirilen MRG'de sagital (c) ve aksiyal (d) kesitlerde L4–L5 düzeyinde tam rezolüsyon 

görünümü. MRI, manyetik rezonans görüntüleme. 

Sonuç: Ameliyat olmayan sekestre LDH hastalarının çoğunda konservatif tedavi ile 6. ay 

MRG'de spontan gerileme gözlendi. Ağrı ve disabilite skorlarındaki iyileşmeler opere 

edilenlerde erken dönemde daha fazlayken, altıncı ayda spontan regresyon hastalarından farklı 

olmadığı görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: sekestre, lomber disk hernisi, ağrı, spontan regresyon, manyetik rezonans 

görüntüleme 



  

S-131 Dirençli Lateral Epikondilit Olgularında Radial Tünel Sendromu 

Varlığının Ultrasonografik Ve Elektrofizyolojik Olarak Değerlendirilmesi 

Aslınur Keleş Ercişli1, Deniz Palamar Kadıoğlu1, Ayşegül Gündüz2, Zeynep Ülkü Akarırmak1 

1İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon 

Anabilim Dalı 
2İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı 

Amaç: Tedaviye yanıtsız, uzun süreli dirsek ağrısı olan ve lateral epikondilit (LE) tanısı 

konulmuş olgularda elektrofizyolojik ve ultrasonografik değerlendirme, özel klinik testler ve 

tanısal posterior interosseöz sinir (PİS) blokajı ile LE'yle birlikte görülebilen radial tünel 

sendromu (RTS) sıklığını belirlemek ve PİS ile lateral epikondil lidokain enjeksiyonları sonrası 

klinik muayene bulgularını değerlendirerek ultrasonografinin (USG) ve özel testlerin LE ve RTS 

tanısındaki rolünü araştırmaktır. 

Yöntem: Çalışmaya 18-65 yaş arasında, 6 aydan uzun dirsek ağrısıyla başvuran ve fizik 

muayeneyle LE tanısı konulan 32 olgu dahil edildi. Olguların klinik öyküleri alındı, demografik 

verileri kaydedildi. Olguların yaşam kaliteleri Kısa Form-36, ağrı ve fonksiyonel dizabiliteleri 

Hasta Bazlı Ön Kol Değerlendirme Anketi, günlük yaşam aktivitelerindeki etkilenim düzeyleri 

Kol-Omuz ve El Sorunları Anketi ile değerlendirildi. Ağrı değerlendirme skalası olarak Sayısal 

Derecelendirme Ölçeği kullanıldı. El kavrama kuvvet ölçümleri yapıldı, Dokuzlar Kuralı Testi 

(RON) ile hassasiyet belirlendi. Elektrofizyolojik değerlendirme sonrası özel testler (Cozen, 

Mill, Maudsley ve Chair) sırasındaki ağrı skorları kaydedildi. USG ile PİS ve ortak ekstansör 

tendon (OET) değerlendirmesi karşılaştırmalı olarak yapıldı. Literatürdeki PİS enine kesit 

alanına (EKA) göre artış saptanırsa USG-eşik değere göre RTS, karşı ekstremiteye göre EKA'da 

belirgin artış varsa USG-kontrole göre RTS tanısı konuldu. Sırasıyla PİS ve lateral epikondile 

yapılan lidokain enjeksiyonu sonrasındaki global ağrı ve özel testler sırasındaki ağrı skorları 

kaydedildi. Enjeksiyon testi ise tanıda referans test olarak kullanıldı. 

Bulgular: Olguların yaş ortalaması 47,66±8,83 olarak saptandı ve 26’sı kadın (%81,3), 6’sı 

erkek (%18,8) idi. Semptomatik taraf PİS EKA ortalaması 3,32±1,43 mm2’yle asemptomatik 

taraftan (2,35±0,76) ve Froshe arkı proksimalindeki PİS antero-posterior (AP) çapı 1,22±0,40 

mm’yle asemptomatik taraftan (1,04±0,38) anlamlı derecede yüksek saptanmıştır. Enjeksiyon 

testi ile RTS tanısı konan olguların PİS AP çaplarının proksimal, Froshe arkı ve distal ölçümleri 

arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmıştır. USG kontrolüne göre 17 olgu RTS 

tanısı alırken; eşik değere göre 23 ve PİS enjeksiyon testi sonrası 14 olguya (%43,8) RTS tanısı 

konmuştur. RTS tanısı alan 6 olguda (%42,9) Henry tasması saptanmıştır. LE'ye yönelik 

değerlendirmede OET'de en sık saptanan USG bulgusu olan diffüz heterojeniteyi, sırasıyla 

komşu kemik irregüleritesi ve fokal hipoekoik alanlar izlemektedir ve bu bulgular semptomatik 

tarafta anlamlı derecede yüksek saptanmıştır. İntratendinöz kalsifikasyon varlığı için istatistiksel 

anlamlılık saptanmamıştır. Semptomatik dirseklerdeki OET kalınlık ortalaması, asemptomatik 

taraflardan anlamlı derecede artmış olarak gözlenmiştir. Semptomatik taraflardaki en sık OET 

doppler aktivitesi grade 2 olarak tespit edilmiştir. Enjeksiyon testine göre RTS tanısı ile RON 



pozitifliği arasında anlamlı bir ilişki saptanmamış olup, provokatif testlerden ise sadece Cozen 

testi RTS tanısında anlamlı bulunmuştur. Lateral epikondil palpasyonu ile olan hassasiyet dahil 

tüm provokatif testler LE tanısında anlamlı olarak saptanmıştır. Semptomatik taraf el kavrama 

kuvveti ölçümü ortalaması asemptomatik taraflara göre belirgin azalmıştır. 

Sonuç: Etiyolojideki ve klinik semptomlardaki benzerliklerle tanıda kullanılan muayene 

tekniklerinin aynı olması LE ve RTS ayırıcı tanısını zorlaştırmaktadır. Kesin bir tanı yöntemi ve 

spesifik bir tanı testi olmadığı gibi elektrofizyolik değerlendirme de bulgu vermediği için RTS 

tanısını koymada gecikilmekte, çoğu zaman tanı atlanmaktadır. RTS tanısının geç konulması 

yakınmalarının uzun süre devam etmesine, tedavilerin eksik uygulanmasına yol açmaktadır. RTS 

düşünüldüğünde ultrasonografik incelemelerin yapılması önemli olup, PİS EKA ve AP çapındaki 

değişim en önemli bulgular olsa da tanıda referans test olan PİS blokajı kullanılmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Lateral Epikondilit, Radial Tünel Sendromu, Posterior İnterosseöz Sinir, 

Ultrasonografi 



  

S-132 COVID-19 Pandemisi Döneminde İstanbul’da Eğitim Gören 6-13 Yaş 

Arasındaki Çocukların Kas-İskelet Sistemi Sorunları ve İlişkili Faktörler 

Özden Özyemişci Taşkıran1, Mahir Topaloğlu1, Esra Giray2, Zeynep Turan1, Ebru Yılmaz 

Yalçınkaya3, Sibel Sakarya4 

1Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı 
2Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim 

Dalı 
3Gaziosmanpaşa Eğitim ve Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon 

Anabilim Dalı 
4Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı 

Amaç: COVID-19 pandemisi döneminde, enfeksiyon yayılımını önlemeye yönelik tedbirler 

kapsamında birçok kez yüz yüze eğitimden uzaktan eğitime geçiş yapılmıştır. Bu çalışma, 

pandemi döneminde okul çağındaki çocuklarda kas-iskelet sistemi sorunlarının sıklığını ve bu 

sorunların azalan fiziksel aktivite, artan ekran süresi, ergonomi gibi faktörler ile ilişkisini 

araştırmayı amaçlamaktadır. 

Yöntem: Bu çalışma, İstanbul’da eğitim gören 6-13 yaş arası 960 öğrencinin velilerinin 

doldurduğu anketin sonuçlarını içeren kesitsel bir çalışmadır. 66 maddeden oluşan ankette, 

çocukların ve ailenin sosyodemografik özellikleri, çevrimiçi eğitim süresi, kullanılan teknolojik 

cihazlar, ekran süresi, fiziksel aktivite, kas-iskelet sistemi sorunlarının varlığı, duruş ve çalışma 

ortamının ergonomisi sorgulanmıştır. Olasılıksız örnekleme yönteminin kullanıldığı çalışmada, 

kas-iskelet sistemi sorunları ile ilişkili etkenleri bulmak için lojistik regresyon analizi yapılmıştır. 

Bulgular: Çocukların yaş ortalaması 10.1 yıl (Standart sapma=2.1) ve %55'i erkek idi. 

Çocukların %39’u fazla kilolu veya obez idi. Çocukların %38'inin günde 8 saatten fazla, 

%41'inin ise ara vermeden 50 dakikadan fazla ekran başında olduğu bildirildi. Pandemi sırasında 

fiziksel aktivite sıklığının pandemi öncesine göre azaldığı veliler tarafından bildirildi (p<0,001). 

Velilerin %23'ü evdeki çalışma ortamının ergonomik olmadığını düşünürken, %31'i 

değerlendirme yapamadı. Velilerin sadece %24'ü çocuklarının çevrimiçi eğitim sırasında doğru 

duruşa sahip olduğunu bildirdi. Çocukların %48’nin en az bir kas-iskelet bölgesinde yakınması 

olduğu saptandı. Kas-iskelet sistemi yakınması olan çocukların yaş olarak daha büyük olduğu, 

özel okulda okuma, pandemi sırasında kilo alma ve kronik hastalığı olma oranlarının daha 

yüksek olduğu, günlük ekran süresinin daha uzun olduğu, akıllı telefon ve masaüstü bilgisayar 

kullanımının daha fazla olduğu, hatalı oturma pozisyonu ve ergonomik olmayan çalışma 

ortamının daha yüksek olduğu saptanmıştır (Tablo). Lojistik regresyon sonuçlarına göre, yaş 

(OR: 1.11, %95 Güven aralığı: 1.04-1.20), toplam günlük ekran süresi (OR: 1.07, %95GA: 1.01-

1.13), masaüstü bilgisayar kullanımı (OR: 1.45, %95GA: 1.02-2.06), akıllı telefon kullanımı 

(OR: 1.49, %95GA: 1.11-1.99) ve yanlış oturma duruşunun (OR: 1.91, %95GA: 1.31-2.78) 6-13 

yaş çocuklarda kas iskelet sistemi yakınmaları için ilişkili etkenler olduğu saptanmıştır. Boyun, 

omuz, sırt ve bel sorunlarında toplam ekran süresinin daha uzundur (her bölge için p<0.05). 

Akıllı telefon kullanıcılarında özellikle boyun (p=0.019), sırt (p=0.003), bel (p=0.008) ve 



kalça/bacak (p=0.018) sorunları daha fazla iken masaüstü bilgisayar kullanıcılarında ise boyun 

(p=0,023), omuz (p=0,016), el/bilek (p=0,021) ve kalça/bacak (p=0,023) sorunları daha fazladır. 

Kas iskelet sistemi sorunu olan ve olmayan çocuklarda demografik, eğitim, ergonomik ve duruş 

parametrelerinin karşılaştırılması 

  

  

Değişken 
Kas-iskelet sistemi sorunu olan 

çocuklar (n=456) 

Kas-iskelet sistemi sorunu 

olmayan çocuklar (n=504) 
p 

Yaş, yıl 10.4±2.1 9.8±2.1 <0.001* 

Cinsiyet, erkekler, % 55.5 55.4 1.000 

VKİ, z-skoru 0.61±1.16 0.54±1.23 0.394 

Kronik hastalık varlığı, % 9.6 4.8 0.004* 

COVID-19 enfeksiyonu 

hikayesi, % 
9.9 8.7 0.578 

Okul tipi, %     0.049 

Devlet 80.0 85.0 0.049 

Özel 20.0 15.0 0.049 

Sınıf 4.5±2.2 3.9±2.2 <0.001* 

Yüz yüze eğitim       

Bir yıldaki toplam hafta 

sayısı 
3.0±4.5 3.2±4.6 0.567 

Bir haftadaki toplam gün 

sayısı 
1.1±1.4 1.0±1.3 0.374 

Çevrimiçi eğitim       

Bir haftadaki toplam gün 

sayısı 
4.8±1.2 4.7±1.3 0.105 

Bir gündeki ders sayısı 6.1±1.5 6.0±1.4 0.127 



Ders süresi, dk 37.3±14.5 36.4±13.9 0.371 

Ekran süresi       

Bir gündeki toplam süre, 

saat 
7.0±2.9 6.2±2.6 <0.001* 

Ara vermeden en uzun süre, 

dk 
60.4±45.3 52.2±37.6 0.002* 

Dijital cihaz kullanıcıları, %*       

Televizyon 47.8 48.4 0.897 

Masaüstü bilgisayar 22.4 16.9 0.034* 

Dizüstü bilgisayar 45.6 48.4 0.212 

Tablet 54.8 52.6 0.517 

Akıllı telefon 64.5 53.2 <0.001* 

Ergonomik çalışma ortamı, 

% 
    0.001* 

Uygun 39.9 51.6 0.001* 

Uygunsuz 26.3 19.6 0.001* 

Kararsız 33.8 28.2 0.001* 

Oturma duruşları, %     <0.001* 

Doğru 17.8 30.4 <0.001* 

Yanlış 55.7   <0.001* 

Kararsız 26.5   <0.001* 

Ayakların yere temas etmesi 56.8 59.9 0.359 

Sırtın sandalyeye yaslanması 28.1 38.1 0.001* 

Ekranın üst kısmı göz 

seviyesinde olması 
68.1 77.2 0.002* 

Ekran uzaklığının kol 63.6 77.2 <0.001* 



mesafesinde olması 

Pandemi döneminde fiziksel 

inaktivite, % 
49.6 48.4 0.747 

Anormal kilo değişimi, %     0.005* 

Aşırı kilo alımı 40.4 30.3 0.005* 

Kilo kaybı 2.4 2.6 0.005* 

Değişmeyen 17.5 19 0.005* 

Yaşa uygun kilo alımı 39.7 48.0 0.005* 

  

Sonuç: COVID-19 pandemisi döneminde 6-13 yaş arası okul çocuklarının yaklaşık yarısının 

kas-iskelet sistemi sorunları yaşadığı ve bu sorunların yanlış oturma duruşları, akıllı telefon ve 

masaüstü bilgisayar kullanımı, artan ekran süresi ve daha büyük yaş ile ilişkili olduğu 

görülmüştür. Okul çocuklarında doğru oturma pozisyonları ve teknolojik araçların akılcı ve 

doğru kullanımı konusunda eğitim verilmesi kas-iskelet sistemi sağlığını iyileştirmek için 

yardımcı olabilir. 

Anahtar Kelimeler: COVID-19, Ergonomi, Kas-İskelet sistemi hastalıkları, Uzaktan eğitim 



  

S-133 İnme Sonrası Gelişen Depresyon ve Anksiyete Bozukluğunda Akupunktur 

Tedavisinin Etkinliği 

Eser Kalaoğlu1, Fatma Nur Kesiktaş1, Ömer Faruk Bucak1, Mücahit Atasoy1, Azad Günderci1 

1İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

Amaç: Akupunktur tedavisinin inme sonrası gelişen depresyon ve anksiyete bozukluklarında 

etkinliğini ve güvenilirliğini incelemek, bununla birlikte hastaların bu komplikasyonların 

tedavisinde çoklu ilaç ve/veya yüksek doz ilaç kullanım ihtiyacını azaltmaktır. 

Yöntem: Prospektif randomize kontrollü gerçekleştirilen bu çalışmaya iskemik inme sonrası 

psikiyatri uzmanı tarafından değerlendirilip depresyon ve/veya anksiyete bozukluğu tanısı alan 

54 hasta dahil edildi. Randomize olarak hastalar, akupunktur tedavi grubuna (n=27) veya kontrol 

grubuna (n=27) atandı. Hastaların tümüne haftada 7 gün, günde ortalama 2 saat olmak üzere 8 

hafta süreyle konvansiyonel rehabilitasyon programı fizyoterapist tarafından uygulandı. 

Akupunktur tedavi grubuna ek olarak haftada 2 kez, 4 hafta boyunca Baihui (DU20), Yintang 

(EX-HN3) noktalarına ve bilateral Tai Chong (LR3), Hegu (LI4) noktalarına akupunktur tedavisi 

uygulandı. Her iki grupta başlangıçta (0. hafta), 4. haftada ve 8. haftada olmak üzere toplam 3 

defa çalışmayı yapan araştırmacı ve kör psikiyatri uzmanı tarafından ayrı ayrı değerlendirildi. 

Psikiyatri uzmanı tarafından; Hamilton Depresyon Değerlendirme Ölçeği (HDDÖ) ve Hamilton 

Anksiyete Değerlendirme Ölçeği (HADÖ) kullanılarak hastalar takip edildi ve gerektiğinde ilaç 

dozları düzenlendi. Pittsburgh Uyku Kalite İndeksi (PUKİ), Barthel İndeksi, Brunnstrom Motor 

Evrelemesi çalışmayı yapan araştırmacı tarafından kaydedildi. 

Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 64.9 ± 9,7 yıl idi. Hastaların klinik ve demografik verileri 

açısından iki grup arasında anlamlı farklılık yoktu. Akupunktur ve kontrol grubunda tedavi 

sonrası 4. hafta ve 8. haftada HDDÖ ve HADÖ skor ortalamalarında anlamlı azalma vardı. İki 

grup HDDÖ ve HADÖ skor ortalamalarındaki azalma açısından kıyaslandığında, tedavi sonrası 

8. haftada Akupunktur grubu lehine anlamlı olarak daha fazla azalma olduğu saptandı. Tedavi 

öncesi, tedavi sonrası 4. ve 8. haftada serotonerjik ve mirtazapin kullanım özellikleri açısından 

olguların iki gruba dağılımının homojen olduğu saptandı. Tedavi sonrası 4. haftada Seçici 

Serotonin Gerialım İnhibitörleri (SSGİ) “dozu arttırılan” olgu sayısının kontrol grubunda anlamlı 

olarak fazla olduğu saptandı. Akupunktur ve kontrol grubunda tedavi sonrası üst ekstemite, el ve 

alt ekstemite Brunnstrom skorlarında ve Barthel indeks skorunda anlamlı düzelme vardı; ancak 

iki grup kıyaslandığında aralarında istatistiksel anlamlı farklılık yoktu. Akupunktur ve kontrol 

grubunda toplam PUKİ skoru açısından anlamlı düzelme olduğu ve bu düzelmenin Akupunktur 

grubunda anlamlı olarak daha fazla olduğu saptandı. 

Sonuç: Çalışmamızın sonuçları ile tamamlayıcı tıp yöntemi olarak akupunktur tedavisinin gerek 

inme sonrası gelişen depresyon ve anksiyete semptomlarının hafifletilmesi gerekse uyku 

bozukluğunun giderilmesinde etkili olduğunu göstermiştir. 

Anahtar Kelimeler: Akupunktur, Anksiyete, Depresyon, İnme 



  

S-134 Plantar Fasiitte Farklı Enerji Yoğunluklu Ekstrakorporeal Şok Dalgası 

Tedavisinin Ultrasonografik ve Klinik Sonuçlarının Karşılaştırılması: 

Randomize, Prospektif, Çift Kör Bir Klinik Çalışma 

Şükran Güzel1, Hüma Bölük Şenlikçi2, Hakan Süleyman Bal3, Bahtiyar Haberal3 

1Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı 
2Ankara Şehir Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi 
3Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı 

Amaç: Bu çalışmada plantar fasiit tedavisinde düşük, orta ve yüksek enerjili ekstrakorporeal şok 

dalgası tedavisinin (ESWT) ağrı, fonksiyonel durum, plantar fasya kalınlığı ve plantar basınç 

dağılımı üzerindeki etkilerini karşılaştırmayı amaçladık. 

Yöntem: Çalışmaya Temmuz 2021-Eylül 2021 tarihleri arasında fiziksel tıp ve rehabilitasyon ve 

ortopedi ve travmatoloji polikliniklerine topuk ağrısı şikayeti ile başvuran ve plantar fasiit tanısı 

konan toplam 51 hasta (71 ayak) alındı. 18-85 yaş arası, 3 ay veya daha uzun süredir topuk ağrısı 

olan, palpasyonla medial kalkaneal tüberkül üzerinde hassasiyeti bulunan ve konservatif 

tedaviden fayda görmeyen hastalar dâhil edildi. İnflamatuar romatizmal hastalık öyküsü, lokal 

dermatolojik lezyon veya enfeksiyonu, periferik dolaşım bozukluğu, radikülopati ve polinöropati 

gibi nörolojik hastalığı, konjenital veya edinsel ayak deformitesi, malignite öyküsü, kalp pili, 

metal implant ve gebelik durumu olan hastalar çalışma dışı bırakıldı. Hastalar permütasyon 

yöntemi ile üç grup olacak şekilde randomize edildi. ESWT tedavisi 3 hafta boyunca haftada 1 

gün olmak üzere yüksek enerji grubuna 0.38 mJ / mm2, orta enerji grubuna 0.18 mJ ve düşük 

enerji grubuna 0.09 mJ / mm2 olarak uygulandı. ESWT tek bir ortopedist tarafından uygulandı. 

Hastaların ağrıları vizüel analog skala (VAS) ile ve ayak disabilite ve aktivite kısıtlılığı ise ayak 

fonksiyon indeksi (AFI) ile değerlendirildi. Plantar fasya kalınlığı, ultrason ile kör olan tek bir 

fizyatrist tarafından değerlendirildi. Plantar fasyanın kalınlığı, plantar fasyanın medial kalkaneal 

tüberkül üzerinde insersiyo yapıldığı yerden ölçüldü.Her hasta plantar basınç dağılımını 

değerlendirmek için statik bir baropodometri içeren postüral enstrümantal değerlendirmeye tabi 

tutuldu. Toplam ayak basıncı (%); arka ve ön ayak basınç (%) parametreleri kullanıldı. Tüm 

değerlendirmeler ESWT tedavi öncesi ve sonrasında kör olan tek bir fizyatrist tarafından yapıldı. 

Bulgular: Yaş ve eğitim düzeyi haricinde gruplar arasında demografik verilerde anlamlı fark 

yoktu (p>0.05). VAS ve AFI aktivite/ağrı/yetersizlik çıkış değerlerinin hem düşük, hem orta hem 

de yüksek dozda giriş değerlerinden istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük çıktığı saptandı 

(p<0.001). Gruplar arasında ise VAS ve AFI aktivite/ağrı/yetersizlik giriş ve çıkış değerleri 

açısından anlamlı bir fark saptanmadı (p>0.05) . Plantar fasia kalınlığı çıkış değerlerinin düşük 

doz grubunda giriş değerlerinden istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek çıktığı (p=0.037), 

buna karşın yüksek doz grubunda çıkış değerlerinin giriş değerlerinden istatistiksel olarak 

anlamlı derecede düşük çıktığı (p=0.008) saptandı. Gruplar arasında ise plantar fasya kalınlığı ve 

ayak basınç dağılımının giriş ve çıkış ortanca değerleri açısından anlamlı bir fark saptanmadı 

(p>0.05). Gruplar arasında tüm değerlendime parametrelerinin yüzde değişimleri açısından da 

anlamlı bir fark saptanmadı (p>0.05). 



Sonuç: ESWT'nin düşük, orta, yüksek tüm enerji seviyeleri plantar fasiit ile yaşanan ağrıyı 

önemli ölçüde azalttığını ve fonksiyonel iyileşme sağladığını bulduk. Ancak ESWT'nin farklı 

enerji seviyeleri ağrı ve plantar fasya kalınlığında azalma, fonksiyonel durumda düzelme ve 

plantar basınç dağılımı açısından birbirine üstün bulunmadı.Gelecekte farklı enerji seviyeli 

ESWT tedavilerinin etkinliğini daha iyi anlayabilmek için uzun takip süreli daha fazla çalışmaya 

ihtiyaç vardır. 

Anahtar Kelimeler: Plantar Fasiit, ekstrakorporeal şok dalgası tedavisi, ultrasonografi 



  

S-135 Disfajisi Olan İnme Hastalarında Nöromusküler Elektriksel 

Stimülasyonun Yutma Fonksiyonlarına Etkisi: Tek-kör Randomize Kontrollü 

Çalışma 

Elif Tarihçi Çakmak1, Ekin İlke Şen2, Ayşe Yalıman2 

1Karapınar Devlet Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği 
2İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı 

Amaç: Disfajisi olan inme hastalarında nöromusküler elektriksel stimülasyon (NMES) 

tedavisinin yutma fonksiyonlarına, disfaji ile ilişkili semptomlarının şiddetine, yutma ve sesle 

ilişkili yaşam kalitesine etkisinin değerlendirilmesi; tedavi sonrası disfaji görüntüleme 

yöntemlerinden laringostroboskopik değerlendirme ve fiberoptik endoskopik yutma 

değerlendirmesi (FEYD) bulgularındaki değişimin incelenmesidir. 

Yöntem: Prospektif, randomize kontrollü ve tek-kör olarak planlanan çalışmamıza disfajisi olan 

34 inme hastası dahil edildi ve hastalar iki gruba randomize edildi. Çalışmamızda kontrol 

grubuna geleneksel disfaji terapisi (GDT) ardışık 3 hafta süre ile haftada 5 gün, günde 45 dakika 

uygulandı; çalışma grubuna ardışık 3 hafta süre ile haftada 5 gün, günde 45 dakika GDT ve 45 

dakika NMES uygulandı. Tedavi öncesi, tedavi sonrası ve 3. ayda hastalar Fonksiyonel Oral 

Alım Skalası (FOAS), On Maddeli Yeme Değerlendirme Aracı (EAT-10), Yutma Yaşam 

Kalitesi Anketi (SWAL-QOL), Sesle İlişkili Yaşam Kalitesi Ölçeği (VRQOL) ve Vizüel Analog 

Skala (VAS) ile değerlendirildi. Hastalara tedavi öncesi ve sonrası larengestroboskopik 

değerlendirme ile FEYD yapıldı. 

Bulgular: Her iki grupta tedavi öncesine göre FOAS, EAT-10, SWAL-QOL, VRQOL ve VAS 

düzeylerinde tedavi sonrası anlamlı iyileşme sağlanmış ve iki grup arasında fark saptanmamıştır 

ve sağlanan iyileşmeler tedavi sonrası 3. ayda korunmuştur. Tedavi sonrası düşük ve yüksek 

volüm sıvı ile yapılan FEYD’de kaçak, penetrasyon ve aspirasyon skalası (PAS) ve rezidü 

düzeylerinde her iki grupta da tedavi öncesine göre anlamlı iyileşme sağlanmış; iki grup arasında 

fark saptanmamıştır. Tedavi sonrası yarı katı gıda ile yapılan FEYD’de kaçak ve PAS 

düzeylerinde tedavi öncesine göre GDT-NMES grubunda anlamlı iyileşme sağlanmış; GDT 

grubunda iyileşme olmamıştır. Tedavi sonrası yarı katı gıda ile yapılan FEYD’de rezidü 

düzeylerinde tedavi öncesine göre her iki grupta da anlamlı iyileşme sağlanmış ve iki grup 

arasında fark saptanmamıştır. Tedavi sonrası katı gıda ile yapılan FEYD’de PAS ve rezidü 

düzeylerinde tedavi öncesine göre her iki grupta da iyileşme olmamıştır; kaçak düzeylerinde ise 

her iki grupta da tedavi öncesine göre anlamlı iyileşme sağlanmış ve iki grup arasında fark 

saptanmamıştır. Larengestroboskopik değerlendirme parametrelerinde ve birikim fenomeni 

değerlendirmesinde her iki grupta da tedavi öncesine göre anlamlı değişim gözlenmemiştir. 

Sonuç: GDT ve GDT’ye ek olarak NMES uygulaması ile disfajisi olan inme hastalarının yutma 

fonksiyonlarında, disfaji ile ilişkili semptomlarının şiddetinde, yutma ve sesle ilişkili yaşam 

kalitesi değerlerinde iyileşme sağlanmış olup tedavi ile elde edilen kazanımların 3. ayda da 

devam ettiği saptanmıştır. Yarı katı gıdayla meydana gelen kaçak ve PAS düzeyi sadece GDT’ye 



ek olarak NMES uygulanan grupta anlamlı düzeyde iyileşmiştir. GDT’nin inmeli hastalarda 

disfaji rehabilitasyonu üzerine etkin olduğu, NMES’nin GDT’ye eklenmesinin yutmanın bazı 

fonksiyonlarına ek yarar sağlayabileceği gösterilmiştir. Bu konuda, daha fazla hasta sayısı ve 

daha uzun takip süresi içeren çalışmalara ihtiyaç vardır. Bu konuda yapılacak çalışmalarda 

çalışmaya dahil edilen gönüllüler, inme ile ilişkili özelliklerine göre özel hasta grupları arasından 

seçilmelidir; bu sayede NMES’den en fazla yarar gören hasta grubu tespit edilebilecektir. 

Anahtar Kelimeler: inme, disfaji, rehabilitasyon, nöromusküler elektriksel stimülasyon 
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P-1 Pediyatrik Nörorehabilitasyonda Vücut Ağırlık Desteği ile Yürüme Bandı 

Eğitiminin ve Robot Yardımlı Yürüme Eğitiminin Etkinliğinin Karşılaştırılması 

Sevgi Esra Özdemir1, Şehim Kutlay1, Tuba Alışkan2, Birkan Sonel Tur1 

1Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı 

2Serbest Hekim, Hollanda 

Amaç: Pediyatrik nörorehabilitasyonun önemli hedeflerinden biri çocuklarda ambulasyonun kazanılması 

ve/veya geliştirilmesidir. Ağırlık eliminasyonu ile yürüme bandı eğitimi ve robot yardımlı yürüme eğitimi 

bu amaçla kullanılan göreceli yeni iki yaklaşımdır. Bu tedavi yönteminde çocuğa tekrarlayıcı ve ritmik bir 

eğitim verilerek yürüme fonksiyonu düzeltilmeye ve geliştirilmeye çalışılır. Bu ön çalışmanın amacı, 

pediyatrik nörorehabilitasyonda vücut ağırlık desteği ile yürüme bandı eğitiminin ve robot yardımlı yürüme 

eğitiminin etkililiğini karşılaştırmaktır. 

Yöntem: Çalışmaya Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı 

Pediyatrik Rehabilitasyon Ünitesi’nde nörorehabilitasyon amacı ile tedaviye alınan, yürümeye yardımcı 

cihazlı veya cihazsız bağımsız ambulasyon yapabilen ve verilen komutları yerine getirebilecek çocuklar 

alındı. Çocuklar denge (tek bacak üzerinde durma testi), yürüme hızı (10 metre yürüme zamanı) ve endurans 

(6 dakika yürüme testi) ve alt ekstremite spastisitesi Modifiye Ashworth Spastisite evrelemesi (0-4) ile 

değerlendirildi. Tüm çocuklar haftanın 5 günü, günde en az 1 saat germe, güçlendirme, yürüme, denge ve 

koordinasyon eğitimini içeren konvansiyonel rehabilitasyon programına alındı. Çocuklar eşit sayıda iki 

gruba ayrıldı ve bu programa ek olarak 1. gruba haftada 5 gün yürüme bandı eğitimi ve 2. gruba haftada 2-

3 gün robotik yürüme eğitimi verildi. Yürüme bandı ve robot ile yürüme eğitimi; tedavi günde minimum 

20 dakika olmak üzere, hastanın tolere edebildiği sürede ve hızda olacak şekilde bireyselleştirildi. Ağırlık 

eliminasyonu başlangıçta yaklaşık %30 iken, sonrasında azaltılarak %0’a veya mümkün olan en küçük 

değere kadar azaltıldı. Tedaviler bu konuda deneyimli fizyoterapist eşliğinde uygulandı. Çalışmaya dahil 

edilen çocuklar tedavi öncesi ve tedavi bitiminde değerlendirildi. 

Bulgular: Çalışmaya Serebral Palsi tanılı 7’si erkek, 3’ü kız olmak üzere toplam 10 çocuk alındı. 9 çocukta 

her iki alt ekstremite, 1 çocukta tek taraflı alt ekstremite tutulumu vardı. Çocukların ortalama yaşı 9,3 

yıldı(minimum-maksimum: 5-13 yıl). 7 çocukta alt ekstremitelerine yönelik ortopedik cerrahi ve hepsine 

alt ekstremite spastisitelerine yönelik olarak en az 1 kez botulinum toksin enjeksiyonu uygulanmıştı. Ağırlık 

eliminasyonu ile yürüme bandı eğitimi alan gruptaki tedavi seansı sayısının ortalama 24.6(min-max:20-32) 

iken robotik yürüme grubunda seans sayısı ortalama 16.2(min-maks: 13-21).Tedavi öncesi ve sonrası 

değerleri karşılaştırıldığında her iki grupta da 10 metre yürüme testi zamanında (p=0.043) tedavi sonundaki 

gelişme saptandı. Ağırlık eliminasyonu ile yürüme bandı eğitimi alan grubunda 6 dk yürüme testinde tedavi 

sonunda istatistiksel olarak anlamlı gelişme (p=0.043) vardı. Spastisite ve denge ile ilgili 

değerlendirmelerde gruplarda farklılık bulunmadı. 

Sonuç: Yapılan bu ön çalışma ile konvansiyonel nörorehabilitasyon programına ek olarak vücut ağırlık 

destekli yürüme bandı eğitimi ve robotik eğitimin çocuklarda yürüme fonksiyonunun geliştirilmesinde 

etkili olabileceği düşünüldü. Her iki tedavi yönteminin çocuklar tarafından kabulü ile ilgili sorun 

yaşanmamıştır. Özellikle robotik yürüme eğitimine alınan çocukların tedaviyi sürdürme motivasyonlarının 

daha fazla olduğu saptandı. Robotik yürüme eğitimi alan grupta toplam tedavi seansı daha azdı. Bu durum 

bu gruptaki 6 m yürüme zamanında değişiklik saptanmaması ile ilgili olabilir. Bu çalışmanın kısıtlılıkları; 

vaka sayısının az olması, çalışma grubuna dahil edilen çocukların rastgele yöntemle dahil edilmeleri ve 

robotik eğitimin haftada 2-3/seans iken ağırlık eliminasyonunun 5 gün/hafta olmasıdır. Çalışma halen 

devam etmekte olup daha geniş vaka serisine ulaşılacaktır. Şüphesiz vücut ağırlık destekli yürüme bandı 

eğitimi ile robotik yürüme eğitiminin birbirlerine üstün olup olmadığının belirlenmesi için randomize 

kontrollü çalışmalara gereksinim vardır. 

Anahtar Kelimeler: Robotik Rehabilitasyon, Serebral Palsi, Vücut Ağırlık Desteği ile Yürüme Bandı 

Eğitimi 



  

P-2 Anterior Servikal Kitle Eksizyonu Sonrası Brakiyal Pleksus Hasarı 

Mert Ataş1, Musa Polat1 

1Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 

Amaç: İatrojenik periferik sinir yaralanmaları medikolegal ve sosyal problemlere neden olan bir 

komplikasyondur. Cerrahi ve cerrahi ile ilişkili faktörler bu yaralanmaların önde gelen 

sebeplerindendir. Cerrahi bölgenin nörovasküler yapılarla komşuluğu periferik sinir yaralanma 

riskini belirleyen en önemli faktördür. Anterior servikal bölge cerrahilerinde periferik sinir 

yaralanma riski düşük olmakla birlikte nadiren ortaya çıkabilir. Bu yazıda skalen kas 

anteriorundaki kitlenin eksizyonu sonrası gelişen brakial pleksus yaralanması olgusu sunulacaktır. 

Olgu: Kronik veya nörolojik hastalığı olmayan 48 yaşında kadın hasta 5 yıldır takip edildiği sağ 

skalen kas anteriorunda ana karotis arter ve juguler venin posteromedialinde yerleşen kistik 

lezyonununun son altı aydır hızlı büyümesi nedeniyle genel anestezi altında opere edilmiş. 

Uyandığında sağ kolunu hareket ettiremediğini ve uyuşukluk hissettiğini farketmiş. Cerrahiden 5 

gün sonra kliniğimize konsülte edilen hastanın muayenede sağ önkolda kırmızı renk değişimi 

vardı. Her iki üst ekstremite arasında çap veya ısı farkı yoktu. Eklem hareket açıklığı pasif olarak 

tamdı. Tıbbi Araştırma Konseyi Kas Kuvveti Skalasına göre hastanın kas kuvvetleri sağ biseps 

kasında 1/5, deltoid ve supraspinatus kaslarında 2/5 idi. Sağ lateral antebrakial kutanöz sinir duyu 

alanında hipoestezisi vardı. Biseps refleksi abolik, patolojik refleksler negatifti. Ayrıca miyozis, 

pitozis, anhidroz yoktu. Hastanın servikal ve brakial pleksus magnetik rezonans görüntümesinde 

yağ baskılı T2 ağırlıklı serilerde nöral foramen distalinde C5 ve C6 köklerininde ödemin olduğu 

izlendi (Resim 1). Postop 3. haftada yapılan elektronöromiyografik incelemesinde lateral 

antebrakial kutanöz sinir duyu iletim çalışmasında DSAP elde edilemedi,1.parmak-bilek 

segmentinde DSAP amplitüdü sola göre %80 oranında, 2.parmak-bilek segmenti DSAP amplitüdü 

sola göre %42 oranında küçük saptandı, sağ aksiller sinirin ERB noktasından uyarım ve deltoid 

kastan konsantrik iğne kaydıyla yapılan motor iletim çalışmasında potansiyel elde edilemedi, 

muskulokutanöz sinirin ERB noktasından uyarım ve biseps braki kasından konsantrik iğne 

kaydıyla yapılan motor iletim çalışmasında elde edilen potansiyelin latansında gecikme saptandı, 

biseps ve deltoid kasların iğne EMG incelemesinde akut nörojenik değişiklikler ve ileri seyrelme 

paterni izlendi ve sonuç brakial pleksusun üst trunkusunun ağır parsiyel lezyonu olarak raporlandı. 

Eksize edilen kitlenin patolojisi kistik higroma olarak raporlandı. Nöropatik ağrısına yönelik 

gabapentin başlanan, rehabilitasyon programına alınarak kontrast banyo tedavisi, kuvvetlendirme 

ve mobilizasyon egzersizleri, nöromusküler elektrik stimülasyonu tedavileri uygulanan hasta sağ 

biseps kası 2/5, deltoid ve supraspinatus kasları 4/5 kas kuvvetiyle eksterne edildi. 

Sonuç: İatrojenik periferik sinir yaralanmaları, kitlenin periferik sinirle direkt ilişkisi olmasada 

kompresyon, traksiyon, pozisyon hataları gibi nedenlerle ortaya çıkabilir. Erken rehabilitasyon 

uygulamaları ile yaralanmaya bağlı disabilite en az düzeye indirilerek medikolegal problemler 

engellenebilir. 

Anahtar Kelimeler: Brakiyal pleksus hasarı, anterior servikal kitle, iatrojenik periferik sinir 

lezyonu 



  

P-3 Nörofibramatozis Tip 1 'de Dural Ektazi: Nadir Bir Olgu Sunumu 

N.Başak Şeker Ekizceli1, Nalan Çapan1, Sina Arman1, Ekin İlke Şen1, Diren Özer Özbey1, Ayşe 

Resa Aydın1 

1İstanbul Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı 

Amaç: Nörofibromatozis Tip 1 majör olarak sinir sistemi, göz, deri ve kemik yapıyı etkileyen 

kalıtsal nörokütenöz bir hastalıktır. Klinik bulgularından biri de dural ektazi olabilmektedir. Dural 

ektazi çoğunkla idyopatik olsa da Nörofibromatozis Tip 1, Marfan Sendromu, ankilozan spondilit 

ve akondropalaziye eşlik edebilmektedir. Dural ektazi, dural sakın progresif fokal dilatasyonudur. 

Dural ektazinin radyolojik bulguları vertebra korpus erozyonu pediküler erozyon ve nöroforaminal 

genişlemedir. Dural ektazi spinal deformite, kitle etkisi, instabilite yaratması nedeniyle NF-1 tanılı 

hastalarda semptomatik olabilmektedir. Nadir görülen olgumuzda dural ektazi kliniği ve 

tedavisinin tartışılması amaçlanmıştır. 

Yöntem: Olgunun klinik özellikleri ve tetkikleri bulgular kısmında ele alınacaktır. Hasta onamı 

mevcuttur. 

Bulgular: İstanbul Üniversitesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı Genel Polikliniğe 

bel ağrısı şikayeti ile başvuran 21 yaşındaki erkek hastanın anamnezinde son 3 yıldır ara ara olan 

ancak son 1 aydır artan mekanik karakterde bel ağrısı mevcuttu. Gece ağrısı ve nöropatik 

yakınmaları olmayan hastanın yapılan fizik muayenesinde inspeksiyonda aksiller çillenmesi, en 

büyüğünün çapı 16 mm olan cafe au lait lekeleri saptandı .Nörolojik ve kas iskelet sistem 

muayenesinde derin tendon refleksleri normoaktif olan ve patolojik refleks saptanmayan hastanın 

bilateral üst ve alt ekstremite kas gücü 5/5 olarak değerlendirildi. Lomber omurga eklem hareket 

açıklığı her yöne -1 kısıtlı ve ağrılıydı. Düz bacak kaldırma testi 80°/80°, Femoral germe testi 

negatif olarak değerlendirildi. Sakroiliak eklem palpasyonla ağrılı değildi, sakroiliak eklem 

disfonksiyon testleri negatif olarak değerlendirildi. Erkek kardeşi ve babasında nörofibromatozis 

tanısı olan ve klinik bulguları nörofibromatozisi düşündüren hastanın lomber omurga MR 

görüntülemesi yapıldı. Yapılan lomber omurga MR görüntülemesinde L3,L4,L5 vertebralar 

düzeyinde dural ektazi saptandı. Skolyoz ve ek spinal deformite saptanmadı. İ.T.F Beyin ve Sinir 

Cerrahisi Birimi’ne danışılan hastaya operasyon düşünülmedi. Konservatif tedavi planlanan hasta 

fizik tedavi ve rehabilitasyon programına alındı. Hastaya bel koruma eğitimi ve postür- kor 

güçlendirme egzersizleri verildi. Analjezik amaçla oral ve lokal nsaii başlandı.15 seans fizik tedavi 

programı ve rehabilitasyon sonrasında istirahat VAS değeri 3’ten 1’e, hareket VAS değeri 7’den 

2’ye geriledi. Takibi planlanan hasta NF-1 tanısının doğrulanması düzenli takibi için genetik, göz 

ve beyin-sinir cerrahisi birimlerine yönlendirildi. 

Sonuç: Nörofibromatozis Tip 1 hastalarında saptanan dural ektazinin nadir görülmesi nedeniyle 

değerlendirilmesi , patofizyolojisi ve tedavi yaklaşımları açısından için literatürde yeterli bilgi 

yoktur. Literatürdeki yayınlar az sayıda vaka sunumları ile sınırlıdır. Literatürdeki en kapsamlı 

vaka serisinde konservatif tedavi verilen hastaların %85,3’ü stabil kalmış ya da semptomlarında 

iyileşme görülmüşür. %14,7 ‘sinde ise semptomlarda kötüleşme saptanmıştır. Cerrahi tedavi ise 

ciddi semptomları olan hastalarda uygulanmıştır. Cerrahi tedavi seçenekleri spinal dekompresyon, 

posterior laminektomi ve BOS şantı yerleştirilmesi olarak belirtilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Nörofibramatozis Tip 1, dural ektazi 



  

P-4 Alt ekstremite amputasyon hastalarında sagittal spinopelvik parametrelerin 

bel ağrısı ve yaşam kalitesi ile ilişkisi: Prospektif kesitsel çalışma 

Tuğba Atan1, Yasin Demir1, Ayşe Naz Kalem2, Ümüt Güzelküçük2, Koray Aydemir2 

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi EAH, Ankara 

2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim 

ve Araştırma Hastanesi, Ankara 

Amaç: Bel ağrısı, alt ekstremite amputasyonu olan bireylerde fonksiyonelliği, bağımsızlığı ve yaşam 

kalitesini olumsuz yönde etkileyen ikincil sağlık problemlerinden birisidir. Bel ağrısı prevalansı, alt 

ekstremite amputasyonu olan bireylerde (%52-89) ampute olmayan popülasyona (%12-45) göre daha 

yüksek bildirilmiştir. Bel ağrısının etiyolojisi multifaktoriyel olmakla birlikte, alt ekstremite 

amputasyonu sonrası değişen anatomi ve biyomekanik ile günlük aktivitelerin sürdürülmesi bel ağrısı 

gelişimi ile sıklıkla ilişkilidir. Bel ağrısına katkıda bulunan omurganın kas-iskelet sistemi 

bozukluklarından biri olan postural dengesizlik, omurga yapıları üzerine binen yükte artışa neden 

olduğu kabul edilmektedir. Bu çalışmanın amacı, alt ekstremite amputasyonu olan bireylerde sagittal 

spinopelvik parametreler ile hastaların bel ağrısı ve yaşam kalitesi ilişkisini araştırmaktır. 

Yöntem: Çalışma tasarımı prospektif, kesitsel ve tek merkezli olarak planlandı. Gaziler Fizik Tedavi 

ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde alt ekstremite amputasyonu nedeniyle takip 

edilen toplam 13 hasta değerlendirildi. Çalışmaya katılan bütün hastaların demografik özellikleri ve 

tıbbi öyküleri kaydedildi. Primer sonuç ölçütü olarak, lateral servikotorakolomber grafiler ile sagittal 

spinopelvik parametreler ölçüldü (Resim). Sekonder sonuç ölçütleri olarak, fiziksel aktivite düzeyi için 

Lokomotor Kapasite İndeksi, protezin fonksiyonel kullanımı için Hougton skoru ölçümü ve yaşam 

kalitesi değerlendirmesi için Kısa Form Sağlık Araştırması (SF-36) uygulandı. Verilerin istatistiksel 

analizi SPSS (25.0) programı ile yapıldı. Ampute hastalar bel ağrısı olanlar (Grup 1) ve olmayanlar 

(Grup 2) olarak iki gruba ayrıldı. İki grup arasındaki sayısal verilerin karşılaştırılması için Mann-

Whitney testinden yararlanıldı. İstatistiksel anlamlılık p<0,05 olarak kabul edildi. Çalışma öncesinde 

etik kurul onayı alındı. 

Bulgular: Alt ekstremite amputasyonlu bel ağrısı olan (Grup 1; n: 8) ve olmayan (Grup 2; n: 5) hastalar 

arasında demografik ve klinik özellikler açısından istatistiksel anlamlı fark saptanmadı (Tablo). Primer 

sonuç ölçütü olarak belirlenen sagittal spinopelvik parametrelerden servikal lordoz ve torakal kifoz 

ölçümlerinde gruplar arasında anlamlı fark izlendi (P= 0.040, P= 0.046, sırasıyla). Lomber lordoz, 

pelvik tilt, pelvik insidans ve sakral slope ölçümlerinde (P= 0.297, P= 0.297, P= 0.207, P= 0.180 

sırasıyla) istatistiksel anlamlı fark saptanmadı. Sekonder sonuç ölçümlerinden Lokomotor Kapasite 

İndeksi ve Houghton skoru Grup 1’de daha düşük saptandı ancak istatistiksel olarak anlamlı fark 

saptanmadı (P= 0.152, P= 0.103, sırasıyla). Ayrıca SF-36 fiziksel fonksiyon Grup 1’de yüksek saptandı 

ancak istatistiksel anlamlı fark saptanmadı (P= 0.137) (Tablo). 

Sonuç: Alt ekstremite amputasyonu olan bireylerin bel ağrısını yönetmek rehabilitasyon klinisyenleri 

için ciddi zorluklara neden olmaktadır ve bu grupta bel ağrısını yönetmek için etkili müdahaleleri sunan 

klinik uygulama kılavuzları mevcut değildir. Bu çalışmanın sonuçları dikkate alındığında, alt 

ekstremite amputasyonu olan bireylerde servikal ve torakal sagittal imbalans bel ağrısına neden olan 

mekanizmalara katkıda bulunabilir. Bu hasta grubunda, sagittal parametrelerin değerlendirilmesi 

hastanın rehabilitasyon programının sürdürülmesi sırasında egzersiz protokolünü belirlemede yardımcı 

olabilir. Sonuç olarak; ampute hastaların bel ağrısı yönetimine katkıda bulunabilir ve yaşam kalitesini 

olumlu olarak etkileyebilir. 

Anahtar Kelimeler: Amputasyon, Bel ağrısı, Postur, Sagittal denge 



  

P-5 Gerçek Nörojenik Torasik Çıkış Sendromu: Olgu Sunumu 

Sefa Kurt1, Canan Şanal Toprak1, İlker Yağcı1 

1Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul 

Amaç: Torasik çıkış sendromu (TÇS), üst ekstremiteye giden nörovasküler yapıların toraksın üst 

çıkışında kompresyona uğramasıyla ortaya çıkan klinik semptomlar kompleksidir. Nörojenik TÇS 

alt brakial pleksusun bası altında kalmasına bağlı meydana gelmekte olup gerçek ve tartışmalı 

olarak 2’ye ayrılır. Objektif nörolojik bulguların eşlik ettiği gerçek nörojenik TÇS oldukça nadirdir 

ve tahmini insidansı milyonda bir olarak tahmin edilmektedir. Elektrofizyoloji laboratuvarımıza 

başvuran gerçek nörojenik TÇS tanısı koyduğumuz olgumuzu sunmayı amaçladık. 

Olgu: 28 yaşında kadın hasta sol kolda yaklaşık 5 yıldır olan ağrı, sol önkol medialinde, sol el 4. 

ve 5. parmaklarda uyuşma, el kaslarında güçsüzlük yakınmalarıyla kliniğimize başvurdu. Son 

zamanlarda el kaslarında incelme farkettiğini belirtti. Fizik muayenesinde tenar bölgede atrofi, 

önkol medialinde ve 5. parmakta hipoestezi, başparmak abduksiyon kas gücü 4/5 saptandı. 

Hastanın 2 yönlü direkt servikal grafisinde solda servikal kostası mevcuttu. Elektronöromiyografi 

incelemesinde sol median motor sinir iletim çalışmasında elde edilen bileşik kas aksiyon 

potansiyeli amplitüdleri sağa göre belirgin düşük, ileti hızları normal saptandı. Sol ulnar motor 

sinir iletim çalışması bulguları normal saptandı. Sol ulnar duysal sinir iletim çalışmasında elde 

edilen duysal sinir aksiyon potansiyeli amplitüdü sağa göre belirgin düşük, ileti hızı normal 

saptandı; sol medial antebrakial duysal sinir aksiyon potansiyeli elde edilemedi. İğne EMG’de sol 

brakial pleksus alt trunkusu ile innerve olan abduktor pollisis brevis, abduktor digiti minimi ve 1. 

dorsal interosseöz kaslarında istemli kasıda süresi ve amplitüdü artmış nörojenik motor ünite 

potansiyelleri ve tam kasıda seyrelme paternleri gözlendi. Yalnızca abduktor pollisis brevis 

kasında istirahatte anormal spontan aktivite potansiyelleri (fibrilasyon, pozitif keskin dalga) 

izlendi. Mevcut bulgular sol brakial pleksusun alt trunkusunun subakut/kronik dönemde parsiyel 

aksonal dejenerasyonu ile uyumlu olup hastaya gerçek nörojenik TÇS tanısı konuldu. Gögüs 

cerrahisi tarafından operasyon kararı alınan hastaya transaksiller yaklaşımla servikal kot ve 1. kot 

rezeksiyonu uygulandı. Operasyon sonrası 3. ayda değerlendirilen hasta tüm yakınmalarının 

iyileştiğini ifade etti. 

Sonuç: Gerçek nörojenik TÇS’de temel etiyolojiyi mevcut anatomik bozukluğun oluşturduğu, 

özellikle en sık sebep olan servikal kot ve 1. torakal kot arasındaki fibröz bant nedeniyle alt brakial 

pleksusun süperiora gerilmesi ile T1 liflerinin C8 liflerine göre daha fazla etkilendiği ve tanıda 

elektronöromiyografi bulgularının patognomonik olduğu akılda tutulmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: nörojenik, torasik çıkış sendromu, Elektronöromiyografi 

 



  

P-6 Diz Osteoartritli Hastaların Tedavisinde Ultrason Eşliğinde Yapılan İntraartiküler ve Periartiküler 

Oksijen-Ozon (O2-O3) Enjeksiyonunun Etkinliği 

Sefa Gümrük Aslan1, Sinem Uyar Köylü1, Özge Tezen2, N.Merve Örücü Atar1, Nurdan Korkmaz1, Serdar 

Kesikburun1 

1SBÜ ANKARA GAZİLER FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ. 

2ANKARA ŞEHİR HASTANESİ 

Amaç: Osteoartritte (OA) meydana gelen kıkırdak kaybı, yeni kemik oluşumu gibi değişiklikleri yok ederek hastalığı 

tamamen geri döndüren veya önleyen bir tedavi yöntemi yoktur. OA tedavisinde öncelikli hedefler; hastanın eğitimi, 

ağrı yönetimi ve eklem fonksiyonelliğini en iyi seviyeye çıkarmaktır.Tedavide kullanılan istirahat, aktivite 

modifikasyonu ve uygulanan fizik tedavi yöntemleri sıklıkla yetersiz kalmaktadır. Ozon (O2-O3) tedavisi son 4 

dekattır çeşitli kas-iskelet sistemi hastalıklarında (bel ağrısı, lomber disk hernisi, diz osteoartriti) destekleyici tedavi 

olarak kullanılmaktadır. Antioksidan sistemin aktivasyonu, kan akışında hızlanma, oksijen transferinde artış, büyüme 

faktörü ve sitokinlerin salınımını arttırmaktadır.Eklem içine medikal ozon uygulaması uzun süredir 

yapılmaktadır,ancak bu konuda yayınlanmış literatür sayısı azdır. Bu çalışmada amaç, osteoartite ikincil diz ağrısı 

olan hastalarda ultrason eşliğinde intraartiküler ve periartiküler yöntemle yapılan ozon (O2-O3) enjeksiyonunun 

etkinliğinin araştırılmasıdır. 

Yöntem: Diz osteoartritli hastaların demografik ve klinik özellikleri (vücut kitle indeksi,meslek, dominanat taraf, daha 

önce alınan tedaviler) kayıt altına alındı. Hastalar, primer sonuç ölçütü olarak istirahatte, yürüme esnasında ve günlük 

yaşam aktiviteleri sırasında oluşan diz ağrısının değerlendirilmesinde ağrı Vizuel Analog Skala (VAS) ile 

değerlendirildi ve kalça ve diz osteoartritinde, hastaların fonksiyonelliğini değerlendirmede sıklıkla kullanılan çok 

yönlü ölçütlerden biri olan Western Ontario and McMaster Universities Arthritis (WOMAC) kullanıldı. Rutin 

muayeneleri sırasında uygulanacak ultrason ile suprapatellar effüzyon varlığı kaydedildi. Kriterlere uygun ve gönüllü 

hastalar çalışma için kayıt altına alındıktan sonra; steroid enjeksiyon ve ozon (O2-O3) enjeksiyon grubu olmak üzere 

bilgisayar temelli hazırlanmış şemaya göre 1:1 randomize edildi. Katılımcıların ilk enjeksiyon öncesi başlangıç 

değerlendirmeleri yapıldı. Ozon (O2-O3) enjeksiyonu grubundaki hastalara ise her seansta 10 ml hacimde olmak üzere 

ilk doz 10 μg/ml, ikinci doz 15 μg/ml, üçüncü doz 20 μg/ml olmak üzere 3 kez intraartiküler ve periaartiküler diz 

enjeksiyonu uygulandı. Steroid enjeksiyonu grubundaki hastalara intraartiküler diz enjeksiyonu bir kez 1 ml 

betametazon (6 mg/ml) enjeksiyonu yapıldı. Hastaların çalışma ölçütleri ile değerlendirilmeleri yapılan tedaviye kör 

bir araştırmacı tarafından başlangıçta, 4 ve 12 hafta sonra yapıldı. 

Bulgular: Steroid grubundaki hastaların 42’si (%89.4) kadın,5’i (%10.6) erkek olup yaş ortalaması 62,51±8,59 idi. 

Ozon grubundaki hastaların 41’i (%83.7) kadın, 8’i (%16.3) erkek olup yaş ortalaması 62,59±9.52 idi. Tedavi öncesi 

steroid grubunda VAS skoru ortalaması 7.87±1.39 iken, tedavi sonrası 1. ayda 4.48±2.02’ye (P<0.001) ve 3. ayda 

4.17±2.02’e (P<0.001) geriledi. Tedavi öncesi ozon grubunda VAS skoru ortalaması 7.32±1.40 iken, tedavi sonrası 

1. ayda 4.20±1.74’e (P<0.001) ve 3.ayda 3.18±1.81’e (P<0.001) geriledi. Ağrı azalması başarı oranları 

değerlendirildiğinde 12. Haftaki değerlendirmede steroid grubu başarı oranı%47.8, ozon grubu başarı oranı %75.5 di. 

Sonuç: Tedaviden sonraki 3. Ayda yapılan değerlendirmelerde Ağrı ve dizabilite skorlarında ozon grubunda steroid 

grubuna göre anlamlı iyileşme olduğu gösterilmiştir. Ayrıca eklem içi ozon uygulanan grupta ultrasonla yapılan 

görüntülemede effüzyonda belirgin azalma tespit edilmiştir. Ozon yapılan grupta VAS ağrı skorlarında anlamlı azalma 

ve WOMAC değerlerinde anlamlı iyileşme saptanmıştır. Ozon enjeksiyonunun etkinliğini daha uzun süreli devam 

ettirmek ve uzun dönem klinik iyileşme sağlamak için belirli aralıklarla ortalama haftada bir kez olmak üzere 3 kez 

yapılması önerilmektedir.İleri yaşta hastalarda sık görülen gonartrozun tedavisinde ozonun etkinliğinin daha iyi 

gösterilmesi için uzun takipli prospektif çalışmalara ve hastaların kilo kontrolü ve yaşam tarzı değişiklikleriyle bütün 

olarak değerlendirilmesine gereksinim vardır. 

Anahtar Kelimeler: "osteoartrit, ozon, enjeksiyon, ultrasonografi, WOMAC" 



  

P-7 Travmatik alt ekstremite amputasyonu olan hastalarda kinezyofobi ve ilişkili 

faktörler 

Merve Örücü Atar1, Yasin Demir1, Elif Tekin1, Gizem Kılınç Kamacı1, Nurdan Korkmaz1, 

Koray Aydemir1 

1SBÜ Ankara Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara, 

Türkiye 

Amaç: Alt ekstremite amputasyonu (AAA) olan hastalarda kinezyofobi ve ilişkili faktörleri 

inceleyen sınırlı sayıda araştırma vardır. Bu çalışmanın amacı, travmatik AAA'lı hastalarda 

kinezyofobi düzeyini belirlemek ve kinezyofobi ile ilişkili faktörleri araştırmaktır. 

Yöntem: Bu kesitsel çalışmaya travmatik AAA'lı 52 hasta dahil edildi. Kinezyofobi düzeyi Tampa 

Kinezyofobi Skalası (TKS) ile ölçüldü. Ağrı şiddeti ve protez memnuniyeti Görsel Analog Skala 

(VAS) ile değerlendirildi. Düşme korkusunun değerlendirilmesinde Uluslararası Düşme Etkinliği 

Ölçeği (FES-I) kullanıldı. Yaşam kalitesini değerlendirmek için Nottingham Health Profile (NHP) 

kullanıldı. 

Bulgular: Yüksek düzeyde kinezyofobisi olan hastaların oranı %40,4 idi. Kinezyofobi, rezidüel 

uzuv ağrısı şiddeti (r=0,317, p=0,022), düşme sayısı (r=0,284, p=0,041), düşme korkusu (r=0,495, 

p=0,001) ve yaşam kalitesi (=0,512, p=0,001) ile anlamlı düzeyde ilişkiliydi. Kinezyofobi ile 

sağlam uzuv ağrısı şiddeti, bel ağrısı şiddeti veya protez memnuniyeti arasında anlamlı bir ilişki 

tespit edilmedi. Regresyon analizi, NHP'nin fiziksel aktivite alt ölçeği puanının, yüksek 

kinezyofobi puanının istatistiksel olarak anlamlı bir prediktörü olduğunu gösterdi. 

Sonuç: Bulgularımız, travmatik AAA'lı hastalarda fiziksel aktivitedeki kısıtlılıkların bağımsız 

olarak kinezyofobi ile ilişkili olduğunu göstermektedir. AAA'lı kişilerin değerlendirilmesinde 

fiziksel aktiviteyi kısıtlayabilecek korku ve kaçınma davranışları göz önünde bulundurulmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: kinezyofobi, amputasyon, ağrı şiddeti, düşme korkusu, yaşam kalitesi 



  

P-8 İliak Krestte Kist 

ZEYNEP ÖZDEMİR1, LEVENT EDİZ1 

1YYÜ TIP FAKÜLTESİ FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI 

Amaç: Sakroiliak eklemden kaynaklanan ağrı toplumumuzda sıkça rastlanılan ve genellikle 

gözden kaçan bir semptomdur. Alt bel ağrısı şikayeti ile gelen hastaların yaklaşık %13-30 oranında 

sorun bu bölgeden kaynaklanır. Sakroiliak eklemle ilgili patolojilerinin tespit edilmesinde fizik 

muayenenin güvenilirliğinin düşük olduğu görülmüştür. Diğer taraftan semptom göstermeyen 

hastalarda da muayene bulgularında pozitiflik tespit edilebileceği çalışmalarda görülmüştür 

.Sakroiliak eklem kaynaklı ağrının nedenleri arasında en sık diskojenik ağrı olmak üzere travma, 

romatolojik patolojiler, gebelik ve sporla ilişkili ağrı gibi farklı nedenler düşünülmelidirBel ağrısı 

ve sol kalça ağrısı şikayeti ile başvuran herhangi bir nörolojik bulgusu olmayan bir hastada iliak 

krestte kist tespit edilerek sunulmuştur 

Yöntem: Olgu: 32 yaşında erkek hasta bel ağrısı,sol kalça ağrısı şikayeti ile polikliniğimize 

başvurdu. Mekanik karakterde olan ağrılarına eşlik eden nöropatik ağrısı ve gece ağrıları olmayan 

hastanın bilinen kaza, ameliyat, travma, kronik hastalık öyküsü yoktu. Ağrıları yaklaşık 6 yıldır 

olan hasta lomber disk hernisi tanısıyla medikal tedavi ve fizik tedavi almış ancak fayda 

görmemişti. 

Bulgular: Fizik muayenesinde nörololojik defisiti olmayan hastanın düz bacak kaldırma, femoral 

sinir germe testi, faber, fadir, sakroilyak kompresyon testleri negatifti. Hastanın diğer sistem 

araştırmalarında herhangi bir patoloji tespit edilmedi. Hastanın çekilmiş sakral manyetik 

görüntüleme görüntüleri değerlendirildiğinde Sol iliak kanat inferiorda intramedüllar yerleşimli 

T1 ağırlıklı serilerde hipointens, T2 ağırlıklı serilerde hiperintens 44x26 mm ebatlı kist saptandı. 

Hastaya operasyon amaçlı beyin sinir cerrahi poliklinik kontrolü önerildi 

Sonuç: Pelvis bölgesinde görülen kemik tümörleri büyük oranda malign tümörlerdir. Pelvisi tutan 

kemik tümörlerinin kliniği genellikle sinsi başlangıçlı ve hafif şiddette ağrılı olduğu için, tanıda 

yüksek oranda gecikmeler yaşanabilmektedir.Kemiğin benign kistik lezyonları ise çoğunlukla alt 

ve üst ekstremitelerin uzun kemiklerini tutar. Olgumuzda gördüğümüz gibi iliak kemiğin 

sakroiliak eklem komşuluğundaki kistik lezyonu oldukça nadir rastlanılan bir tutulum bölgesidir . 

Pelvisin üç boyutlu kompleks anatomisi, anatomik yapıların iki boyutlu radyografik 

görüntülemelerde üst üste binmesi, bağırsak gazlarının görüntüyü bozması gibi nedenlerle pelvik 

yerleşimli kemik lezyonlarının tanısında konvansiyonel radyografiler yetersiz kalabilir. Bu 

bölgedeki şüpheli kemik lezyonları mutlaka BT veya MRG gibi ayrıntılı görüntüleme yöntemleri 

ile incelenmelidir.Basit kemik kistlerinin tedavisi tartışmalı olmakla birlikte konservatif yöntemler 

etkili bulunmuştur. Cerrahi yöntemler arasında olan küretaj + greftleme ve internal fiksasyon 

yöntemlerinin başarı oranları benzer olmakla birlikte aktif evredeki basit kemik kistlere cerrahi 

yaklaşım planlanmalıdır . 

Anahtar Kelimeler: İliak kemikte kist, Bel ağrısı, Kalça ağrısı, Erişkin 



  

P-9 Plantar Fasiit Tanılı Hastalarda Dengenin Klinik Olarak ve Statik 

Postürografi ile Değerlendirilmesi 

Dr. Işıl Merve Şimşek1, Prof. Dr. Fevziye Merih Sarıdoğan1 

1İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 

Amaç: Topuk ağrısı şikayeti olan, fizik muayene ve ultrasonografik değerlendirme sonucu plantar 

fasiit (PF) tanısı konulan olgularda, dengenin ve düşme riskinin değerlendirilmesiydi. 

Yöntem: Çalışmaya 65 yaş altı, klinik ve ultrasonografik değerlendirme sonrası PF tanısı alan 41 

olgu alındı. Olguların demografik verileri kaydedildi, klinik öyküleri alındı, detaylı fizik 

muayeneleri yapıldı. Ultrasonografik değerlendirmede plantar fasya kalınlığı, 4 mm ve üzeri olan 

olgulara PF tanısı konuldu. PF tanısı konan tüm olgulara denge değerlendirmesi amacıyla Tinetti 

Denge ve Yürüme Değerlendirmesi (TDYD) yapıldı. Bilgisayarlı statik postürografi cihazı (BSP) 

kullanılarak düşme indeksi hesaplandı. 

Bulgular: Çalışmaya alınan 41 olgunun BSP ile yapılan değerlendirmesinde, düşme indeksleri, 

ortalama 44,98±24,64 olarak saptanmıştır ve orta dereceli düşme riski ile ilişkili bulunmuştur. 

TDYD’de olguların ortalama puanı 31,66±3,39 olarak saptanmış olup düşük düşme riski 

göstermektedir. Vücut kitle indeksi (VKİ) 30 un altında olanlar ile 30 ve üzerinde olanlar arasında 

TDYD puanı ve BSP düşme indeksi bakımından anlamlı fark bulunmuştur (p=0,009). Olguların 

medial kalkaneal hassasiyeti ile TDYD puanları arasında da negatif yönlü ilişki istatistiksel olarak 

anlamlı bulunmuştur (p<0,01). Plantar fasya kalınlığı 5 in altında olanlar ile 5 ve üzerinde olanlar 

arasında TDYD puanı ve BSP skoru bakımından anlamlı fark bulunmuştur (p<0,001). 

Sonuç: Araştırmamızın sonuçları, PF tanılı bireylerin denge fonksiyonlarının bozulmuş olduğunu 

göstermiştir. Artmış VKİ, medial kalkaneal hassasiyetin ve plantar fasya kalınlığının artışı denge 

fonksiyonunun bozulmasına katkıda bulunabilmektedir. Bu nedenle PF tanılı bireylerde denge 

fonksiyonları değerlendirilerek, tedaviye denge ve yürüme fonksiyonlarını iyileştirmeye yönelik 

egzersizler eklenmelidir. 

Anahtar Kelimeler: plantar fasiit, denge, postürografi, düşme riski 



  

P-10 Myoma Uteri ile Ortaya Çıkan Artrogripozis ve Pleksopati: Olgu Sunumu 

Nurahsen Zaben1, Evrim Karadağ Saygı1 

1Marmara Üniversitesi,Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı 

Amaç: Artrogripozis, vücudun en az iki bölgesini tutan multiple konjenital eklem kontraktürleri ile 

seyreden hererojen bir grup hastalıktır. Multifatöriyel bir etiyolojiye sahip olup, fetal hareket yokluğu ve 

genetik defektler en sık sebeplerdir.Bunun dışında periferik ve merkezi sinir sistemi, maternal hastalık, 

uterin kavite anomalileri gibi patolojilere bağlı oluşabilmektedir.Artrogripozun en sık görülen formu 

amiyoplazidir.İkinci en sık tipi el ve ayak gibi eklemleri etkileyen distal artrogripozdur.Burada bilateral 

lumbosakral pleksopati,sol obstretik brakial pleksopatinin eşlik ettiği distal artrogripozis şüphesi olan bir 

olgu sunulmaktadır. 

Yöntem: 2 yaşında kız hasta her iki bacakta hareketsizlik, sol kolda hareket azlığı şikayeti ile tarafımıza 

başvurdu.23 yaşında G1 anneden 38+1 haftalık 1800 gram doğmuş.Maternal uterusta en büyüğü 4 cm olan 

birden fazla myom nedeniyle doğum sezaryen ile gerçekleştirilmiş.Hastanın doğumsal bilateral kalça çıkığı 

ve pes ekinovarusu mevcut olup pes ekinovarus deformitesi için 2 ay boyunca seri alçılama yapılmış.Alçı 

sonrası hastaya istirahat AFO’su (Ankle-Foot Orthosis) önerilmiş.Fizik muayenesinde baş ve desteksiz 

oturma dengesi mevcuttu.Bilateral alt ekstremitelerde aktif hareket gözlenmedi.Sol omuzda 110 dereceye 

kadar aktif fleksiyon, 90 derece abdüksiyon görüldü.Sol dirsekte aktif fleksiyon ve el bilek ekstansiyonu 

izlendi.Bilateral diz fleksiyonu 90 derece ile limitli izlendi.Diğer eklem hareket açıklıkları pasif olarak 

tamdı.Spastisite izlenmedi.Bilateral alt ekstremitelerde derin tendon refleksleri alınamadı.25 haftalıkken 

yapılan prenatal yapılan ultrason incelemesi;‘ Bilateral ayaklar ekinovarusta, ön planda myoma bağlı 

deformasyon düşünüldü.’şeklinde raporlanmış.Hastanın tüm spinal ve kranial MR incelemesi 

normaldi.EMG çalışmasında; sol kolda brakiyal pleksus üst ve orta trunkuslarda aksonal hasarın çok ağır 

olmadığı pleksopati ve bilateral ağır aksonal hasarın olduğu lumbosakral pleksopati izlenmiştir.2 ay sonraki 

kontrolünde yapılan iğne EMG çalışmasında akut denervasyon izlenmedi.Kuadriseps kasında ileri seyrek 

MÜP aktivitesi izlendi.Distal kaslarda istemli aktivite mevcut değildi.Hastanın motor muayenesinde 

bilateral bilateral kalça ekstansörleri 4/5, kuadriseps 3/5 kas gücündeydi. Yüzüstü yatar pozisyondan 

emekleme pozisyonuna geçiş yapabildi.(Resim 1) Hastanın prenatal öyküsü ve fizik muayene bulguları 

dikkate alındığında distal artrogripozis ön tanısı ile genetik testler istendi.Hastaya bilateral KAFO (Knee 

Ankle Foot Orthosis) verildi.Ayakta durma sehpasında hastanın günde 15 dakika ile başlayarak giderek 

artan sürelerde ayağa dikilmesi planlandı.İstirahat AFOsu kullanımına devam edilmesi önerildi. Haftada 2 

gün olacak şekilde fizik tedaviye alındı. 

Bulgular: Distal artrogripozis fetal gelişim sırasında eklem mobilitesindeki azalma sonucu 

oluşmaktadır.Eklemler gebeliğin 8. Haftasından sonra fetal hareketlere bağlı gelişmektedir ve hareket 

kısıtlılığı eklem fiksasyonuna neden olmaktadır.Pes ekinovarus, vertikal talus, kalça dislokasyonu, dizlerde 

fleksiyon deformitesi gibi alt ekstremite deformiteleri görülebilir.Üst ekstremitede kamptodaktili, 

psödokamptodaktili ve thumb-in-palm deformiteleri saptanabilir.Artrogripozis şüphesi olan hastalarda, 

detaylı prenatal natal ve maternal öykü alınmalı ve detaylı kas iskelet muayenesi yapılmalıdır.Direkt 

grafiler etkilenen eklemleri görmek ve eşlik edebilecek patolojileri saptamak açısından istenmelidir.İleri 

tetkik olarak spinal ve kranial MR görüntülemeleri, EMG, gen analizleri yapılmalıdır.Tedavide pasif eklem 

hareket açıklığı ve germe egzersizleri, seri alçılama ve cihazlama önerilmektedir.Bizim olgumuzda prenatal 

ultrasonografi görüntülemesinde uterin myomlara bağlı fetal hareket kısıtlılığı izlenmiştir. Hastanın 

bilateral dizlerde fleksiyon kısıtlılığı, kalça çıkığı ve pes ekinovarusu mevcuttu. Hasta distal artrogripozis 

ön tanısı ile takip ve tedaviye alındı.Genetik test sonuçları beklenmektedir. 

Sonuç: Konjenital multipl eklem kontraktürleri, pes ekinovarus ve kalça çıkığı olan vakalarda artrogripozis 

akla gelmelidir. Bu vakada uterin myomlara bağlı fetal hareket azlığının ve eşlik eden pleksopatinin eklem 

kontraktürlerine yol açtığını düşünmekteyiz. 

Anahtar Kelimeler: pleksopati, artrogripozis, kontraktür 



  

P-11 BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE FİZİKSEL TIP VE 

REHABİLİTASYON KONSÜLTASYONLARININ GERİYE DÖNÜK 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Dilek Özge Zincir Erçin1, Doğan Erçin2, Aysun Özlü3 

1Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, Kütahya                                             

2Kocaeli Devlet Hastanesi Acil Servis Bölümü, Kocaeli 

3Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, Kütahya                                             

Amaç: Konsültasyon; bir olgunun takip ve tedavisi konusunda olgunun hastalığı ile ilgili hekim 

veya hekimlerin fikrini alma ve bu fikir ve öneriler doğrultusunda olgunun izlemine yön verme 

anlamına gelir. Fiziksel Tıp ve rehabilitasyon branşına olan konsültasyonlar Anestezi, Nöroloji, 

Ortopedi klinikleri başta olmak üzere tüm kliniklerden sıklıkla istenmektedir. Konsültasyon 

istenme amaçları arasında medikal tedavi planlanması, rehabilitasyon tedavisinin planlanması, 

ayırıcı tanı yapılması yer almaktadır. Uzmanlık alanlarının arttığı günümüzde konsültasyon ve 

multidisipliner yaklaşım tedavi planmasının gerekliliklerinden biri haline gelmiştir. Tanı ve tedavi 

bakımından nihai karara ulaşılması zor ve birden çok kliniği ilgilendiren komplike vakalarda, 

multidisipliner yaklaşım temel alınır. Bu amaçla konsültasyon hastasına gereken vaktin ayrılarak 

değerlendirme önemlidir. 

Yöntem: Biz bu çalışmada 3. Basamak bir üniversite hastanesinde 1 yıl içinde Fiziksel Tıp ve 

Rehabilitasyon kliniğinden değerlendirilmek üzere istenen konsültasyonların tanı, istenme amacı, 

isteyen klinik branşların analizi ile daha sıklıkla konsültasyon istenen gün ay ve yıl dağılımını 

yapmayı amaçlayarak fiziksel tıp ve rehabilitasyon hekimine olası tanılar, tedavide izlenecek yol 

açısından yol göstermeyi planladık. Bu çalışma Kafkas Üniversitesi Hastanesi Fiziksel Tıp ve 

Rehabilitasyon kliniğinde gerçekleştirilmiştir. 1 Ocak 2019 ile 31 Ocak 2019 tarihleri arasında 

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon kliniğinden konsültasyon istenen hastaların kayıtları retrospektif 

olarak incelenerek yaş, cinsiyet, tanı, konsültasyon nedeni, saati, günü ve ayı ile konsültasyon 

istenen klinik verilerine ulaşılmıştır. 

Bulgular: 1 yıl içinde konsültasyon istenen toplam 191 hastanın %48.2‘si kadın (n₌92), %51.8 ‘si 

erkek (n₌99) olarak saptandı. Fiziksel Tıp ve rehabilitasyon kliniğinden en fazla konsültasyon 

isteyen bölüm %30.9 ile Nöroloji (n₌59) kliniği olmuştur. FTR kliniğinden en fazla 

serebrovasküler hastalık (%31.4), 2. sıklıkla immobilizasyon %30.9 ve 3. sıklıkla artrit %9.9 

tanılarıyla konsültasyon istenmiştir. 191 hastanın %30.9’una medikal tedavi planlaması için 

(n₌59), %63.4’üne fizik tedavi ve rehabilitasyon programı (n₌121) planlanması için %5.8’ine ise 

(n₌11) ayırıcı tanı için konsültasyon istenmiştir. 

Sonuç: Kafkas Üniversitesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD’den 1 Ocak 2019 ile 31 Aralık 

2019 tarihleri arasında istenilen konsültasyonların incelendiği bu retrospektif çalışmada; FTR 

kliniğinden en fazla konsültasyon isteyen 2 kliniğin Anestezi ve Nöroloji olduğu ve bu sonuca 

paralel olarak da istenilen tanıların serebrovasküler hastalık ve immobilizasyon olduğu tespitine 

varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: FTR, Konsültasyon, Serebrovasküler hastalık 



  

P-12 SARKOPENİSİ OLAN YAŞLILARDA OSTEOPOROZ SIKLIĞI 

Yalkın ÇALIK1, Kadriye ÖNEŞ1, Fatma Nur KESİKTAŞ1, Ayşe Nur BARDAK1, Nazlı Derya 

BUĞDAYCI1 

1SBÜ İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

Amaç: Sarkopeni yaşlanan bireylerde sık olarak gözlenebilen kas kuvvetsizliğinde azalma, kemik 

kırılganlığına neden olan ve kişilerde belirgin fonksiyon kaybına yol açan geriatrik sendromlardan 

biridir. Kemik mineral kaybı ve mikromimarisindeki bozulma ile seyreden osteoporoz kemiklerde 

kırık oluşturan en önemli hastalıkların başında gelmektedir. Bizim çalışmamızdaki amacımız 

sarkopenisi olan yaşlılarda osteoporoz sıklığını gözlemlemektir. 

Yöntem: Çalışmamıza çalışmaya katılmayı kabul eden 65 yaş üstünde kas kuvvetsizliği şikayetleri 

ile polikliniğimize başvuran hastalar dahil edildi. Hastalara çalışma anketi doldurtuldu ve 

sarkopeni tanısı için SARC-F basit sarkopeni sorgulama testi ve sandalye oturma testi yapıldı. Her 

iki testi geçemeyenlere (SARC-F skor≥4 ve 5 kez ardışık sandalyeye otur kalk yapamama) 

sarkopeni tanısı, osteoporoz tanısı ise DEXA ölçümü (lomber omurga veya femur boyun T skor≤-

2,5) ile konuldu. Çalışmaya dengeyi bozacak nörolojik hastalıkları olanlar, eklem replasman 

cerrahisi geçirenler, osteoporoz tedavisi alanlar dahil edilmedi. 

Bulgular: Çalışmaya ortalama yaşı 70 (65-85) olan 79’u kadın 112 kişi katıldı. Çalışmaya 

katılanların %69,6’sında osteoporoz, %53,5’inde sarkopeni ve %49,1’inde osteosarkopeni 

saptandı. Sarkopenisi olanların lomber omurga (p<0,001), femur boyun kemik mineral yoğunluğu 

(p:0,002) ve vücut kitle indeksi (p:0,002) daha düşük bulundu. Sarkopenisi olanların 

özgeçmişlerinde en az 1 kez düşme öyküsünün olması anlamlı olarak daha fazla (p<0,001) ve 

osteoporoz görülmesi yaklaşık 14 kat daha sık bulundu (p<0,001). 

Sonuç: Sarkopenik yaşlıların osteoporoz yönünden taranması oldukça önemli olup tedavinin 

beraber yapılması fonksiyonelliğin iyileşmesini sağlar. 

Anahtar Kelimeler: Osteoporoz, Sarkopeni, Yaşlı 



  

P-13 Spinal Kord Yaralanmalı Bir Hastada Germe Egzersizleri Sonrası Gelişen 

İntramusküler Hematom Vakası 

Elif Nurdan Güneş1, Şenay Özdolap Çoban1 

1Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı 

Amaç: Spastisite, germe reflekslerinde aşırı uyarılma sonucu tendon cevaplarının arttığı, kas tonusunda 

hıza bağımlı artış ile karakterize bir üst motor nöron bulgusudur. Spinal kord yaralanmalı (SKY) hastalarda 

spastisite görülme sıklığı %70 civarındadır. Spastisite tedavi seçenekleri arasında presipite edici faktörlerin 

ortadan kaldırılması, pozisyonlama, ortezleme, egzersiz, fizik tedavi modaliteleri, farmakolojik tedaviler 

ve botulinum toksin enjeksiyonları yer almaktadır. Tedavi seçeneği ne olursa olsun günlük rutin germe 

egzersizleri mutlaka yapılmalıdır. Germe egzersizlerinin doku hasarı, eklemde subluksasyon gibi 

komplikasyonları bulunmaktadır. Bu olguda SKY’ li bir hastada germe egzersizleri sonrası gelişen 

intramüsküler hematoma dikkat çekmeyi amaçladık. 

Yöntem: Olgu Sunumu 

Bulgular: İki yıl önce servikal spinal stenoz ve servikal diskopati nedenli opere edilen, sonrasında SKY 

gelişen 59 yaş erkek hasta tarafımıza bacaklarında kasılma şikayeti ile başvurdu. Fizik muayenesinde motor 

seviye T1, duyu seviyesi C8 ve nörolojik seviye C8 olarak belirlendi. Hasta C8 ASIA D olarak 

değerlendirildi. Üst ekstremitede el bileği ve parmak fleksörlerinde ashworth 1 spastisite; alt ekstremitede 

iliopsoas, hamstring, kuadriceps ve gastrokinemius kaslarında ashworth 3, kalça addüktör kaslarında 

ashworth 4 spastisite mevcuttu. Bilateral kalça adduktör kaslarında, hamstring ve gastrokinemiusta kısalık 

saptandı. Oturma dengesi mevcuttu, kısa mesafede walker ile makaslama yürüyüşü yaparak ambule 

oluyordu. Hastanın kalça, diz eklem hareket açıklığının(eha) belirgin kısıtlı olması üzerine çekilen pelvis 

ve diz grafilerinde heterotopik ossifikasyon saptandı. Laboratuvar değerleri normaldi. Hastaya eha 

egzersizleri, statik germe egzersizleri ve izometrik güçlendirme egzersizlerinden oluşan egzersiz programı 

planlandı. Hasta tedavinin 3. gününde sağ dizinde şiddetli ağrı tarifledi. Yapılan muayenesinde diz eklem 

medialinde cilt üzerinde 2*2 cm boyutunda ekimoz oluştuğu görüldü, diz ekleminde palpasyonla belirgin 

hassasiyet ve ısı artışı vardı, diz eklem hareketleri ağrılıydı. Laboratuvar değerlerinde CRP’nin 134’e ve 

CK’ ın 200’e yükseldiği saptandı. Hemoglobin değerinde anlamlı bir düşüş yoktu. Çekilen diz grafisi 

normaldi. BT görüntülemesinde semimembranosus kası içerisinde hiperdens lezyon ; 14*7 mm boyutlu 

intramüsküler hematom saptandı. Hastanın egzersiz programı sonlandırıldı.Hematom etyolojisine yönelik 

yapılan ilaç sorgulamasında spasitisite nedenli aldığı baklofen 30mg tedavisi dışında ilaç kullanımı 

olmadığı öğrenildi.Hastanın sağ diz eklemi çevresine soğuk uygulama ve elevasyon tedavisi önerildi. 10 

gün sonraki takibinde diz VAS’ı, eklem çevresindeki ekimoz, kontrol CRP ve CK değerleri 

geriledi.Hastaya diğer bir antispastisite tedavi seçeneği olan botoks enjeksiyonu planlandı. Kalça addüktör 

ve fleksör kaslarına, gastrokinemius, hamstring ve kuadricepse botoks enjeksiyonu yapıldı. Sonrasında 

hastanın germe egzersizlerine devam edildi. 30 günlük tedavi sonrası kontrol muayenesinde 

spastisitelerinin kalça fleksör kaslarında ve hamstring , kuadriceps ve gastrokinemiusta ise ashworth 1’e , 

kalça addüktör kaslarında ashworth 2’ye gerilediği saptandı. Makaslama yürüyüşünün kısmen azaldığı, 

walkerla yürüme mesafesinin arttığı görüldü. Hastaya eha ve germe egzersizlerinin devamı ve bir ay sonra 

kontrol önerisinde bulunuldu. 

Sonuç: Germe egzersizleri, spastisite tedavisinin önemli bir parçasıdır. Artmış kas tonusunu azaltmak, 

dokuların esnekliğini arttırmak, kontraktüre bağlı ağrıyı azaltmak ve motor fonksiyonu arttırmak için germe 

egzersizleri uygulanmaktadır. Germe egzersizleri manuel ya da mekanik yöntemlerle uygulanabilir. Germe 

egzersizleri sonrası kas dokuda rüptür, hematom gibi istenmeyen durumlar görülebilmektedir. Nadir olsa 

da olası komplikasyonlar göz önünde bulundurulmalı; hasta tedavi öncesi bilgilendirilmelidir. 

Anahtar Kelimeler: germe egzersizleri, hematom, spinal kord yaralanması, komplikasyon, spastisite 



  

P-14 Kronik inmeli hastalarda Tetrax biofeedback ile denge egzersizlerinin 

denge, düşme riski, fiziksel fonksiyon, yaşam kalitesi üzerine etkisi 

Mustafa Aziz Yıldırım1, Bahar Borçin1, Kadriye Öneş1, Gökşen Gökşenoğlu1, Mustafa Çorum1 

1İstanbul Fizik Tedavi Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

Amaç: Bu çalışmada, tetrax biofeedback sistem ile denge egzersizleri, kronik inmeli hastalarda 

denge, düşme riski, fiziksel fonksiyon, yaşam kalitesi üzerine etkisinin araştırılması 

amaçlanmıştır. 

Yöntem: Çalışma randomize prospektif olarak, yaşları 30-75 yıl arasında değişen 36 inmeli hasta 

ile gerçekleştirildi. Çalışmaya dahil edilen hastalar komputerize randomizasyon yöntemiyle Tetrax 

biofeedback egzersizleri (group 1) ve konvansiyonel egzersizler (group 2) alan gruplar olmak 

üzere 2 gruba ayrıldı. Tüm hastalara 8 hafta boyunca konvansiyonel tedavi (45 dk/gün, 5 

seans/hafta) programı uygulandı. Grup 1’deki hastalara ayrıca Tetrax biofeedback sistemi ile 

denge egzersizleri yaptırıldı. Birincil sonuç, 8 hafta tedaviden sonra Berg Denge Skalası (BBS) 

skorlarının başlangıca göre değişimiydi. Ayrıca hastalarda Düşme Riski İndeksi (FRI), Barthel 

indeksi (BI) ve Short Form-36 (SF-36) kullanılarak fiziksel fonksiyon ve yaşam kalitesi 

değerlendirildi. 

Bulgular: Hastaların demografik ve klinik özellikleri ve tüm değerlendirme ölçütleri açısından 

başlangıç değerlendirmesinde iki grup arasında anlamlı bir fark saptanmadı (P > 0.05) FRI 

skorlarında tedavi sonrası grup 1’de (-1.1±1.8; p = 0.017) istatistiksel olarak anlamlı bir azalış 

meydana gelirken, grup 2’de (0.1±0.5; p = 0.414) yoktu. Gruplar karşılaştırıldığında, grup 1’de 

grup 2’ye göre FRI skorları anlamlı olarak daha azdı (p = 0.047) SF-36 fiziksel komponenti 

skorlarında gruplar arası fark saptanmazken (p = 0.080) diğer parametrelerde Grup-1’de, Grup 

2’ye göre istatistiksel anlamlı bir iyileşme kaydedildi (BI skorları p = 0.011) (BBS skorları (p < 

0.001). 

Sonuç: Denge eğitimi için Tetrax biofeedback video oyunlarını kullanmak, kronik hemiplejik 

inmeli kişilerde geleneksel tedaviyi artırabilecek uygun bir rehabilitasyon programıdır. 

Anahtar Kelimeler: inme, denge, tetrax 



  

P-15 Atipik Yerleşimli Bir Ganglion Kisti Olgusu Ve Ultrasonografi Eşliğinde 

Tedavisi 

Mürvet Arda1, Selin Aksungur1, Ece Küçük1, Emre Ata1 

1Sultan abdülhamid han eğitim ve araştırma hastanesi 

Amaç: Ganlion kistleri eklem kapsülü ve tendon kılıflarının sinoviyasının yumuşak dokuya 

protrüze olması sonucu gelişen, lokal şişlik, ele gelen kitle ile karakterize, selim karakterde 

yumuşak doku tümörleridir. Etyolojisi tam olarak aydınlatılamamış olmakla birlikte sıklıkla 

tekrarlayan mikrotravma ya da çeşitli eklem patolojileri nedeni ile oluşmaktadır. Daha çok el bileği 

dorsumunda görülmekle birlikte atipik yerleşimdi ganglion kistleri de bildirilmiştir. Burada sol diz 

lateral tarafında fibula başı düzeyinde görülen atipik yerleşimli bir ganglion kisti olgusunu ve 

ultrasonografi eşliğinde ponksiyon ile yapılan tedavisini sunmayı amaçladık. 

Yöntem: Olgumuzu hastadan alınan anamnez kendi muayene bulgularımız ve tetkik sonuçlarımız 

,eski epikiriz bilgileri ile hazırladık. 

 

Bulgular: 44 yaş erkek hasta tarafımıza yaklaşık 10 gündür olan şişlik, ele gelen yumuşak kitle ve 

ağrı şikayetleriyle başvurdu. Herhangi bir travma tarif etmedi. Yapılan muayenesinde diz 

ekstansiyonu ve kitlenin palpasyonu ile diz ağrılıydı. Isı artışı ve kızarıklığa rastlanmadı. Hastanın 

alt ekstremite duysal ve motor muayenesinde defisit saptanmadı. Hastadan daha önce ortopedi ve 

travmatoloji bölümüne başvurusu olduğu ve ganglion kisti olarak yorumlandığı bilgisi alındı. 

Bizim muayenemizde ve yapılan ultrasonografide de kitlenin öncelikli tanısı ganglion kisti ile 

uyumlu olarak değerlendirildi.Tedavide ultrasonografi rehberliğinde enjektör ile kist içinden 

yaklaşık 1.5 cc kadar aspirasyon yapıldı. İşlem sonrası lokal şişlik kayboldu ve hastanın şikayetleri 

büyük oranda geriledi. 

Sonuç: Ganglion kistleri çoğunlukla üst ekstremitede el bileği dorsal yüzünde görülmesine rağmen 

olgumuzda olduğu gibi alt ekstremitede atipik yerleşim gösterebilmektedir. Genellikle ilk olarak 

konservatif tedavi seçenekleri olan soğuk uygulama, istirahat ve nonsteroidal antiinflamatuar 

ilaçlar kullanılsa da ultrasonografi rehberliğinde uygulanan girişimsel işlemler de tedavi 

seçenekleri olarak tercih edilebilir. 

Anahtar Kelimeler: ganglion kisti, ultrasonografi 



  

P-16 Serebral Palsi ve Amyotrofik Lateral Sklerozun Bir Arada Görüldüğü 

Nadir Bir Olgu 

Nazlı Şişmanoğlu1, Zülal Zor Gümüş1 

1İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

Amaç: Serebral palsi (SP), infant veya gelişmekte olan fetal beyindeki progresif olmayan bir hasara 

bağlı olarak gelişen, aktivite kısıtlamasına neden olan, hareket ve postür gelişiminin bir grup kalıcı 

bozukluğudur. Motor bozukluklara sıklıkla duyu, algı, biliş, iletişim ve davranıştaki bozulma; epilepsi 

ve sekonder olarak da muskuloskeletal problemler eşlik etmektedir.Amyotrofik lateral skleroz (ALS) 

üst ve alt motor nöronların birlikte tutulduğu ilerleyici dejeneratif bir hastalık olup, motor nöron 

hastalıklarının en sık görülen formudur. ALS hastalarında üst motor nöron tutulumuna bağlı olarak 

güçsüzlük, derin tendon reflekslerinde canlılık, Hoffman ve Babinski gibi patolojik refleks bulguları 

ile ön boynuz hücre kaybına bağlı güçsüzlük, atrofi ve fasikulasyon gibi klinik bulgular ortaya 

çıkmaktadır. 

Yöntem: 57 yaşında erkek hasta, 6 aylıkken menenjit geçirdikten sonra SP(Serebral Palsi) tanısı almış. 

Önceden yürüyebilen hasta 3.5 sene önce bir anda yürüyememeye başlamış. Yapılan Kranial Manyetik 

Rezonans görüntüleme ve Elektromiyografi ile hastaya ALS(Amyotrofik Lateral Skleroz) tanısı 

konulmuş. Hasta hastanemize yürüyememe ve sol elini kullanamama şikayetiyle başvurdu.Hasta fizik 

tedavi ve rehabilitasyon programına alındı. Hastanın üst ve alt ekstremitelerine eklem hareket açıklığı 

egzersizleri, germe güçlendirme egzersizleri uygulandı. Hastaya denge-koordinasyon egzersizleri, 

yürüme egzersizleri verildi. Hastaya yaygın spastisitesi nedeniyle Tizanidin 6 mg 1x1 başlandı. 1 hafta 

sonra dozu 2x1’e yükseltildi. Sol el bileğindeki fleksiyon kontraktürü için kum torbası önerildi. Her 

iki eli için el istirahat ateli verildi. Hastaya iş uğraşı terapisi başlandı. Takiplerinde spastisitesi 

gerilemeyen hastaya her iki üst ekstremitesine Botulinum toksin enjeksiyonu yapıldı.Hastanın el 

fonksiyonları geri kazandırıldı. Hastaya yutma ve solunum terapisi başlandı. Hasta takiplerinde ayakta 

dengesini kazandı ve yardımcı kişi desteğiyle ambule hale geldi. 

Bulgular: Hastanın fizik muayenesinde üst ekstremite kas gücü sağda 5/5 solda 3/5; alt ekstremite kas 

gücü sağda 4/5 solda 4/5 olarak değerlendirildi. Hastanın oturma dengesi tamdı ayakta dengesi yoktu. 

Hasta ambule olamıyordu Sol el Fleksör karpi radialis,Fleksör digitorum superfisiyalis,Fleksör 

digitorum profundus Modifiye Ashworth Skalası(Mas)’a göre evre 3-4 spastik, sağ el bileği Mas evre 

3 spastik görüldü. Sol ve sağda Gastroknemius ve Soleus Mas 3-4 spastik, Harmstring ve addüktör 

kaslar Mas 3 spastik görüldü.. Her 2 ayak bileğinde ekin deformitesi vardı. Derin tendon refleksi 

bilateral hiperaktifti. Patolojik refleks saptanmadı. Üriner ve fekal kontinandı. Yutma ve solunum 

fonksiyonları normal olarak değerlendirildi. 

Sonuç: SP ve ALS hastalıklarının bir arada görüldüğü nadir bir olgu olan bu hastada sol el fleksiyon 

kontraktürü mevcuttu. Hastanın el ince becerilerinde kayıp vardı ve Barthel günlük yaşam aktiviteleri 

indeksine göre fonksiyonel ileri derece bağımlıydı. Her 2 hastalığın da fonksiyonel durumu 

kısıtlamasına ve hastanın sol el bileğinde kontraktür olmasına rağmen hasta etkin bir fizik tedavi ve 

rehabilitasyon programıyla yemek yeme, diş fırçalama, telefon kullanma gibi günlük yaşam 

aktivitelerini yapabilir hale geldi. El fonksiyonlarını geri kazandı. Barthel indeksine göre fonksiyonel 

olarak hafif derecede bağımlı hale geldi. Ev içi ambulasyon hedefi sağlandı.Hem ALS hem de Serebral 

Palsi yürüyüşü bozan, fonksiyonel bağımsızlığı kısıtlayan hastalıklardır. Bu olgumuzda her iki hastalık 

da bir arada görülmesine rağmen doğru bir rehabilitasyon yaklaşımıyla hastanın bağımsızlığını 

kazanması mümkün olmuştur. 

Anahtar Kelimeler: rehabilitasyon, amyotrofik lateral skleroz, serebral palsi, spastisite, ambulasyon 



  

P-17 Beyin Hasarı Olan Hastalara Bakım Verenlerin Bakım Yükünün 

Değerlendirilmesi Ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi 

Fatma Özcan1, Eda Gürçay1, Ayşe Naz Kalem Özgen1, Yasin Demir1 

1Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

Amaç: Beyin hasarlı hastalara bakım veren aile üyelerinin bakım yükünün belirlenmesi ve bakım 

yükünü predikte eden faktörlerin değerlendirilmesi 

Yöntem: Kesitsel olarak planlanan çalışmaya Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve 

Araştırma Hastanesi Beyin Hasarı Kliniği'nde yatarak tedavi gören 18 yaş üstü, istemli sosyal 

iletişimi kurabilen, non-progresif non-nörodejeneratif kazanılmış beyin hasarı olan 60 hasta ile 18 

yaş üstü, en az 1 aydır hastanın bakım işini üstlenen, premorbid medikal veya psikolojik problemi 

olmayan 60 bakım veren kişi dahil edildi. Hastaların demografik bilgileri (yaş, cinsiyet, beden kitle 

indeksi, eğitim düzeyi, meslek, medeni durum) ve klinik özellikleri (dominant el, olay tarihi, 

etiyoloji, lezyon yeri) kaydedildi. Dizabilite düzeyleri Özürlülük Derecelendirme Ölçütü (ÖDÖ) 

ile, fonksiyonel durumları Fonksiyonel Bağımsızlık Ölçeği (FBÖ) ile, kognitif fonksiyonlarının 

düzeyleri Ranchos Kognitif Fonksiyon Skalası (RKFS) ile, ambulasyon seviyesi Fonksiyonel 

Ambulasyon Sınıflaması (FAS) ile, nörodavranışsal sonuçları ise Nörodavranışsal Derecelendirme 

Ölçeği (NDÖ) ile belirlendi. Hastaya bakım veren kişinin demografik bilgileri (yaş, cinsiyet, beden 

kitle indeksi, eğitim düzeyi, meslek, medeni durum, yakınlık) ve bakım süresi kaydedildi. Uyku 

kalitesi Pittsburgh Uyku Kalite İndeksi (PUKİ) ile, yaşam kalitesi düzeyi Nottingham Sağlık 

Profili (NSP) ile, anksiyete ve depresyon düzeyi ve riski Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeği 

(HADÖ) ile, memnuniyet düzeyi YMS (Yaşam Memnuniyeti Skalası) ile ve bakım yükü Bakım 

Verenin Stres Ölçeği (BVSÖ) ile değerlendirildi. 

Bulgular: Bakım verenlerin %40'ında bakım yükü varlığı (BVSÖ≥7) saptandı. Olay süresi 

kısalığı, fonksiyonel durumun daha kötü olması, depresyon ve anksiyete varlığı, ağrı ve emosyonel 

reaksiyona bağlı olarak yaşam kalitesinin azalması ve memnuniyet düzeyinin düşüklüğü ile bakım 

yükü varlığı arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki tespit edildi. Çoklu lineer regresyon analizi 

sonuçlarına göre BVSÖ ile NSP-ağrı (β=0.062, p=0.016) ve YMS (β=-0.133, p=0.040) arasında 

ilişki bulundu. 

Sonuç: Ağrıdan dolayı yaşam kalitesinin azalması ve yaşam memnuniyetinin azlığı, bakım yükü 

varlığı ile ilişkilidir. Bu zorlu süreci aşmak ve bakım kalitesini artırmak için bakım yükünü 

etkileyen faktörlerin belirlenmesi ve uygun müdahalelerin/yaklaşımların üretilmesi yerinde 

olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: bakım yükü, beyin hasarı, rehabilitasyon 



  

P-18 FTR Polikliniğine 3 Ayda Başvuran Farklı Prezantasyonlu Brusella 

Olguları: Spondilit, Artrit ve Nörobruselloz Miyelit 

Fatıma YAMAN1, Berra YAMUÇ1 

1Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 

Amaç: Brusella, dünyadaki en sık zoonotik hastalık olup, ülkemizde de endemik olarak 

görülmektedir. Kas iskelet sistemi, kardiyovasküler sistem ve merkezi sinir sistemi gibi sistemleri 

etkileyerek, multisistemik ciddi komplikasyonlara neden olabilmektedir. Bu sunumda FTR 

polikliniğine başvurup tanı alan brusellaya bağlı spondilit, kalça artrit ve nörobruselloz miyeliti 

sunmayı amaçladık. 

Olgu: Olgu 1: 44 yaşında kadın hasta yaklaşık 3 aydır bel ağrısı yakınması ile başvurduğu sağlık 

merkezinde yapılan muayene ve tetkikler sonucunda lomber disk hernisi tanısı almış ve medikal 

tedavi başlanmış. Hasta 3 aydır çeşitli non-steroid antiinflamatuar ilaçlar ve tramadol kullanmış. 

Ancak ağrısında artışın devam etmesi ve cerrahi kabul etmemesi üzerine fizik tedavi ve 

rehabilitasyon (FTR) programı amacıyla tarafımıza yönlendirilmişti. Hasta kliniğimize 

başvurduğunda 2 aydır devam eden hareketle ve gece artan bel ağrısı mevcuttu. Ek olarak; 

hayvancılık ile uğraşan hastanın taze peynir tüketim öyküsü bulunmaktaydı. Fizik muayenesinde 

lomber hareket açıklıkları ağrılı ve kısıtlı, lomber alt seviyede belirgin paravertebral kas spazmı 

vardı. Lomber manyetik rezonans görüntüleme (MRG) bulguları ve tüp aglutinasyon testi ( >1/640 

titrede pozitif) sonuçlarıyla brusella spondilit tanısı konuldu..Olgu 2: 44 yaşında erkek hasta 

yaklaşık 3 aydır sağ kalçada ağrı ve sabah tutukluluğu ile polikliniğimize başvurdu. Hastanın sabah 

tutukluluğu yaklaşık 1 saat sürmekteydi. Travma veya ailede romotolojik hastalık öyküsü yok. 

Genel semptomlardan halsizlik ve 2 gündür akşamları olan üşüme ve titremesi mevcuttu. Hastanın 

fizik muayenesinde sağ kalçada daha belirgin ekstansiyon, fleksiyon ve abduksiyon hareket sonu 

ağrılı ve kıstlı idi. SİE testleri normal, periferik eklemlerde şişlik ve ısı artışı yoktu. Spinöz 

proçeslerde palpasyonda ağrı yoktu. İstenilen bilateral kalça MRG’da sağda daha belirgin, solda 

minimal sinovyal efüzyon şeklinde raporlandı. Hastanın hikayesinde taze peynir tüketimi olması 

ve istenilen tüp aglütinasyon testinin 1/320 titrede pozitif gelmesi üzerine Brusellaya bağlı kalça 

artrit tanısı doğrulandı. Olgu 3: Hastamız 28 yaşında erkek hasta, her iki bacakta güçsüzlük ve 

yürüme bozukluğu şikayeti ile merkezimize başvurdu. Başvurusundan 6 ay kadar önce bel ağrısı 

başlayan hastanın beraberinde bacaklarda güçsüzlük ve yürümede zorluk şikayeti gelişmiş. 

Hastanın güçsüzlüğünde ilerleme olması üzerine tarafımıza FTR programı amacıyla başvurdu. 

Hasta 3 yıldır hayvan çiftliğinde çalışmaktaydı. Bize başvurduğunda hasta tekerlekli sandalye 

kullanmakta idi. Hastanın yapılan nörolojik muayenesinde; şuur açık, koopere ve oryante idi. 

Bilateral üst ekstremitelerde kas gücü tamdı. Alt ekstremitede kas gücü sol L2:1/5, L3:2/5, L4: 

0/5, L5:1/5, S1:0/5, sağ L2:1/5, L3:2/5, L4:0/5, L5:0/5, S1: 0/5 idi. Alt ekstremite derin tendon 

refleksleri alınamamıştı. Hastadan istenilen torakal MRG raporunda; medulla spinaliste T5-6 

seviyesinde uzanım gösteren miyelit saptandı. Enfeksiyon hastalıkları ve Nöroloji kliniğine 

konsülte edilen hastadan kan ve BOS kültürleri ile Brusella Tüp Aglütinasyon ve Rose Bengal 

testleri yapıldı. BOS kültüründe brusella üremesi olan hastanın nörobruselloza bağlı miyelit tanısı 

doğrulandı. 

Sonuç: Endemik bölgelerde, inflamatuar karakterde eklem ve omurga ağrısı varlığında brusella 

mutlaka akla getirilmelidir. Ayrıca; bu bölgelerde açıklanamayan nörolojik bulguları olan 

hastalarda nörobrusellozis dışlanmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: spondilit, artrit, miyelit, nörobruselloz 



  

P-19 Kas İskelet Sistemi Hastalıklarına Bağlı Steroid Enjeksiyonları 

Komplikasyonları: Kliniğimizden Bir Retrospektif Analiz 

Dilek Özge Zincir Erçin1, Doğan Erçin2, Aysun Özlü3 

1Kocaeli Devlet Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, İzmit Kocaeli 

2Kocaeli Devlet Hastanesi Acil Servis Bölümü, Kocaeli 

3Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, Kütahya 

Amaç: Terapötik enjeksiyonlarda kullanılan kortikosteroidlerin yan etkileri arasında enjeksiyon 

sonrası ağrıda alevlenme, yumuşak dokuda ekimoz, kalsifikasyon, atrofi, cilt pigmentasyonunda 

azalma veya artma, yağ nekrozu, steroid artropatisi, tendon rüptürü ve sinir hasarı, geçici paralizi 

bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı kas iskelet sisitemi hastalıkları nedeniyle steroid tedavisi 

uyguladığımız hastalarda görülen komplikasyonların aktarılmasıdır. 

Yöntem: Bu çalışmaya 1 Eylül 2019 ile 1 Eylül 2020 tarihleri arasında Kars Kafkas Üniversitesi 

Fiziksel tıp ve rehabilitasyon kliniğine başvuran kas iskelet sistemi rahatsızlığı nedeniyle steroid 

enjeksiyonu yapılan hastalar dahil edilmiştir. Enjeksiyon işlemi öncesi hastalardan yazılı 

enjeksiyon onamı alınmıştır. Steroid harici yapılan enjeksiyonlar, steroid ile lokal anestezik 

madde, ozon, prp gibi 2.cil etken maddelerin karıştırıldığı enjeksiyonlar ve aynı bölgeye 

tekrarlayan enjeksiyon uygulanan hastalara ilk enjeksiyon sonrası uygulanan enjeksiyonlar 

çalışma dışı bırakılmıştır. Aynı hastanın birkaç farklı ekstremitesine aynı seansta yapılan 

enjeksiyonlarda VAS (visuel analog scale) daha yüksek olan enjeksiyon bölgesi çalışmaya dahil 

edilmiştir. 

Bulgular: Çalışmaya dahil edilme kriterlerini kapsayan 406 hasta katıldı. Çalışmaya alınan 

hastalar betametazon dipropionat+sodyum fosfat uygulanan grup 1 ve triamsinolon asetat 

enjeksiyonu uygulananlar grup 2 olmak üzere ayrıldı. 406 hastanın 78 (%19.2)’inde minör yan 

etkiler görüldü. Allerji, anaflaktik reaksiyon, tendon rüptürü, osteomiyelit, mekrotizan fasiit ve 

steroid artropatisi gibi majör yan etkiler hiçbir hastada görülmedi. Diz, omuz ve el bileği 

eklemlerinde triamsinolon asetat, kas içi uygulamalarda ise betametazon dipropionat etken 

maddesi daha fazla tercih edildiği saptandı (p<0,05). Triamsonolon asetat osteoartrit, ve 

impingement sendromunda, betametazon dipropionat ise lateral epikondilit ve tetik nokta 

enjeksiyonunda daha fazla sıklıkla kullanıldığı saptandı (p<0,05). Betametazon dipropionat 

enjeksiyonu sonrası ağrıda ilk 3 günde artış ve morarma, triamsinolon asetat enjesiyonu sonrasında 

hipopigmentasyon yan etkileri görüldüğü saptandı (p<0,05). Betametazon dipropionat enjeksiyonu 

sonrasında ek medikal tedavi ihtiyacı diğer etken maddeye göre daha fazla olmakla birlikte yan 

etkiler tedavinin 3. Gününden sonra ortaya çıktığı ve diğer gruba göre daha uzun sürdüğü saptandı 

(p<0,05), (Tablo1). 

Sonuç: Betametazon dipropionat+sodyum ile yapılan enjeksiyonlarda triamsinolon enjeksiyonuna 

göre yan etki sıklığı, ek medikasyona ihtiyaç ve yan etkilerin devam etme süresi daha fazla olarak 

saptanmıştır. Betametazonun biyolojik yarılanma ömrünün 36-72 saat arasında, triamsinolonun ise 

12-36 saat arasında olduğu bilinmektedir. Her ne kadar betametazon etken maddesinin 

antiinflamatuar etkisi daha yüksek olsa da enjeksiyon yapılacak hasta popülasyonunu belirlemede 

enjeksiyon sonrası yan etkilerde göz önünde bulundurularak uygun etken madde seçimi 

yapılmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Betametazon dipropionat, Triamsinolon asetat, steroid, yan etki 



  

P-20 Klippel - Trenaunay Sendromlu Hastada Lenfödem ve Tedavisi 

Hande Yakar1, Özge Büşra Arar Batur1, Pınar Borman1, Cansu Şahbaz Pirinççi1 

1Ankara Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi, Ankara 

Amaç: Klippel - Trenaunay Sendromu (KTS), şarap lekesi tarzında kutanöz hemanjiomlar, venöz 

ve lenfatik anomaliler, yumuşak doku ve/veya kemik dokuda hipertrofi ile karakterize nadir 

görülen bir sendromdur. Literatür incelendiğinde Klippel - Trenaunay Sendromlu hastalarda 

lenfödem ve lenfödem tedavisinin etkinliği hakkında çok az vaka bildirilmiştir. Bu vaka 

sunumunda KTS ile ilişkili lenfödem ve tedavisinde kullanılan komplet dekonjestif terapi 

(KDT)’nin etkinliğini vurgulamak amaçlanmıştır. 

Olgu: 31 yaşında Suriye uyruklu kadın hasta sol bacakta şişlik şikâyeti ile başvurduğu lenfödem 

polikliniğinde evre 3 lenfödem tanısı alarak, komplet dekonjestif terapi amacıyla hospitalize edildi. 

Dermatoloji tarafından KTS nedeniyle takipli hastanın yapılan fizik muayenesinde sol diz ve batın 

sol üst ve alt kadranlarda ve sol torakal bölgeden sırta doğru uzanan şarap lekesi şeklindeki 

hemanjiomatöz lezyonlar ve bu lezyonların içerisinde variköz değişikliklerin olduğu izlendi. Sol 

alt ekstremite uzunluğunun sağ alt ekstremiteye göre 3 cm daha uzun olduğu ve çevresel 

ölçümlerde sol alt ekstremitenin daha geniş olduğu saptandı. Sol ayak dorsumunda gode 

bırakmayan ödem ve ayak bileğinde deri katlantısı mevcuttu. Hasta Uluslararası Lenfoloji Derneği 

(ISL) sınıflamasına göre Evre 3 lenfödem olarak değerlendirildi. Hastamızın sol alt ekstremite 

venöz sisteme yönelik yapılan ultrasonografik incelemesi; yüzeyel venöz yetmezlik, derin 

venlerde kısmi agenezi, vena saphena magna ve vena saphena parva’da total agenezi ile uyumlu 

idi. Venöz sistemdeki anomaliler kalp ve damar cerrahisi bölümüyle takibe alındı.Lenfödem 

tedavisine yönelik KDT kapsamında hastaya 12 seans çok tabakalı bandajlama ve manuel lenfatik 

drenaj uygulandı, öz bakım yöntemleri öğretildi. Hastanın tedavi öncesi ve sonrası çevresel 

ölçümlerle sol alt ekstremite volüm farkı belirlendi. Bu değerlerde belirgin düzelme kaydedildi. 

(13.888 cm3 vs 12.551 cm3; %10,7) Hastanın dil problemi olduğu için fonksiyonel durum ve 

yaşam kalitesi anketleri yapılamadı. Yürümede güçlüğü olan ve günlük yaşam aktivitelerinde 

zorluk yaşayan hastanın tedavi sonrasında bağımsız yürüdüğü ve aktivitelerini rahatlıkla 

yapabildiği gözlendi. İdame fazda hastaya bası giysisi verildi ve öz bakım yöntemlerini 

uygulaması önerildi, hasta 6 aylık takiplere alındı. 

Sonuç: Klippel - Trenaunay sendromunda gelişen lenfödem, tedavi edilmezse fonksiyonelliği ve 

yaşam kalitesini etkileyen önemli bir sorun olmakla birlikte selülit gibi hayatı tehdit eden 

komplikasyonlara yol açabilir. Bu hastalardaki lenfödeme yönelik erken tanı ve KDT ekstremite 

volümünü azaltmada ve günlük yaşam aktivitelerini geliştirmede etkin bir yöntem olarak 

önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Klippel - Trenaunay Sendromu, lenfödem, komplet dekonjestif terapi 



  

P-21 Ankilozan Spondilitte Anksiyete, Depresyon ve Yaşam Kalitesinin Takibi: 

Tekrarlı Kesitsel Çalışma 

Şeyma Nur Bayındır1, Bilinç Doğruöz Karatekin1, Afitap İçağasıoğlu2 

1İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi Fiziksel 

Tıp ve Rehabilitasyon 

2İstanbul Medeniyet Üniversitesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon 

Amaç: Ankilozan spondilit (AS), yıllar içinde değişen derecelerde fonksiyonel kısıtlılıklar ve 

sakatlık ile ilerleyebileceğinden, hastaların yaşamlarını fiziksel, psikolojik ve sosyal olarak önemli 

ölçüde etkileyebilmektedir. Bu çalışmanın amacı, AS'li hastalarda 15 yıl ara ile anksiyete, 

depresyon ve sağlıkla ilgili yaşam kalitesini (HRQoL) incelemek ve demografik, hastalıkla ilgili 

değişkenler, anksiyete ve depresyon ile HRQoL arasındaki ilişkileri araştırmaktı. 

Yöntem: Çalışmaya 15 yıl önce Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon polikliniğinde izlenen 43 AS 

hastası dahil edildi. Kişilerin güncel tanıları kontrol edilerek Hastane Bilgi Yönetim Sistemi'nden 

telefon numaraları alındı. ICD 9 kod 343.x veya ICD 10 kod M45 ile AS tanısı almış hastalar 

çalışmaya dahil edildi. Hastaların demografik bilgileri (cinsiyet, yaş, konaklama durumu, eğitim 

durumu, çalışma durumu, işsiz kalma süresi), tanı süresi, remisyon süresi, kullandığı ilaçlar, TNF 

inhibitörü ilaç kullanımı ve kullanım süresi kaydedildi. Hastalık aktivitesini ölçmek için BASDAI, 

anksiyete ve depresyon taraması için Hastane Anksiyete Depresyon Ölçeği (HADS) ve HRQoL 

için Kısa Form-36 (SF-36) kullanıldı. 

Bulgular: Kırk üç katılımcının ortalama yaşı 41.23 (SD:10.37) idi. Otuz katılımcı erkek (%69.8) 

ve 13 katılımcı kadın (%30.2) idi. Katılımcıların ilk değerlendirmelerinde ortalama BASDAI skoru 

4.56 (SD:2.27) idi. Katılımcıların 34'ü (%41,5) TNF inhibitörü ilaç kullanıyordu. TNF inhibitörü 

ilaç kullanan hastalarda ortalama kullanım süresi 4.60 (±6.93) yıldı. SF-36 fiziksel bileşen özet 

puanı, genel sağlık, sosyal işlevsellik ve fiziksel sağlığa bağlı rol kısıtlamaları alt ölçek puanlarının 

15 yıl sonra anlamlı olarak iyileştiği saptandı(sırasıyla p=.004; p= .000; p=.024; p=.002) . 

BASDAI, HADS anksiyete ve depresyon puanlarının (p=.044; p= .050; p=.023) ve zamanın (p=. 

003) SF-36 üzerinde anlamlı etkisi saptandı. Cinsiyet, eğitim düzeyi ve mesleğin etkileri anlamlı 

bulunmadı (her biri için p>.05). 

Sonuç: AS hastalarında 15 yıl içinde yaşam kalitesinin arttığı, anksiyete ve depresyon azaldığı 

görülmüştür. Hastalık aktivitesi, anksiyete ve depresyonun zaman içinde yaşam kalitesinde 

meydana gelen değişimi etkileyen en önemli faktörler olduğu saptanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: ankilozan spondilit, yaşam kalitesi, depresyon, anksiyete, hastalık aktivitesi 



  

P-22 Boyun ağrısının nadir bir nedeni: Servikal spinal epidural abseli bir olgu 

BANU AYDENİZ1, EZGİ KAT1, MELTEM VURAL1 

1SBÜ DR.SADİ KONUK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ FTR KLİNİĞİ 

Amaç: Boyun ağrısı travmatik, dejeneratif, diskopatiye bağlı olabileceği gibi servikal spinal kanala 

bası yapan tümör, abse, kist gibi yer kaplayıcı lezyonlara da bağlı olabilir. Servikal spinal epidural apse 

(SSEA), spinal epidural absenin en nadir görülen formudur. Servikal omurgadaki nispeten küçük 

epidural boşluk, torasik ve lomber omurga ile karşılaştırıldığında, enfeksiyon olasılığını azaltır. SSEA, 

tüm SEA'nın sadece %19'unu oluşturur. servikal epidural abse yüksek morbidite ve mortalite riski ile 

ilişkilidir. SEA tedavisinde aspirasyon, cerrahi drenaj ve antibiyotik tedavisi uygulanır. 

Yöntem: Olgu: Elli yedi yaşında kadın hasta polikliniğimize şiddetli boyun ağrısı şikayeti ile başvurdu. 

Hastanın yaklaşık 1 aydır boyun ağrısı mevcuttu. Servikal diskopati ön tanısıyla polikliniğimize 

yönlendirilmişti. Hastanın hikayesinde 1,5 ay önce intramuskuler enjeksiyon sonrası gluteal abse 

geliştiği, direne edilip, antibiotik tedavisine başlandığı, ara ara ateşinin yükseldiği öğrenildi. Yaklaşık 

1 aydır da boyun ağrısı ve kolda uyuşması mevcut olan hastanın ağrısının nonsteroid anti-inflamatuvar 

ilaçlara yanıt vermediği öğrenildi. 

Bulgular: Hastanın yapılan muayenesinde boyun ağrı şiddeti visüel ağrı skalasına (VAS) göre 10’du. 

Boyun hareketleri her yöne ağrılı ve kısıtlı olup, kas kuvveti sol üst ekstremitede 4/5 idi ve servikal 

C4, 5, 6, 7 dermatomlarında hipoestezisi mevcuttu. Yaklaşık 1 ay önce çekilen Servikal omurga 

magnetik rezonans (MR) görüntülemesinde C4-5 servikal disk protrüzyonu ve servikal C3-5 arası yer 

kaplayıcı non-homojen bir lezyon dikkati çekti. Önceki gün ağrı nedeniyle gittiği kulak burun boğaz 

polikliğinden istenilen kontrastlı boyun MR görüntülerinde de aynı seviyede lezyonun kontrast tuttuğu 

görüldü. Laboratuvar tetkiklerinde eritrosit sedimentasyon hızı (ESH) 39, C-reaktif protein (CRP) 17 

idi. Diğer biyokimyasal tetkikleri normaldi. Hasta Beyin ve Sinir Cerrahisi polikliniğine 

spondilodiskit? abse? ön tanıları ile konsulte edildi. Beyin ve Sinir Cerrahisi tarafından değerlendirilen 

hastaya yatış önerildi. Tekrarlanan kontrastlı Servikal MR ‘ında servikal C2- C6 vertebralar arası 

düzeyde anterior epidural mesafede 7,5 mm kalınlığa ulaşan, T1AG hipointens, T2AG ara sinyal 

intensitede, içerisinde milimetrik hiperintensiteler bulunan, intravenöz kontrast madde enjeksiyonu 

sonrası yoğun kontrast tutulumu gösteren, spinal kordu santral - sağ paramedian plandan basılayan 

lokülasyon izlendi. Ayrıca anterior paravertebral mesafede servikal C2 - C7 vertebralar arası düzeyde 

retrofarengeal alana uzanım gösteren effüzyon, servikal C5, C6 ve C7 vertebralar arası düzeyde 

anterior paravertebral alanda 8 mm kalınlıkta kontrast tutulumu gösteren yumuşak doku izlendi. 

Bulgular ilk planda spondilodiskit ve eşlik eden abse lehine değerlendirildi. Enfeksiyon Hastalıkları 

Kliniği'ne konsulte edilen hastanın antibiyotik tedavisi başlandı. Gluteal bölgedeki şikayeti de devam 

eden hastaya Pelvik MR istendi ve gluteal absenin devam ettiği tespit edildi. Genel Cerrahi Kliniği ve 

Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği önerisiyle antibiyotik tedavisi devamı önerildi. Hastanın takibinde 

ağrısının devamı üzerine çekilen Servikal MR ‘da servikal C4 vertebra korpus yüksekliğinde %50, 

servikal C5 vertebra korpus yüksekliğinde % 60 - 70 'e ulaşan yükseklik kaybı mevcuttu. Hastaya 

Beyin ve Sinir Cerrahisi kliniği tarafından dekompresyon ve stabilizasyon cerrahisi uygulanarak abse 

boşaltıldı. Post operatif hastanın VAS skoru 3’e geriledi. Sol üst ekstremite kas gücü 4/5 olan hasta 

rehabilitasyon programına alındı ve tedavi sonrası hastanın yakınımları belirgin olarak azaldı. 

Sonuç: SSEA boyun ağrısının nadir görülen nedenlerindendir. Şiddetli boyun ağrısı olan hastalarda 

anamnez ve fizik muayene bulgularının detaylı olarak alınmasının önemini vurgulamak istiyoruz. 

Erken tanı ve tedavi SSEA’da nörolojik komplikasyon olasılığını azalttığından şiddetli boyun ağrısı 

olan hastalarda akılda tutulmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: spinal abse, servikal epidural abse, boyun ağrısı 



  

P-23 Covid 19 Aşısı Sonrası Gelişen Parapleji Olgusu 

Emine Yıldırım Uslu1, Gürkan Akgöl1, Gökhan Alkan1, Arif Gülkesen1, Arzu Kaya1 

1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon ABD 

Amaç: Covid-19’a karşı geliştirilen aşılarda tromboz ve buna bağlı iskemi nadir bir komplikasyondur. 

Santral sinir sistemini tutulumuna sebep olabilmektedir. Covid-19 aşısı ile tromboz arasında etiyolojik 

bir ilişki ancak daha sık görülen diğer nedenler araştırıldıktan sonra düşünülebilir. Olgumuz Covid-19 

aşısını takiben parapleji gelişen, spinal kordda intramedüller lezyonu bulunan ve ayırıcı tanısında başta 

Subakut Kombine Dejenerasyon olmak üzere intramedüller lezyon yapan diğer nedenlerin ele alındığı 

bir olgudur 

Yöntem: 35 yaşında kadın hasta, özgeçmişinde bilinen hastalığı yok. 3 ay önce Covid-19 ile enfekte 

olan hasta hastalığı ayakta geçirmiş. Enfekte olduktan 1 ay sonra Covid-19 aşısının ilk dozunu olmuş. 

Aşı olduktan 1 gün sonra ayaklarda uyuşma yakınması başlamış, uyuşma yakınması giderek yukarı 

doğru yayılmış. Kliniğe bacaklarda güçsüzlük ve ellerde uyuşma şikayeti eklenmiş. Yaklaşık 2 hafta 

içerisinde parapleji gelişmiş. Hasta; spastik parapleji, üst ve alt ekstremitede derin tendon 

reflekslerinde artış, taban cildi refleksi bilateral ekstansör, bilateral klonus pozitif, T4 ve seviyesi ve 

altında hipoestezi ve sakral duyuda kayıp bulguları ile nöroloji kliniğine yatırılarak takip edilmiş. 

kranial incelemede patoloji saptanmamış. Yapılan kontrastlı Servikal MR’da Foramen magnum 

düzeyinden inferiorda T12 düzeyine kadar uzanım gösteren, spinal kordun 2/3 posterior kısmını tutan 

T2 ve STIR’da hiperintens T1’de izo-hipointens, diffüzyonda kısıtlanma gösteren, iv konrast madde 

sonrası kontrast tutulumu göstermeyen değişiklik izlenmiştir. Yapılan kontrastlı Torakal MR’da 

Foramen magnum düzeyinden inferiorda T12 düzeyine kadar uzanım gösteren, spinal kordun 2/3 

posterior kısmını tutan T2 ve STIR’da hiperintens T1’de izo-hipointens, diffüzyonda kısıtlanma 

gösteren, iv konrast madde sonrası kontrast tutulumu göstermeyen değişiklik izlenmiştir.Klinik 

bulgular ve radyolojik görüntülemeler ile subakut kombine dejenerasyon düşünülen hastaya, 5 gün 1 

gr prednol verilmiş, fayda görmeyen hastada plazmaferez tedavisi 5 doz gün aşırı verilmiş. Paranteral 

B12 tedavisi başlanmış. Kasgücü kaybı ve parapleji tablosu devam eden hasta rehabilitasyon amacıyla 

servisimize devir alındı. 

Bulgular: Tarafımızca malignite taramak amacıyla hastaya alt üst-batın ve toraks BT görüntülemeleri 

yapıldı. Malignite ve başka bir patoloji izlenmedi.Yapılan elektromiyografik incelemede: polinöropati 

düşündürecek elektrofizyolojik bulguya rastlanmadı. Sağda peroneal motor ileti elde edilemedi. Sağda 

ılımlı karpal tünel sendromu izlendi. Sağ ve sol posterior tibial SEP’te P1 ve P2 dalga bilateral elde 

edilemedi. Her iki göze yapılan pattern reversal VEP incelemesinde P100 dalga latansları ve 

amplitüdleri normal sınırlar içerisinde bulundu.Laboratuvar incelemesinde Hgb: 12.3 g/dl (11.1-17.1), 

serum vitamin B12 düzeyi 242 pg/L (174-878), folik asit 7.67 ng/ml (3.1-17.5), TSH: 3.27 µIU/mL 

(0.5-5.50), serbest T3 2.26 pg/ml (3.45-4.2) bulundu. Karaciğer ve renal fonksiyon testleri, elektrolit 

düzeyleri, kan şekeri, HbA1c, CRP ve sedimentasyon hızı normaldi. Hastanın ANA, anti-dsDNA, RF, 

CCP, Anti-Ro Anti-La, Anti ,Scl 70, C-anca, Anti-Jo1 ve VDRL, HIV, Brusella, Hepatit A,B,C, 

Borrelia, CMV, EBV, HSV, VZV, TORCH negatif bulundu. Ca-125, Ca-19.9, Ca 15.3, CEA, AFP 

düzeyleri normal sınırlarda izlendi. Bos kültüründe üreme olmadı.Hastaya nörolojik rehabilitasyon 

verildi. Oturma dengesinde düzelme izlendi, kas güçlerinde belirgin değişiklik izlenmedi. Hastanın 

kliniğimizde yatarak medikal tedavisi ve rehabilitasyon tedavisi devam etmektedir 

Sonuç: Covid-19’a karşı geliştirilen aşılarda tromboz ve buna bağlı iskemi nadir bir komplikasyondur. 

Santral sinir sistemini tutulumuna sebep olabilmektedir. Bu nedenle açıklanamayan nörolojik tutulumu 

olan hastalarda Covid-19 aşı öyküsü ile klinik bulguların başlangıcı arasındaki ilişki sorgulanmalıdır 

Anahtar Kelimeler: Covid 19 Aşısı, Parapleji, rehabilitasyon 



  

P-24 Piriformis Sendromunda Ozon Enjeksiyonunun Etkinliğinin 

Değerlendirilmesi 

Sinem Uyar Köylü1, Sefa Gümrük Aslan1, Kutay Tezel1, Nurdan Korkmaz1, Merve Örücü Atar1, 

Özge Tezen1, Serdar Kesikburun1 

1Ankara Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

Amaç: Bu çalışmanın amacı, priformis sendromu tedavisinde USG kılavuzluğunda kortikosteroid 

ve ozon enjeksiyonlarının etkinliğini değerlendirmektir 

Yöntem: Tek taraflı kalça ve / veya bacak ağrısı olan, pozitif FAIR (fleksiyon, adduksiyon, 

internal rotasyon) testi ve PM'de hassasiyeti olan otuz üç (n = 33) hasta dahil edildi. Nörolojik 

defisit, sınırlı lomber ve / veya kalça hareket açıklığı, lomber ve / veya kalça bölgesindeki 

operasyon öyküsü, gebelik veya laktasyon dönemi, LA olarak uygulanacak maddeye alerjik 

reaksiyon öyküsü, antikoagülasyon kullanımı öyküsü, 35'ten büyük vücut kitle indeksi ve 

enflamatuar veya enfeksiyöz hastalık öyküsü, aktif psikiyatrik hastalık, kontrolsüz hipertansiyon, 

kontrolsüz diyabetes mellitus, kompanse olmayan kronik kalp / karaciğer / böbrek yetmezliği veya 

vasküler / tümöral hastalık olan hastalar çalışmaya dahil edilmedi.Yaş, cinsiyet, VKİ, semptom 

süresi, semptom tarafı, ağrının karakteri, travma öyküsü dahil ayrıntılı bir öykü; fizik muayenede 

kalça, bel ve sakroiliak bölgelerin diğer ağrı nedenlerini dışlamak için yapılan değerlendirme; 

nörolojik muayenede kas gücü, duyu, derin tendon ve patolojik refleksler; piriformis kasının derin 

palpasyonu ile radiküler karakterde ağrı , FAIR testi , Freiberg manevrası, Pace manevrası gibi 

demografik ve klinik özellikleri kayıt altına alındı.Birinci gruba (ozon grubu) (n = 16) randomize 

edilen hastalara 1. hafta 5 cc 10 gama 2. Hafta 5 cc 15 gama 3. Hafta 5 cc 20 gama ozon, ikinci 

gruba (LA + CS grubu) (n = 17) 4 mL lidokain% 2 + 1 mL betametazone enjeksiyonu ultrason 

rehberliğinde yapıldı. 

Bulgular: Yaş ortalaması 51.2±16.7 olan 27 si kadın 6 sı erkek toplam 33 hasta çalışmaya dahil 

edildi. Cinsiyet, yaş ve vücut kitle indeksi gruplar arasında benzerdi(sırasıyla p = 0.805; 0.412; 

0.607). Gruplarda klinik özellikler de benzerdi 

Sonuç: Hastalar enjeksiyondan sonraki birinci hafta (ilk değerlendirme), birinci ay (ikinci 

değerlendirme) ve 3. ay (üçüncü değerlendirme), VAS (istirahatte, geceleri ve aktivite sırasında) 

ile değerlendirildi. Başlangıca göre 1. , 4. ve12. haftada ölçülen ortalama VAS ile 

değerlendirildiğinde her iki grupta da iyileşme istatistiksel olarak anlamlıydı (p<0.05), gruplar 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık saptanmadı (p> 0.05). 

Anahtar Kelimeler: piriformis sendromu, ozon, steroid 



  

P-25 El bileğinden damar yolu açılması sonrası gelişen radial dorsal dijital sinir 

medial dal hasarının elektrofizyolojik çalışma ile saptanması: Olgu Sunumu 

Hande Orhan1, Ebrar Eginligil Gürsoy1, Murat Zinnuroğlu1, Gülçin Kaymak Karataş1 

1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı 

Amaç: Elektrofizyolojik çalışma ile radial superfisiyal sinirin en uç dallarından biri olan ve 

başparmak dorsomedialinin innervasyonunu sağlayan, radial dorsal dijital sinir medial dalının 

hasarının değerlendirilmesi ve sonuçları paylaşılmaktadır. 

Olgu: 32 yaşında Crohn hastalığı ile takip edilen erkek hastanın, 3 ay önce el bileğinin dış 

kısmından damar yolu açılması sonrası sol başparmak üzerinde his kaybı gelişmiş. Elde 

kuvvetsizlik tanımlamıyordu. Nörolojik muayenesinde sol başparmak dorsomedialinde parestezi 

tarifliyordu. Motor muayene ve derin tendon refleksleri normaldi. Hastaya parestezik bölgenin 

sınırları renkli kalemle çizdirildi. Etkilenen bölgenin başparmakta radial dorsal dijital sinirin 

medial dalının duyusal dağılımı ile uyumlu olduğu düşünüldü. Olası sinir lezyonunu tespit 

edebilmek için sinir iletim çalışmasına radial superfisiyal sinir iletimi ile başlandı. Ardından, 

etkilenen bölgeyi belirlemek için başparmak dorsumunun mediali ve lateraline aktif ve referans 

elektrotlar yerleştirildi. Radial superfisiyal sinir uyarı bölgesinden uyarı verilerek başparmak 

dorsumunun mediali ve lateralinden eş zamanlı ve çift kanallı olarak kayıt yapıldı(Resim 1). Bu 

çalışma, tüm kayıt ve uyarı ekipmanı ile benzer lokalizasyon ve parametreler (kayıt yeri, uyarı 

şiddeti, yeri vb.) dikkate alınarak karşı tarafta da gerçekleştirildi. Sol el başparmakta radial dorsal 

dijital sinirin medial dalı ile innerve olan alanda bulunan DSAP amplitüdü karşıya kıyasla %72.6 

oranında azalmış bulundu. Diğer yapılan sinir iletim çalışmaları; bilateral median, radial 

superfisiyal, radial dorsal dijital sinir lateral dalları ve sağ radial dorsal dijital sinir medial dalının 

duyu iletim çalışmaları ve bilateral median sinir motor iletim çalışmaları normaldi. 

Sonuç: Radial superfisiyal sinir, el bileği seviyesinde elin lateral dorsumunun yanı sıra başparmak, 

işaret ve orta parmakların proksimal falanks dorsumunun duyusal innervasyonunu sağlayan 

dallarını verir. Başparmaktaki radial dorsal dijital sinir iki dala ayrılarak başparmağın medial ve 

lateral kısımlarını innerve eder. Sinir hasarına yol açabilecek uygulamalar, intravenöz girişimler 

esnasında sinir dağılımı boyunca elektrik çarpması hissi gelişmesi halinde işlem derhal 

durdurulmalıdır. Bu gibi durumlarda antidromik olarak yapılan çift kanallı ve iki taraflı 

karşılaştırmalı elektrofizyolojik çalışmalar sinir hasarını tespit etmede yararlı olabilir. 

Anahtar Kelimeler: Damar yolu, Sinir hasarı 



  

P-26 Travmatik Beyin Hasarından Altı Yıl Sonra Rehabilitasyon Kazanımları 

Zülal Zor Gümüş1, Nazlı Şişmanoğlu1 

1İstanbul Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Eğitim Araştırma Hastanesi, İstanbul 

Amaç: Travmatik Beyin Hasarı(TBH) dünya çapında yaygın ölüme ve sakatlığa neden olan bir 

halk sağlığı problemidir. Hastaneye başvuran hastaların çoğuna hafif beyin hasarı tanısı konmakla 

birlikte hastalarda uzun dönemde kalıcı hasarlar bırakabilmektedir. Uzun sürebilen tedavi süreci, 

üretkenliğin de azalması ile toplumun mali yükünü arttırmaktadır. Biz burada 6 sene önce araç dışı 

trafik kazasına bağlı ambule olamayan travmatik beyin hasarı hastasının, kliniğimizde 

rehabilitasyon sürecindeki gelişimini olgu olarak sunuyoruz. 

Yöntem: .......... 

Bulgular: 20 yaşında erkek hasta, kliniğimize yürüyememe şikayeti ile başvurdu. Hastanın 

öyküsünde 14 yaşında araç dışı trafik kazası sonrası subaraknoid kanama ve kranial ödem gelişmiş. 

Opere edilmemiş. Hastanın 25 gün yoğun bakım yatışı olmuş, sonrasında eve taburcu edilmiş. 

Daha önce rehabilitasyon programına alınmayan ve ambule olamayan hasta servisimize interne 

edildi.Hastanın muayenesinde genel durumu iyi , şuuru açık oryante ve koopereydi. Hastanın üst 

ekstremite kas gücü sağda tam, solda C5 ve C6 5/5, diğerleri spastisite sebebiyle 

değerlendirilemedi. Alt ekstremite kas gücü sağ 2/5 , solda spastisite nedeniyle değerlendirilemedi. 

Oturma dengesi tam, ayakta dengesi yoktu.Her iki alt ekstremitede gastrokinemius, soleus , 

adduktor grup kas tonusu Modifiye Aschword Skalası (MAS) 3 spastikti. Her iki elde fleksör grub 

kas MAS 3 , sağda pronator MAS 2 saptandı. Yardımcı cihaz ve atel kullanımı yoktu.Hasta ambule 

olamıyordu.Üriner foley sondalıydı, fekal kontinandı.Yutma ve solunum fonksiyonları normaldi. 

Hastann rutin kanları ve görüntülemeleri normaldi.Hastanın fizik tedavi ve rehabilitasyon 

programı düzenlendi. Üst ve alt ekstremite eklem hareket açıklığı, germe, güçlendirme, denge 

koordinasyon, yürüme egzersizleri verildi. Hastanın üriner sondası çekildi, rezidüel saptanmadı, 

takiplerinde üriner kontinandı. Vitamin-D ve B12 replasmanları yapıldı.Hastanın spastisesi için 

üst ve alt ekstremitelere botullinum toksin enjeksiyonu yapıldı . Posterior shell ve kısa bacak 

yürüme cihazı verildi. Takiplerinde önce ayakta denge kazandı. Rehabilitasyon sürecinde, tek kişi 

destekli ve kısa bacak yürüme cihazı ile ambulasyon kazandı.TartışmaTravmatik Beyin Hasarı 

olan hastalarda, spastisite, heteroropik ossifikasyon, nörojenik mesane ve basınç yarası gibi 

komplikasyonlar daha sık görülür. Bizim olgumuzda heterotopik ossifikasyon, üriner inkontinans 

ve basınç yarası yoktu. Bu durum ve spastisite tedavisi için uygulanan botullinum toksin 

enjeksyionu sonrasında azalan spastisite, ev içi ambulasyon kazanımına fayda sağladı. Hastaların 

taburculuk sonrası gerekli egzersizlerini yapması, planlanan ortezleri kullanması ve spastisite 

açısından belirli aralıkla takip edilmesi, kazanılan ambulasyonun devamı için önemlidir. 

Sonuç: Travmatik Beyin Hasarı , dünya çapında yaygın sakatlığa sebep olabilen bir halk 

problemdir. Erken ve doğru rehabilitasyon programı ile hastaların fonksiyonel bağımsızlıkları 

sağlanabilir. 

Anahtar Kelimeler: travmatik beyin hasarı, fonksiyonel bağımsızlık, ev içi ambulasyon, 

spastisite 



  

P-27 Dupuytren Kontraktürlü Hastalarda Etiyolojik Risk Faktörlerinin 

Araştırılması 

Burhan Zorlu1 

1Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Fiziksel Tıp ve 

Rehabilitasyon Anabilim Dalı 

Amaç: Dupuytren kontraktürü, genellikle orta yaştaki erkekleri etkileyen, poligenetik ve çok 

faktörlü, kronik, ilerleyici fibroproliferatif bir el bozukluğudur. Bu durumun patofizyolojisi ve 

epidemiyolojisi hala kesin olarak tanımlanamamıştır. Çalışmamızın amacı Dupuytren kontraktürlü 

hastalarımızdaki etiyolojik risk faktörlerinin değerlendirilmesidir. 

Yöntem: Bu retrospektif çalışmada Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve 

Rehabilitasyon Anabilim Dalı El Rehabilitasyon Polikliniğine Dupuytren kontraktürü cerrahisi 

sonrası rehabilitasyon amacı ile başvuran 50 hastanın tıbbi kayıtları incelendi ve hastalara telefonla 

ulaşıldı. Hastaların tutulan elleri (sağ, sol, bilateral), tutulan parmakları ve ilk operasyon sonrası 

aynı el için tekrar Dupuytren kontraktürü cerrahisi geçirip geçirmedikleri kaydedildi. Hastalarda 

Dupuytren hastalığının etiyolojisinde yer aldığı bilinen yaş, cinsiyet, aile öyküsü (birinci derece 

ve ikinci derece), göçmenlik öyküsü, kronik mekanik irritasyon öyküsü (ellerini kullandıkları bir 

işte çalışma, vibrasyonlu alet kullanımı, halı dokuma), sigara ve/veya alkol kullanımı (≥5 kadeh), 

diabetes mellitus, hiperlipidemi, epilepsi, antikonvülzan kullanımı, iskemik kalp hastalığı, 

hipertansiyon, astım, kronik obstrüktif akciğer hastalığı, malignite öyküsü, obezite (vücut kitle 

endeksi ≥30), nodüler plantar fibromatozis ve Peyronie hastalığı öyküsü sorgulanıp kaydedildi. 

Bulgular: Hastaların 39’u (%78) erkek, 11’i (%22) kadındı. Ortalama yaşları 62.8±9.9 yıl (42-88) 

idi. Dupuytren kontraktürü 17 (%34) hastada sağ elde, 12 (%24) hastada sol elde, 21 (42%) hastada 

bilateral olarak mevcuttu. En sık tutulan parmaklar dördüncü (%88) ve beşinci (%64) parmaklardı. 

Yirmi üç hastada (% 46) ilk operasyondan sonra elinin aynı bölgesinden tekrar Dupuytren 

kontraktürü cerrahisi geçirme öyküsü vardı. Hastalarda en sık kaydedilen meslek (%30) işçilikti. 

İşçilerin hepsi 50 yaşından büyük erkeklerdi ve hepsi ağır el işlerinde çalışmakta idiler. Bunu 

çiftçiler (%16) ve ev kadınları (%16) izlemekte idi. Hastalarımızın hiçbirinde göçmenlik öyküsü, 

nodüler plantar fibromatozis, Peyronie hastalığı ve/veya epilepsi öyküsü saptanmadı. Kırk yedi 

hastada (94%) birden fazla risk faktörü saptandı. 

Sonuç: Hastalarımızda en sık saptadığımız risk faktörü elde kronik mekanik irritasyon öyküsü 

olmakla birlikte, tamamına yakınında birden fazla etiyolojik risk faktörü saptandı. Bulgularımız 

kronik mekanik irritasyonun Dupuytren kontraktürüne zemin hazırladığı hipotezini 

desteklemektedir. 



  

P-28 Guillain Barre Sendromlu Hastada Gelişen Dirençli Nöropatik Ağrı: Olgu 

Sunumu 

Münire Nazlı Höbek1, Burcu Hazer1 

1Başakşehir çam ve sakura şehir hastanesi 

Amaç: Guillain Barre sendromu, postenfeksiyöz süreçte gelişen antikorların periferik sinir üzerindeki 

epitoplar ile çapraz reaksiyona girmesi sonucu gelişen, akut başlangıçlı, simetrik, otoimmün ve 

inflamatuvar bir polinöropati tipidir. Çoğunlukla idiyopatik olmakla birlikte hastaların 2/3’ünde geçirilmiş 

enfeksiyon öyküsü mevcuttur. Erkek/Kadın oranı 1.5/1dir. Her yaşta gelişebilmekle birlikte erişkinler 

çocuklara oranla daha sık etkilenir. Başlangıç kliniği genellikle kas güçsüzlüğü ve el-ayaklarda uyuşma ve 

karıncalanmadır. Distalden başlayarak assendan bir pattern izler. %70 oranında iyi prognoza sahip olmakla 

birlikte klinik şiddetinde varyasyon nedeniyle ciddi bir mortalite ve morbidite nedenidir.Biz burada gastrik 

bypass operasyonu ve COVID-19 sonrası Guillain Barre Sendromu tanısı alan ve bacaklarında güçsüzlük 

ve şiddetli nöropatik ağrı gelişmesi nedeniyle kliniğimize başvuran ve nöropatik ağrılarının şiddeti 

nedeniyle fizik tedavi ve rehabilitasyona uyum sağlamakta güçlük çeken bir olgu sunduk. 

Yöntem: On sekiz yaşındaki erkek hasta bacaklarda güçsüzlük, yürüyememe ve yanma-karıncalanma tarzı 

ağrı şikayetleriyle kliniğimize başvurdu. Morbid obezite sebebiyle Temmuz 2020’de gastrik bypass 

operasyonu olan hasta, hastanede yatış sürecinde asemptomatik olarak COVID-19 geçirmiş. Hasta taburcu 

olduktan 3 hafta sonra aniden bacaklarda güçsüzlük gelişmesi ve ilerlemesi nedeniyle dış merkeze 

başvurmuş. Orada yapılan EMG ve lomber ponksiyon neticesinde Guillain Barre sendromu tanısı almış. 

Hastaya 5 doz IVIg verilmiş, kuvvetsizlik ilerleyerek hastayı yatağa bağımlı hale getirmiş. Nöropatik ağrı 

sebebiyle pregabalin başlanıp 450 mg/güne çıkılmış, ağrıları geçmemiş. Hasta bacaklarındaki güçsüzlük ve 

nöropatik ağrı nedeniyle kliniğimize başvurdu ve servisimize rehabilitasyon amacıyla yatırıldı. 

Bulgular: Hastanın muayenesinde oturma dengesi mevcut, ayakta dengesi mevcut değildi. Nöropatik ağrı 

şiddeti nedeniyle ayakları uyku süreci dahil olmak üzere gün boyunca buzlu suda duruyordu, sudan 10 sn 

çıkarabiliyordu. Hasta uyumakta güçlük çekiyordu ve anksiyetesi fazlaydı. Ayaklarının buzlu suda durması 

ve sürekli oturur pozisyonda olması nedeniyle ayakları ödemli ve kızarıktı, dizlerde 60° fleksiyon 

kontraktürü gelişmişti. Üst ekstremite kas güçleri bilateral tam, alt ekstremite kas güçleri iki yanlı olarak 

L2:3/5 L3:2/5 L4:1/5 L5:1/5 S1:1/5 olarak saptandı. Duyu muayenesi hiperaljezi nedeniyle yapılamadı. 

Patella ve aşil refleksi hipoaktifti. Yatışında yapılan laboratuvar tetkiklerinde D vitamini ve folat düşüklüğü, 

ferritin yüksekliği saptandı, D vitamini ve folat replasmanı yapıldı. Hasta 450 mg/gün pregabalin 

kullanmasına ragmen nöropatik ağrı çok yoğundu. Hastaya öncelikli olarak yatak içi üst ve alt 

ekstremitelerine yönelik germe ve güçlendirme egzersizleri, eklem hareket açıklığı egzersizleri uygulandı. 

Nöropatik ağrı için TENS başlandı. Ayaklarını buzlu sudan çıkarma süresi tedricen artırıldı. Bu sayede 

supin pozisyona gelebilen hastanın uykuları düzeldi, anksiyetesi azaldı. Nöropatik ağrı regrese olduğunda 

bunlara ek olarak denge ve koordinasyon egzersizlerine ağırlık verildi. Nöropatik ağrı azaldıkça hastanın 

fizik tedavi ve rehabilitasyona uyumu arttı ve pregabalin dozu azaltıldı. Her iki alt ekstremitede devam eden 

düşük ayak sebebiyle bilateral AFO verildi. Taburculuk esnasında bir çift AFO ve walker ile ambule 

haldeydi. Pregabalin nöropatik ağrısı geçtiği için kesildi. 

Sonuç: Guillain Barre akut nöromusküler paralizinin en sık nedenlerindendir. Hastaların 2/3’ünde 

nöropatik ağrı olur. Hastalık aktivitesi 2-4 haftada pik yapar, semptomlar oluşma sırasının tersine doğru 

kaybolmaya başlar, nöropatik ağrı diğer semptomlardan daha uzun süre devam edebilir. Burada sunulan 

vakada olduğu gibi nöropatik ağrı sebebiyle gelişen eklem kontraktürleri, kas atrofisi, anksiyete, 

uykusuzluk ve rehabilitasyon programına katılımın azlığı tedaviye yanıtı ciddi oranda etkilemektedir. 

Nöropatik ağrının medikal ve fizik tedavisi mutlaka yapılmalıdır. Dirençli vakalarda davranışsal terapilere 

başvurmak etkili olabilir. 

Anahtar Kelimeler: Guillain barre, Nöropatik ağrı 



  

P-29 Fibromiyalji Sendromlu Hastalarda Kinezyofobiyi Etkileyen Faktörler ve 

Kinezyofobinin Tedaviye Uyum Sürecine Etkisi 

Fatma Özcan1, Ayşe Naz Kalem Özgen1, Nazmiye Merve Örücü Atar1, Yasin Demir1, Koray 

Aydemir1, Arif Kenan Tan1 

1Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

Amaç: Fibromiyalji sendromu (FMS) tanılı hastalarda kinezyofobiyi etkileyen faktörleri 

belirlemek ve kinezyofobinin tedavi programına uyum sürecine etkisini değerlendirmek 

Yöntem: Prospektif ve kesitsel olarak planlanan çalışmaya 1 Temmuz- 15 Eylül 2021 tarihleri 

arasında Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi polikliniğine 

başvuran 22 FMS tanılı kadın hasta ile 22 sağlıklı kadın gönüllü dahil edildi. Fibromiyalji Etki 

Anketi (FEA), Tampa Kinezyofobi Ölçeği (TKÖ), Yaşam Memnuniyeti Skalası (YMS), Vizüel 

Analog Skala (VAS) değerlendirmeler için kullanıldı. FMS tanılı hastalar TKÖ skoruna göre 

‘düşük seviye kinezyofobi’ (n=12) ve ‘yüksek seviye kinezyofobi’ (n=10) olarak iki gruba ayrıldı. 

Ayrıca düzenli tempolu yürüyüş yapmaları, düzenli ilaç kullanımları, geleneksel ve tamamlayıcı 

tıp yöntemlerine başvurma sıklıkları, ağrılarından dolayı sağlık kuruluşuna başvuırma sıklıkları 

beşli Likert skalasına göre değerlendirildi. 

Bulgular: FMS tanılı hasta grubunda FEA, TKÖ ve VAS değerleri istatistiksel olarak anlamlı 

derecede yüksekti ancak YMS değerleri bakımından anlamlı farklılık saptanmadı. Tablo. FMS 

tanılı hastaların ve kontrol grubunun klinik verileriHasta Grubu Kontrol Grubu 

Ort±SSOrt±SSpFEA46.2±13.724.6±12.1<0.001TKÖ38.8±7.434.6±5.60.042YMS22.1±6.723.1±

5.90.605VAS4.7±2.52.1±1.6<0.001FMS tanılı hasta grubunun düzenli ilaç kullanımları ve 

ağrılarından dolayı sağlık kuruluşuna başvurma sıklıkları istatistiksel olarak anlamlı derecede 

yüksekti. Düşük seviye kinezyofobi ve yüksek seviye kinezyofobi grupları arasında hastalık süresi 

bakımından anlamlı farklılık saptanmazken, yüksek seviye kinezyofobi grubunda VAS ve FEA 

skorları anlamlı olarak daha yüksekti ve sağlık kuruluşuna başvurma sıklıkları daha fazla idi. 

Sonuç: Her hastanın biyopsikososyal yönleri olduğu göz önünde bulundurularak kinezyofobiyi 

değerlendiren ölçekler tedavi programını oluştururken faydalı bilgiler sağlayabilir. Klinisyenler 

FMS tanılı hastaları değerlendirirken kinezyofobi varlığını dikkate almalı ve kinezyofobinin 

önemi ve tedavi stratejileri hakkında hastaları bilgilendirmelidir. 

Anahtar Kelimeler: Fibromiyalji sendromu, kinezyofobi, Fibromiyalji Etki Anketi, Tampa 

Kinezyofobi Ölçeği, Yaşam Memnuniyeti Skalası 



  

P-30 Sakroiliak Eklem Disfonsiyonunun Denge Fonksiyonlarına Etkisinin 

Araştırılması; Kesitsel Çalışma 

Dilek Özge Zincir Erçin1, Doğan Erçin2, Aysun Özlü3 

1Kocaeli Devlet Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, İzmit Kocaeli 

2Kocaeli Devlet Hastanesi Acil Servis Bölümü, Kocaeli 

3Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, Kütahya 

Amaç: Sakroiliak eklem disfonsiyonu (SİD) sakroiliak eklem yapılarının anormal 

pozisyonlanması veya hareketlerinden kaynaklanır. Sıklıkla kalça üzerine düşme veya ağır bir 

objeyi taşırken düşme gibi pelvis veya bele alınan minör travma sonrası ağrı başlar. Sakroiliak 

eklem alt ekstremiteye eşit yük dağılımında rol oynadığı için bu büyük eklemin dinamiğinde 

bozukluk olması alt ekstremite motor fonksiyonlarını etkileyebileceği düşünülmekte ve denge 

problemleri yaratabileceği düşünülmektedir . Bu çalışmanın amacı SİD’in denge fonksiyonlarına 

etkisini değerlendirmektir. 

Yöntem: Çalışmaya 2 Ocak-2 Aralık 2020 tarihleri arasında Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon 

Polikliniğine bel ağrısı şikayeti ile başvuran, SİD tanısı düşünülen 30-40 yaş aralığında 150 hasta 

(Grup1) ile bel ağrısı şikayeti olmayan ve SİD saptanmayan aynı yaş aralığında 150 sağlıklı 

gönüllü (Grup 2) dahil edilmiştir. Lomber disk hernisi, lomber spinal stenoz, faset eklem 

disfonksiyonu, alt ekstremitede duyu ve motor defisiti, polinöropati, radikulopati hikayesi olan 

hastalar çalışma dışı bırakılmıştır. SİD tanısı için ağrı provaskasyon testlerinin (POSH, FABERE, 

Dirençli abdüksiyon testi) pozitif olmasına ek olarak, posterior ligament kaynaklı sakroiliak eklem 

ağrı tanısal skorlama sisteminde >4 sonuç alınan hastalar SİD tanısı almıştır. 

Bulgular: Grup 1’de boy Grup 2’ye oranla daha düşüktü ayrıca BMI değerleri daha fazlaydı 

(p<0,05). Sol bacak üzerinde durma testi (TBUT) ve Berg denge değerlerinde Grup 1’de Grup 

2’ye göre anlamlı azalma saptandı (p<0,05) (Tablo 1). Grup 1’de Grup 2’ye göre denge plağı 

eklenmeksizin yük dağılımı solda sağa göre daha fazlaydı (p<0,05). Grup 1’de hastaların 56’sında 

(%37,3) sağ yerleşimli, 94’ünde (%62,6) sol yerleşimli SİD saptandı. Sol ve sağ yerleşimli SİD 

grubunda yapılan alt analizde (n=150) sol yerleşimli SİD saptanan hastaların sol TBUT (Tek bacak 

üzerinde durma testi) değerleri; 4(0-7), sağ TBUT değerleri; 6(0-8) olarak saptandı (p<0,05). Berg 

denge analizi Sol SİD 17 (16-56), Sağ SİD 19 (16-50) (p<0,05) olarak saptandı. Sağ TBUT, 

tandem Romberg ve 30 sn kalk otur testinde farklılık saptanmadı 

Sonuç: Sakroliak disfonksiyon alt ekstremiteye iletilen yük dağılımını ve denge fonksiyonlarını 

etkilemektedir. Bu nedenle SİD saptanan hastalarda denge koordinasyon egzersizlerinin tedaviye 

eklenmesi fayda sağlayabilir. Bu konuda yapılacak randomize kontrollü çalışmalara ihtiyaç vardır. 

Anahtar Kelimeler: Sakroiliak Disfonksiyon, Denge, Alt ekstremite 



  

P-31 OSTEOPOROZ HASTALARININ HASTALIK BİLGİ DÜZEYİNİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Gülnur Taşçı Bozbaş1, Musa Dönmez1, İmran Kurt Ömürlü2, Hanım Ilgın Yılmaz1, Gülcan 

Gürer1 

1Adnan Menderes Üniversitesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Aydın 

2Adnan Menderes Üniversitesi, Bioistatistik Anabilim Dalı, Aydın 

Amaç: Osteoporoz kemik kırılganlığında artış ile karakterize metabolik bir kemik hastalığıdır. (1) 

Osteoporoz için risk faktörlerinin belirlenmesi, riskli gruptakilerin korunma amaçlı eğitilmesi ve 

hastalık durumunda gerekli medikal tedavilerin verilmesi osteoporotik kırık kaynaklı morbidite ve 

mortaliteyi azaltacaktır. Bu çalışmada osteoporoz tanısı almış kadınların Kemik Erimesi Bilgi 

Testi kullanılarak bilgi düzeyinin ölçülmesi ve hastaların çeşitli klinik parametreleri ile 

değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

Yöntem: Çalışmaya osteoporoz tanısı almış, soruları anlayıp cevaplayabilen 93 hasta alındı. 

Hastaların çeşitli demografik verileri sorulup ardından 32 sorudan oluşan Kemik Erimesi Bilgi 

Testi ‘ni cevaplamaları istendi. Testten yüksek puan alan kişi hastalık hakkında daha fazla bilgi 

sahibi idi. Çalışmanın analizinde SPSS 18 istatistik programı kullanıldı. 

Bulgular: Çalışmamıza katılan 93 hastanın (92 kadın, 1 erkek) yaş medyan değeri 61(56-66) 

olarak tespit edildi. Hastaların eğitim durumları incelendiğinde 18(%19,4) kişinin okuma yazma 

bilmediği, 56(%60,2) kişinin ilkokul mezunu, 3(%3,2) kişinin ortaokul mezunu, 10( %10,8) kişi 

lise mezunu , 6 (%6,5) kişinin üniversite mezunu olduğu görüldü. Hastaların osteoporoz tanı süresi 

medyan değeri 5(3-10) yıl olarak bulundu. Hastaların Kemik Erimesi Bilgi Testi puanı 14,11 ± 

4,58 olarak hesaplandı. Kemik Erimesi Bilgi Testi puanı ile yaş arasında negatif korelasyon 

saptandı.(r=-0,312,p=0,002). Eğitim düzeyi ile de Kemik Erimesi Bilgi Testi Puanı arasında pozitif 

yönde korelasyon saptandı.(r=0,493,p<0,05). Vücut Kitle İndeksi(VKİ), Osteoporoz süresi, 

Lomber vertebra ve femur boynu T skorları,FRAX değerleri ile Kemik Erimesi Bilgi Testi 

arasında korelasyon saptanmadı. Kemik Erimesi Bilgi Testi puanı ile çeşitli klinik paremetrelerin 

korelasyonları Tablo 1’ de gösterilmiştir. 

Sonuç: Çalışmamızda hastalık bilgi seviyesi ile eğitim düzeyi arasında pozitif, yaş ile negatif 

yönde korelasyon saptandı. Önceki çalışmalarda da bizim sonuçlarımızı destekler şekilde 

osteoporoz bilgi düzeyinin yaş ile ters, eğitim düzeyi ile pozitif korele olduğu görülmüştür.(2) 

Çalışmamızda genel olarak bakıldığında osteoporoz hakkında bilgi düzeyi düşük olarak 

bulunmuştur. Farklı merkezlerde yapılan çalışmalarda da bizim sonuçlarımıza benzer şekilde bilgi 

düzeyinin ve farkındalığın yetersiz olduğu tespit edilmiştir. (3). Ayrıca daha uzun osteoporoz 

süresi ile de bilgi düzeyinin korelasyon göstermemesi; uzayan hastalık süreci ve yaşla birlikte artan 

kırık riskine rağmen hastaların bilgi düzeyinde artış görülmediğini ifade etmektedir. Osteoporozu 

önlemenin ilk basamağı risk faktörleri açısından farkındalık yaratmaktır. Morbidite, mortalite ve 

sağlık harcamalarını azaltmak amacıyla bilgilendirme ve toplum taramaları konularına daha fazla 

önem verilmesi gerektiği düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: osteoporoz, bilgi düzeyi, eğitim, yaş 



  

P-32 Streptococcus Mitis/Oralis Sakroileiti: Nadir Bir Septik Sakroileit Olgusu 

Mahmud Fazıl Aksakal1 

1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı 

Amaç: Septik sakroileit, doğrudan çeşitli mikroorganizmaların neden olduğu nadir bir eklem 

inflamasyonudur. Tüm septik artrit vakalarının sadece %1-2'lik kısmını oluşturur. Septik sakroileitte 

tanı koymak zor olabilir ve yanıltıcı klinik belirtiler nedeniyle tanı gecikebilir. Antibiyotik tedavisinin 

hızlı bir şekilde uygulanması tedavi sürecinde son derece önemlidir. Bu nedenle olabildiğince çabuk 

olarak doğru tanıyı koymak oldukça önem taşır. Streptococcus mitis ve oralis, viridans grubu 

streptokok ailesine ait türlerdir ve normal orofarinks, cilt, gastrointestinal ve genital sistem florasında 

bulunurlar. Streptococcus mitis ve oralis bakteriyel endokarditte yaygın görülen etkenlerdendir ancak 

literatürde çok nadiren dental işlemler sonrası ve kötü dental hijyen ile ilişkili olarak septik artrite 

neden oldukları bildirilmiştir. Bu yazıda bel-kalça ağrısı şikayeti ile başvuran, herhangi bir risk faktörü 

olmayan ve s.mitis/oralis sakroileiti saptanan bir olguyu sunmayı amaçladık. 

Olgu: 50 yaşında kadın hasta polikliniğimize 10 gün önce başlayan bel ve sol kalça ağrısı şikayeti ile 

başvurdu. Herhangi bir travma öyküsü yoktu. Belden sol kalça ve dize yayılan, yürümekle ve hareketle 

artan şiddetli ağrı tariflemekteydi. Sabah tutukluğu şikayeti yoktu. Seronegatif spondilartropatiler 

açısından sorgulandığında özellik saptanmadı. Hasta hiç ateşi olmadığını belirtti. Hastanın gece ağrısı 

ve gece terlemesi şikayeti vardı. Kilo kaybı yoktu. Çiğ süt ve süt ürünü tüketmediğini belirtti. Dental 

girişim öyküsü yoktu. Hasta kliniğimize başvurmadan 1 hafta önce acil servise başvurmuş. Lomber 

grafi ve MRG çekilmiş. Lomber MRG’de L4-L5 düzeyinde sağ subartiküler disk protrüzyonu ve lateral 

reseste darlık görülmüş. NSAİD reçete edilmiş. NSAİD ve myorelaksan kullanımı sonrası ağrısı 

azalmış fakat ilaçlar bitince şikayetleri tekrar artmış. Hastanın bilinen LHNP tanısı mevcuttu. Bunun 

dışında hastanın bilinen dahili hastalığı ya da enfeksiyona yatkınlık oluşturabilecek immün yetmezlik, 

travma ve cerrahi girişim öyküsü bulunmamaktaydı.Fizik muayenesinde, solda düz bacak germe testi 

ve FABER testi pozitifti. Sol kalça eklem hareket açıklığı, internal rotasyon daha çok olmak üzere her 

yöne ağrılıydı ve kısıtlılık saptanmadı. Solda sakroiliak kompresyon testi pozitif bulundu. Sol kalça 

kuadrant testi pozitifti. Kas gücü, duyu muayenesi ve derin tendon refleksleri normal saptandı. 

Muayene sonrası sakroiliak ve kalça MRG, hemogram, rutin biyokimya tetkikleri, akut faz reaktanları 

ve brucella aglütinasyonu istendi. Laboratuvar testlerinde akut faz reaktanlarında yükseklik saptandı. 

CPR düzeyi 24,2 mg/dL, ESR 79 mm/saat, nötrofil sayısı 8,07 olan hastanın diğer tetkikleri normaldi. 

Hastanın sakroiliak MRG’sinde sol sakroiliak eklemde septik sakroileit ile uyumlu bulgular gözlendi. 

Hastanın kan kültüründe ve girişimsel radyoloji tarafından alınan sakroiliak doku kültüründe 

streptococcus oralis/mitis üredi. Bu bulgular ile hastaya septik sakroileit tanısı konuldu. Hasta takip ve 

tedavi için enfeksiyon hastalıklarına yönlendirildi. Enfeksiyon hastalıkları tarafından yatışı yapılarak 

i.v. antibiyotik tedavisi başlandı. Hasta 4 hafta intravenöz, 2 hafta oral antibiyoterapi aldı. Takipte 

hastanın şikayetlerinde belirgin iyileşme görüldü. 

Sonuç: Sakroiliak eklemin izole enfeksiyonu nadir görülmektedir ve bu nedenle sıklıkla yanlış veya 

geç tanı konulmaktadır. Nonspesifik klinik prezentasyon nedeniyle septik sakroileit tanısı zaman alıcı 

ve zorlayıcı olabilmektedir. Tanı konulmada geç kalınması, kalıcı kemik yıkımı ve septisemi riskinin 

artmasına neden olabileceği için erken tanı ve tedavi çok önemlidir. Her ne kadar S.mitis/oralis 

sakroileiti çok nadir görülse de unilateral sakroileit ve nonspesifik bel, kalça ağrısı varlığında ayırıcı 

tanıda septik sakroileit de akılda bulundurulmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: bel ağrısı, sakroiliak eklem, infeksiyöz sakroileit, septik sakroileit, sakroileit 



  

P-33 Karpal Tünel Sendromunda Kortikosteroid Enjeksiyonu ile Ultrason 

Klavuzluğunda Hidrodiseksiyon 

Merve Örücü Atar1, Evren Yaşar2, Özge Tezen2, Esra Bilgin1, Şükran Yurtoğulları1, Özlem 

Köroğlu1, Eda Gürçay1 

1SBÜ Ankara Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara 

2SBÜ Ankara Şehir Hastanesi, Ankara 

Amaç: Kortikosteroid enjeksiyonları kısa vadede karpal tünel sendromunun (KTS) tedavisinde 

oldukça etkilidir. Bu çalışmada, KTS'de ultrason (US) kılavuzluğunda hidrodiseksiyonlu veya 

hidrodiseksiyonsuz kortikosteroid enjeksiyonunun semptom şiddeti, fonksiyonel durum, kavrama 

gücü, yaşam kalitesi ve median sinirin kesit alanı (CSA) üzerine etkilerini belirlemek amaçlandı. 

Yöntem: KTS'li hastaların prospektif bir kohortu retrospektif olarak değerlendirildi. 

Hidrodiseksiyon grubu olarak US kılavuzluğunda hidrodiseksiyonlu triamsinolon enjeksiyonu (3 

mL) yapılan ve kontrol grubu olarak US kılavuzluğunda triamsinolon enjeksiyonu (1 mL) yapılan 

toplam 28 hasta verilerden rastgele seçildi (vaka-kontrol oranı 1:1). Sonuç ölçümleri el kavrama 

kuvveti (HGS), median sinirin kesit alanı (CSA), Boston Karpal Tünel Anketi (BCTQ) ve Kısa 

Form 12 (SF-12) idi. Değerlendirmeler başlangıçta, enjeksiyonlardan 1 hafta ve 4 hafta sonra 

kaydedildi. 

Bulgular: Değerlendirme noktaları boyunca her iki grupta da HGS anlamlı olarak iyileşirken; 

median sinirin CSA'sı, BCTQ'nun SSS ve FSS skorları anlamlı olarak azaldı (her değişken için 

p<0.01). Başlangıç ve 1. hafta sonuçlarındaki yüzde değişiklikler gruplar arasında 

karşılaştırıldığında, hidrodiseksiyon grubunda BCTQ'nun FSS skoru iyileşme gösterdi (%47,46'ya 

karşı %13,97, p= 0,016); fakat bu fark 4 hafta sonra mevcut değildi (%53,25'e karşı %33,33, p= 

0.053). 

Sonuç: Hidrodiseksiyonlu kortikosteroid enjeksiyonu 1. haftadaki fonksiyonel skorlarda iyileşme 

dışında ek bir klinik etki sağlamadı. 

Anahtar Kelimeler: karpal tünel sendromu, ultrason, hidrodiseksiyon, steroid enjeksiyonu 



  

P-34 Nedeni Belli Olmayan, Geç Tanı Alan Kompleks Bölgesel Ağrı Sendromu 

Tip 1: Olgu Sunumu 

Meltem Güneş Akıncı1, Öznur Uzun1, Nurdan Metin1, Müfit Akyüz2 

1Ankara Şehir Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi 

2Karabük Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 

Amaç: Kompleks bölgesel ağrı sendromu (KBAS) dermatomal dağılıma uymayan ve progresif olarak 

artan kronik ağrı ile karakterize bir hastalıktır. Birçok risk faktörü tanımlanmıştır ancak bazı vakalarda 

altta yatan bir neden bulunmamaktadır. Bu yazıda tetikleyici faktörün olmadığı ve tanı koymada 

gecikilen, idiyopatik KBAS olgusu sunulmaktadır. Amacımız etyolojik sebep olmadan da KBAS’ın 

görülebileceğinin akılda tutulması ile erken tanı ve tedavi şansının kaçırılmamasının vurgulanmasıdır. 

Olgu: 22 yaşında, bekar, ev hanımı olan kadın hasta bir yıldır olan sol el bilek ağrısı nedeniyle 

polikliniğimize başvurdu. Hasta ağrı sebebiyle sol elini kullanmaktan sakındığını belirtti. Muayenede 

sol el ve bilek dorsal ve palmar taraflarında minimal şişlik, tenar ve hipotenar bölge kaslarında atrofi, 

sol el palmar kısmında hiperhidroz vardı. Sol el bilek ekstansiyonu ve fleksiyonu 45 derecede kısıtlı 

ve ağrılıydı. Metakarpofalangeal (MKF), proksimal interfalangeal (PIF) ve distal interfalangeal (DIF) 

eklem hareketleri açık ve ağrılıydı. Motor defisit yoktu. Sol elde hiperaljezi mevcuttu (vizüel analog 

skala (VAS) 8). El-el bilek direkt grafisinde sol karpal kemiklerde belirgin olmak üzere MKF, PIF ve 

DIF eklem çevresinde diffüz osteoporoz, hipotenar bölge atrofisi olduğu görüldü (Şekil-1). Sol el bilek 

manyetik rezonans görüntüleme, tuzak nöropati elektronöromiyografi ve laboratuvar sonuçları 

normaldi. Hastanın muayene esnasındaki baskın aile yapısından dolayı ruhsal durum değerlendirmesi 

için Beck Depresyon Skalası yapılamadı. Mevcut bulgularla KBAS ön tanısı düşünüldü ancak 

özgeçmişinde etyolojik sebep bulunamadı. Budapeşte kriterlerine göre idiyopatik KBAS tip-1 olarak 

kabul edildi. Tedavide medikal olarak naproksen sodyum 500 mg tablet 2x1 başlandı; fizik tedavi ve 

rehabilitasyon uygulamaları olarak kontrast banyo, sıcak-soğuk kompresyon tedavisi, eklem hareket 

açıklığı, germe ve güçlendirme egzersizleri, iş uğraşı terapisi uygulandı. 15 seanslık tedavi 

programından sonra sol el bilek ekstansiyonu 70 derece, fleksiyonu 80 derece olarak ölçüldü, 

hiperaljezi (VAS 1) ve şişlik geçti. 1 yıl sonraki uzun dönem takip telefon görüşmesi ile sağlandı ve 

hasta ağrısının VAS 0 olduğunu, tekstil fabrikasında aktif çalışma hayatı içinde olduğunu belirtti. 

Sonuç: KBAS, etyoloji ve patogenezi yeterince aydınlatılamamış ve oldukça heterojen bir kliniğe 

sahiptir. Tanı anamnez ve klinik özelliklerle konulur. Budapeşte tanı kriterlerinden faydalanılmaktadır. 

Olgumuzda ayrıca direkt radyografide periartiküler diffüz osteoporozun olması da tanıyı 

desteklemektedir. Etyolojide başta travma, cerrahi ve immobilizasyon olmak üzere pek çok faktör 

vardır. Bununla birlikte vakaların %2-17’sinde altta yatan bir neden bulunamayabilir. KBAS tanılı 

1043 hastanın tarandığı bir çalışmada hastaların %7‘si spontan KBAS tanısı almıştır. Olgumuzun 

özgeçmişi detaylı olarak sorgulandığında herhangi bir etyolojik faktör saptanamamıştır ancak muayene 

esnasında aile yapısının baskıcı, hastanın içe kapanık ve oldukça çekingen yapısı psikolojik faktörlerin 

etkili olabileceğini akla getirmiştir. İdiyopatik olgularda psikolojik faktörlerin KBAS’da görülen 

semptomların gelişiminde ve şiddetinde potansiyel risk faktörleri olabileceği savunulmaktadır. Bazı 

yazarlar psikolojik yatkınlık zemininde KBAS geliştiğini savunurken, diğerleri de psikolojik 

bozuklukların KBAS’ın sonucu olduğunu ve özellikle yanlış veya gecikmiş tanı nedeniyle akut ağrının 

kronikleşmesinden dolayı eklendiğini ifade etmektedir. Tedavinin amacı ağrıyı gidermek ve 

fonksiyonelliği geri kazandırmaktır. Tedavi çok yönlüdür. Erken tedavi önemlidir çünkü KBAS 

kronikleştikçe prognozu kötüleşmektedir. Sonuç olarak, etyolojik nedenin olmadığı durumlarda da 

klinik özelliklerden şüphelenerek KBAS tanısı akılda bulundurulmalıdır. Erken tanı koymak erken 

tedaviyi ve prognozun iyi olmasını sağlamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: kompleks bölgesel ağrı sendromu, ağrı, idiyopatik 



  

P-35 Adölesan Serebral Palsili Hastalarda Ağrı Değerlendirilmesi: Kendisinin 

İfadesi mi Ebeveyn Raporu mu? 

Fatma Özcan1, Sibel Ünsal Delialioğlu2, Sumru Özel2, Yasin Demir1 

1Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

2Ankara Şehir Hastanesi 

Amaç: Adölesan serebral palsili hastalarda ağrının prevalansını, yoğunluğunu, lokalizasyonunu, 

günlük yaşam aktivitelerine etkisini değerlendirmek ve ağrıyı hastaların self değerlendirmeleri ile 

ebeveyn değerlendirmesi arasındaki farkı karşılaştırmak 

Yöntem: Kesitsel olarak planlanan çalışmaya toplam 75 adölesan serebral palsili hasta (34 kız, 41 

erkek) dahil edildi. Demografik ve klinik verileri kaydedildi. Hastalar ve ebeveynleri aynı 

fiziyatrist eşliğinde yüz yüze görüşme sonucu sırasıyla ayrı ayrı ağrı anketini doldurdu. Ağrı 

anketinde ilk soru ' geçen ay boyunca fiziksel ağrınız (ebeveynler için çocuğunuzun ağrısı) oldu 

mu?' şeklindeydi. 'Hayır' cevabını verenlerin anketi bitirdiği kabul edildi. 'Evet' cevabını verenler 

ankete devam etti. İkinci soruda geçen ay boyunca fiziksel ağrıları olduysa, ağrının günlük yaşam 

aktivitesine etkisini 1 (hiç etkilemedi)'den 10 (ağrıdan dolayı günlük yaşam aktivitelerimi yerine 

getiremedim)'a kadar puan vererek değerlendirmesi istendi. Üçüncü soruda ise geçen ay boyunca 

ağrının şiddetinin 1 (çok az)'den 10 (dayanılmaz)'a kadar belirlenmesi istendi. Ağrının 

lokalizasyonunun tespitinde; sağ ve sol taraf için boyun, omuz, dirsek, ön kol, el bileği/el, kalça, 

uyluk, diz, baldır, ayak bileği/ayak bölgesi ve boyun, sırt, bel bölgesini içerecek şekilde toplam 21 

bölgenin belirtildiği kağıdı işaretlemesi istendi. 

Bulgular: Geçen haftada deneyimlenen ağrının prevalansı self değerlendirme sonucu %28, 

ebeveyn değerlendirimi sonucu %40 olarak belirlendi. Self ve ebeveyn değerlendirimi arasında 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmadı (p=0.121). Ayrıca GMFCS (Gross Motor 

Functional Classification System) seviyesi ve CP (Cerebral Palsy) tiplerine göre ağrının 

prevalansı, yoğunluğu ve günlük yaşam aktivitelerine etkisi açısından self değerlendirme ve 

ebeveyn değerlendirmesi arasında istatistiksel anlamlı farklılık saptanmadı. 

Sonuç: Ağrı, adölesan serebral palsili hastalarda sık görülen ve yaşam kalitesini olumsuz etkileyen 

bir durumdur. Ağrının hasta tarafından değerlendirilmesi ideal olmakla birlikte, self 

değerlendirmenin mümkün olmadığı durumlarda ebeveyn değerlendirmesinin önemli olduğu 

unutulmamalıdır. 

Anahtar Kelimeler: adölesan, serebral palsi, ağrı, yaşam kalitesi, ebeveyn 



  

P-36 KARPAL TÜNEL SENDROMU HASTALARINDA OBSESSİF 

KOMPULSİF BELİRTİLERİN SIKLIĞI 

Elif Aydın1, Pelin Yıldırım2, Vesile Altınyazar3, İmran Kurt Ömürlü4 

1Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi FTR ABD 

2Kocaeli Derince Eğitim Araştırma Hastanesi, FTR Kliniği 

3Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Tıp ve Sinir Hastalıkları ABD, 

4Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Bioistatistik Ana Bilim Dalı 

Amaç: Karpal tünel sendromu (KTS), median sinirin el bilek düzeyinde karpal tünel içerisinden 

geçerken kompresyonu sonucu oluşan nöropatisidir. Fokal demiyelinizan nöropatilerin en sık 

görülen şeklidir. Toplumda klinik ve elektrodiagnostik olarak tanı alan KTS görülme sıklığı %2,7 

olarak bildirilmiştir. tekrarlayıcı el bilek hareketleri KTS etyolojisinde önemli rol oynar. 

Tekrarlayan el bilek hareketleri günlük ev temizlik işlerinin de bir parçasıdır. Normal sınırlar 

içerisinde davranıldığında KTS’e yol açmayacak günlük ev işleri çok fazla yapıldığı takdirde aşırı 

kullanım sendromuna neden olarak KTS’e zemin hazırlayabilir. Bu hipotezden yola çıkarak 

çalışmamızda idiopatik KTS hastalarında obsesif kompulsif bozukluk belirtilerinin sıklığını 

saptamayı ve bu sıklığın normal populasyondaki sıklıkla karşılaştırılmasını amaçladık. 

Yöntem: Çalışmaya elektrodiyagnostik olarak KTS tanısı almış olan 59 hasta ve 44 sağlıklı 

gönüllü dahil edildi. Hastaların demografik verileri kayıt edildikten sonra hastalara KTS 

semptomlarının şiddetini ve yol açtığı fonksiyonel kayıpların sorgulandığı Boston Sorgulama 

formu ve obsesif-kompulsif bozukluk belirtilerinin sorgulandığı Padua Envanteri dolduruldu. Yaş 

uyumlu sağlıklı gönüllülere de Padua Envanteri dolduruldu. Diabet, tiroid hastalığı, gebelik gibi 

KTS’e yol açabilecek hastalıkları olanlar, Daha önce el cerrahisi geçirenler, tanı konulmuş 

herhangi bir psikiyatrik veya nörolojik hastalık öyküsü olanlar çalışma dışı bırakıldı. 

Bulgular: Boston sorgulamasının şiddet skorları ile Padua envanterinin düşüncelere kapılma, 

kontrol, dürtüler, kesinlik alt grupları arasında anlamlı ilişki tespit edildi. Genel Padua skoru ve 

Padua envanterinin tüm alt grup skorları açısından çalışma ve kontrol grupları arasında herhangi 

bir fark bulunamadı. 

Sonuç: Bu sonuç bize obsesif-kompulsif belirtilerin KTS etyolojisinde direkt rol oynamamakla 

beraber, halihazırda KTS olan olgularda semptomların daha şiddetli seyretmesine yol açtığını 

düşündürmektedir. 

Anahtar Kelimeler: median sinir, karpal tünel sendromu, obsesif-kompulsif bozukluk, padua 

envanteri 



  

P-37 Geriatrik Hastada Etkin Bir Tedavi Yöntemi; Geniküler Sinir Bloğu 

Uygulaması 

Mert Koç1, Ayça Uran Şan1, Ümüt Güzelküçük1, Arif Kenan Tan2 

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma 

Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye 

2Gaziler FTR Eğitim Araştırma Hastanesi 

Amaç: Diz osteoartriti geriatrik popülasyonda oldukça sık görülen patolojilerden biridir. Diz 

ekleminde subkondral skleroz, ilerleyici kıkırdak destrüksiyonu, osteofit oluşumu, eklem kapsülü 

ile sinoviyal membranda patolojik formasyonlar ile karakterize olan bu hastalık, şiddetli ağrı ve 

eklemde fonksiyon kaybına neden olabildiği için bu hastalarda yürüme bozukluğu nedenlerinin 

başında gelmektedir. Bu çalışmada çok sayıda tedavi modalitesine dirençli diz osteoartriti kaynaklı 

ağrı yakınması ve yürüyüş bozukluğu olan geriatrik bir hastada geniküler sinir bloğu 

uygulamasının etkinliğini sunmayı amaçladık. 

Yöntem: Olgunun rehabilitasyon programı ve enjeksiyon uygulaması öncesi ve sonrası 

fonksiyonel durumu, ağrı düzeyi, ve ambulasyonu değerlendirilmiştir. 

Bulgular: 94 yaşında erkek hasta bilateral diz ağrısı ve yürüyememe şikayeti ile merkezimize 

başvurdu. Hastanın anamnezinden şikayetlerinin 2 yıl önce başladığı, mekanik karakterde olduğu; 

ancak son 2 aydır şiddetli ağrı yakınması nedeniyle yürüyemez hale geldiği, daha önce iki kez 

uygulanan fizik tedavi ve rehabilitasyon programından, medikal tedavilerden, yapılan hyaluronik 

asit ve PRP enjeksiyonlarından belirgin düzeyde yarar görmediği öğrenildi. Hastanın fizik 

muayenesinde şişlik, kızarıklık,ısı artışı gözlenmedi. Her iki dizde belirgin krepitasyon mevcuttu. 

Her iki diz eklem hareket açıklığı aktif ve pasif olarak tam olup hareketler sırasında şiddetli ağrı 

geliştiği gözlendi. Hastanın diz ağrısının şiddeti Vizüel Analog Skalasına (VAS) göre sol diz için 

9, sağ için 8 olarak ölçüldü. Duyu defisiti yoktu ve kas gücü proksimal ve distalde 5/5 olarak 

değerlendirildi. Hastanın ağrısı nedeniyle ambulasyonu başlatamadığı , topuk teması 

gerçekleştiremediği, sadece vertikalize olabildiği gözlendi. Çekilen diz grafisi Kellgren Lawrence 

skorlamasına göre bilateral evre 3 diz osteoartriti ile uyumluydu. Hastanın her iki diz bölgesine 

yönelik 20 seans elektroterapi , yürüme, denge-koordinasyon ve koruyucu propriosepsiyon 

egzersizlerinden oluşan fizik tedavi ve rehabilitasyon programı düzenlendi ve ek olarak her 2 

dizine yönelik betametazon ve lidokain içerikli solüsyon ile ultrason eşliğinde geniküler sinir 

bloğu uygulaması yapıldı. Uygulama sonrasında hastanın sol diz VAS skorunun 9 dan 2’ye ; sağ 

diz VAS skorunun ise 8 den 2’ye gerilediği gözlendi. Hastaya uygulanan enjeksiyon ve fizik tedavi 

programı neticesinde adımlamayı başlatabildiği, topuk teması yapabildiği gözlendi. Hasta destekli, 

mobilize hale getirilerek merkezimizden taburcu edildi. 

Sonuç: Ultrason eşliğinde geniküler sinir bloğu uygulaması hızlı etki gösteren ve fizik tedavi 

programının uygulanabilirliğini kolaylaştıran, etkin bir destekleyici tedavi olduğundan; özellikle 

geriatrik popülasyonda tedavilere dirençli, uygun hastalarda diz osteoartritinin tedavisinde akılda 

tutulması gereken önemli bir uygulamadır. 

Anahtar Kelimeler: Diz osteoartriti, geniküler sinir bloğu, geriatrik popülasyon 



  

P-38 Miyofasiyal ağrı sendromu tedavisinde tetik noktaya uygulanan ozon-

oksijen enjeksiyonu ve lidokain enjeksiyonunun etkinliğinin karşılaştırılması: 

Randomize-kontrollü çalışma 

Nurdan Korkmaz1, Merve Örücü Atar1, Sinem Uyar Köylü1, Sefa Gümrük Aslan1, Özge Tezen2, 

Serdar Kesikburun1 

1Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve 

Rehabilitasyon Kliniği, Ankara, Türkiye 

2Ankara Şehir Hastanesi 

Amaç: Miyofasiyal ağrı sendromu (MFAS), kaslar veya bu kaslarla ilişkili bağ dokusu içinde tetik 

noktaların ve hassas alanların varlığı ile karakterize kas-iskelet sistemi hastalığıdır. Kronik kas-

iskelet ağrılarının önemli bir bölümünü oluşturur ve genel popülasyonun %45-54'ünde görülür. 

MFAS tedavisinde başarılı olabilmek için tetik noktanın inaktive edilmesinin önemli olduğu uzun 

süredir bilinmektedir. Literatürde, tetik noktaya uygulanan enjeksiyonların kaslara ulaşma ve daha 

uzun analjezik etki sağlama açısından faydalı olduğu bildirilmiştir. Bu nedenle çalışmalarda 

lidokain, kuru iğneleme ve botulinum toksin gibi çeşitli ajanların etkinlikleri araştırılmıştır. Ancak, 

MFAS tedavisinde tetik noktaya ozon enjeksiyonlarının etkinliği ile ilgili veriler sınırlıdır. Bu 

çalışmada MFAS tedavisinde tetik noktaya uygulanan ozon-oksijen enjeksiyonunun etkinliğini 

incelemek ve lidokain enjeksiyonları ile karşılaştırmak amaçlanmıştır. 

Yöntem: Bu çalışma randomize, kontrollü ve tek kör olarak yürütülmüştür. MFAS nedeniyle üst 

trapez kasında aktif tetik nokta bulunan ve çalışma kriterlerini karşılayan 46 hasta; ozon-oksijen 

tetik nokta enjeksiyon grubu (n=23) ve lidokain tetik nokta enjeksiyon grubu (n=23) olarak ikiye 

ayrıldı. Hastalar dik oturur pozisyonda iken en ağrılı tetik nokta belirlendi. Ozon-oksijen 

enjeksiyon grubundaki hastalara 10 µg/ml konsantrasyonda ve 5 ml hacimde ozon-oksijen gazı 

enjekte edildi. Lidokain enjeksiyon grubundaki hastalara 2 ml %1 lidokain enjekte edildi. Tüm 

enjeksiyonlar 3 ardışık hafta, haftada bir gün olmak üzere toplam 3 seans uygulandı. Hastalar 

görsel analog skala (VAS), servikal lateral fleksiyon eklem hareket açıklığı (ROM), boyun 

dizabilite indeksi (NDI) ve ağrı skoru (PS) ile tedavi öncesi ve tedavi sonrası 4. ve 12. haftalarda, 

enjeksiyon ajanına kör olan tek bir araştırmacı tarafından değerlendirildi. 

Bulgular: Her iki grupta, grup içi değerlendirmelerde VAS, PS ve NDI değerleri tedavi sonrası 4. 

ve 12. haftada başlangıca kıyasla anlamlı olarak azaldı (tümü p<0.05). Ozon-oksijen grubunda, 

servikal lateral fleksiyon yönünde ROM değerlerindeki artış tedaviden 12 hafta sonra anlamlılık 

gösterdi (p=0.039). Sonuç ölçütlerinde zamanla oluşan değişim gruplar arasında 

karşılaştırıldığında, lidokain grubu tedaviden 12 hafta sonra VAS skorunda daha fazla iyileşme 

gösterdi (p=0.004), bunun dışında iki grup arasında istatistiksel anlamlı fark saptanmadı. 

Sonuç: MFAS olan hastalarda tetik noktaya uygulanan ozon-oksijen ve lidokain enjeksiyonları, 

tedaviden 4 ve 12 hafta sonra ağrıyı ve fonksiyonel durumu etkili bir şekilde iyileştirmiştir. 

Bununla birlikte, lidokain enjeksiyonu, tedaviden 12 hafta sonra ağrıda daha fazla iyileşme 

sağlamıştır. 

Anahtar Kelimeler: Miyofasiyal ağrı sendromu, Lidokain enjeksiyonu, Ozon-oksijen 

enjeksiyonu 



  

P-39 Kronik Plantar Fasiit Tedavisinde ESWT ve Egzersiz Tedavilerinin Kısa 

Dönem Sonuçlarının İncelenmesi 

Tuğba Şahbaz1, Ahmet Kıvanç Menekşeoğlu1 

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

Amaç: Plantar fasiit (PF), erişkin nüfusun %10'unda görülen en yaygın ayak rahatsızlıklarından 

biridir. ESWT'nin PF üzerindeki terapötik etkisi, neovaskülarizasyonu ve kollajen sentezini 

uyararak dejenere veya inflamasyonlu plantar fasyanın iyileşmesine bağlanır. ESWT, PF 

tedavisinde son yıllarda gündemde olan bir tedavi modalitesidir. Bu çalışmada, plantar fasiitte 

ekstrakorporeal şok dalgası tedavisi (ESWT) ve egzersiz tedavisinin ağrı ve işlevsellik üzerindeki 

etkinliğini değerlendirmeyi amaçladık. 

Yöntem: Klinik olarak plantar fasiit tanısı almış, şikayetleri 6 aydan uzun süredir olan 18-65 yaş 

arası 43 hasta çalışmaya dahil edildi. Geçirilmiş ayak cerrahisi, lokal travma, enfeksiyon, 

inflamatuar hastalıkları ve malignitesi olan hastalar çalışma dışı bırakıldı. Hastalar ESWT (n=22) 

ve egzersiz (n=21) olmak üzere iki gruba ayrıldı. Çalışmamızda ESWT tedavisi (Vibrolith Ortho) 

cihazı ile haftada 1 kere 3 seans olarak uygulandı. Plantar fasya üzerinde en fazla ağrı ve 

hassasiyetin olduğu bölgeye jel sürülerek standart 15 mm başlıklı aplikatör kullanılarak dairesel 

hareketlerde uygulandı. Her seansta 15 Hz, 3.0 bar, 2000 atım olacak şekilde uygulama yapıldı. 

Egzersiz tedavisinde gastroknemius germe ve plantar fasya germe egzersizleri, ayak-ayak bileği 

çevresi güçlendirme egzersizleri haftada 7 gün 1’er set olacak şekilde düzenlendi. Hastaların ağrı 

durumları için görsel analog skala (VAS) ve fonksiyonelliği Ayak Fonksiyon İndeksi (FFI) ile 

değerlendirildi. Hastalar tedavi öncesinde ve 4. Haftada değerlendirildiler. 

Bulgular: Çalışmamıza katılan bireylerin 23’ü kadın 20’si erkekti, yaş ortalaması 42,59+9,58, 

BMI ortalaması 29,12+4,70 olarak saptandı. Hastaların cinsiyet (p=0,280), yaş (p=0,476), BMI 

(p=0,117), eğitim durumu (p=0,093) gibi demografik verilerinde ve başlangıç VAS ve FFI 

değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı. Her iki grupta da VAS istirahat ve 

aktivite değerleri, FFI ağrı, aktivite ve dizabilite değerlerinde anlamlı iyileşme saptandı (p<0,05). 

Kontrol 4. hafta sonu değerlerinde iki grup arası karşılaştırmalarda VAS istirahat (p=0,022), VAS 

aktivite (p=0,007), FFI ağrı (p=0,009), FFI aktivite (0,004), FFI dizabilite (p<0,001) değerlerinde 

egzersiz grubuna göre ESWT grubunda anlamlı olarak iyileşme saptandı. 

Sonuç: Kronik plantar fasiit tedavisinde hem egzersiz hem de ESWT tedavisi hastaların ağrı ve 

fonksiyonelliğinde düzelme sağlarken, ESWT tedavisi egzersiz tedavisine göre üstün saptanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Kronik plantar fasiit, ESWT, egzersiz 



  

P-40 Bariatrik cerrahi uygulanan hastalarda propriosepsiyon duyusu, denge ve 

günlük yaşam aktivitelerindeki değişim 

Meliha Kasapoğlu Aksoy1, Mehmet Fatih Erol1, Didem İldemir Doğangün2, Muhammet Doğangün3,  

Lale Altan5 

1SBÜ Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi FTR kliniği 

2Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi, FTR Kliniği 

3Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği 

4Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, FTR Ana Bilim Dalı 

Amaç: Obezite prevalansındaki artış bariatrik cerrahi uygulamalarının sayısında bir artışa yol açmıştır. 

Obez popülasyonunda postural instabilitenin arttığına dair sınırlı sayıda çalışma mevcutken, bu 

instabilitenin sebebi konusunda herhangi bir fikir birliği yoktur. Propriosepsiyon; eklemler ve çevresindeki 

dokularda bulunan reseptörler aracılığıyla algılanan eklem ve ekstremitenin pozisyon duyusudur. Kinestezi 

ise ekstremiteler ile gövdenin hareket ve pozisyon hissi olarak tanımlanmakla birlikte eklemlerin pozisyon 

ve hareketlerini ayırt edebilme yeteneğidir. Propriosepsiyon ve kinestezi duyusunun azalması ile birlikte, 

ritimli yürüme zorlaşmakta, adım mesafesi kısalmakta ve yürüyüş hızı azalmaktadır. Bunun sonucunda da 

kişinin fiziksel fonksiyonu kısıtlanmaktadır. Yaptığımız araştırmada bariatrik cerrahi sonrasında 

propriosepsiyon, kineztesi duyusu ve dengeyi değerlendiren bir çalışmaya rastlamadık. Biz çalışmamızda 

bariatrik cerrahinin propriosepsiyon ve kinestezi algısı, denge ve günlük yaşam aktivitelerine etkisini 

değerlendirmeyi planladık. 

Yöntem: Morbid obezite nedeni ile SBÜ Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi 

Kliniğinde bariatrik cerrahi uygulanacak olan vakalardan daha önce dizinden operasyon geçirmiş olan, 

denge sorunu oluşturabilecek görme ve işitme problemi, iç kulak bozukluğu ve nörolojik bozukluğu olan 

vakalar dışlandı ve çalışma kriterlerini karşılayan 33 hasta prospektif, klinik çalışmaya alındı. Çalışma için 

lokal etik kurul onayı alındı ve tüm olgular çalışma hakkında bilgilendirilerek ve yazılı onamları 

alındı.Propriosepsiyon ve kinestezi ölçümü diz ekleminden izokinetik dinamometre (Cybex 

HUMAC/NORM model no:502140 (CSMI, Stoughton, Massachusetts, ABD) ile yapıldı (Şekil 1). 

Propriosepsiyon diz eklem pozisyon hissiyle 45° fleksiyon açılarında değerlendirildi. Eklem pozisyon hissi; 

daha önceden pasif olarak öğretilen eklem pozisyonunun aktif şekilde bulunması yeteneği şeklinde ölçüldü. 

Olgulara öğretilen gerçek açılar ile buldukları açılar kaydedildi. Üç tekrar yapılarak ortalamalar 

hesaplandı.Kinestezi ölçümünde izokinetik dinamometre cihazı 0.5°/sn açısal hızda, nötralden fleksiyona 

hareket edecek şekilde ayarlandıktan sonra, test süresince gözleri kapalı olan deneğin cihazda hareketin 

başlatılmasından itibaren hareketi ilk hissettiği an haber vermesi istendi. Nötralden itibaren deneğin uyarı 

verdiği açıdaki fark hesaplandı. Her bir açı için test 3 kere tekrarlanıp ortalaması alındı. Denge; Berg Denge 

Ölçeği (BDÖ) ile değerlendirildi, 0-20 puan denge bozukluğunu, 21-40 puan kabul edilebilir bir denge 

varlığını, 41-56 puan iyi bir dengenin varlığını gösterir. Yaşam kalitesini değerlendirmek için Nottingham 

Sağlık Profili (NSP) kullanıldı. Anket sağlık statüsü ile ilgili altı boyutu değerlendirir: enerji, ağrı, 

emosyonel reaksiyonlar, uyku, sosyal izolasyon ve fiziksel aktivite. Her bölüm için “0” en iyi sağlık 

durumunu, “100” en kötü sağlık durumunu gösterir. Vakalar bariatrik cerrahi öncesi ve cerrahiden 6 ay 

sonra aynı hekim tarafından değerlendirildi.Analizde IBM SPSS 22.0 istatistik paket program kullanıldı. 

Çalışma verileri değerlendirilirken Shapiro-Wilk, Wilcoxon Test, Student-t testleri kullanıldı. 

Bulgular: Çalışmaya katılan hastalardan bir kişi ex olduğu, bir kişide kontrole gelmediği için çalışma 31 

hasta ile tamamlandı. Çalışmaya katılan hastaların 24 (%77) kadın, 7 (%23) erkekti, yaş ortalaması 38 (18-

59) olarak hesaplandı. Başlangıç ortalama kiloları 130 (90-172) kg, 6. ay ortalama kiloları 95 (66-123) kg 

olarak hesaplandı (p<0.05). Hastaların 6. Ay değerlendirmelerinde propriosepsiyon ve kinestezi algısında, 

berg denge ölçeğinde ve NSP günlük yaşam kalitesi alt parametreleri olan ağrı, emosyonel reaksiyonlar, 



uyku, fiziksel aktivitede istatiksel olarak anlamlı iyileşme tespit edilirken (p<0.05), enerji ve sosyal 

izolasyon parametresinde istatiksel anlamlı düzelme gözlenmedi (p>0.05) (Tablo 1). 

Sonuç: Sonuç olarak bariatrik cerrahi sonrası verilen kilo neticesinde bireylerin propriosepsiyon ve 

kineztezi algısında, dengelerinde ve günlük yaşam aktivitelerinde anlamlı iyileşme olduğu gözlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: propriosepsiyon, kinestezi, obezite, bariatrik cerrahi, denge 



  

P-41 Polikliniklerde Bel Ağrısı Tedavisinde Ne Seçiyoruz? 

Yasemin Yumuşakhuylu1, Belgin Erhan1, Betül Ceyda Şenyurt1, İsmail Hakan Akbulut1 

1İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı 

Amaç: Bel ağrısı, fiziksel tıp ve rehabilitasyon polikliniklerinde oldukça sık karşılaşılan 

şikayetlerden birisidir. İnsanların %80’i hayatlarının bir döneminde bel ağrısı yaşamaktadır ve iş 

gücü kaybının önde gelen sebeplerindendir. Akut bir bel ağrısı atağının tedavisi; kısmi istirahat, 

aktivite modifikasyonu, fizik tedavi modaliteleri ve famakolojik tedavileri içerir. Bel ağrısı için en 

çok reçete edilen ilaçlar steroid olmayan ani-inflamatuar ilaçlar (SOAİİ) ve kas gevşeticilerdir. Bu 

çalışmada amacımız kliniğimizde bel ağrısı tedavisi için en çok hangi tedavinin tercih edildiğini 

araştırmaktı. 

Yöntem: Son 6 ayda polikliniklerimize bel ağrısı şikayeti ile başvuran hastaların verileri 

retrospektif olarak tarandı. İstatistiksel analizler SPSS 22 programı ile yapıldı. 

Bulgular: Son 6 ayda (Temmuz-Aralık 2021) polikliniklerimize 490 kadın (%68.5), 225 erkek 

(%31.5), toplam 715 hasta bel ağrısı şikayeti ile başvurmuştu. Hastaların 150’sine (%21) SOAİİ, 

29’una (%4.1) kas gevşetici, 224 (%31.3) hastaya ise kombine SOAİİ ve kas gevşetici reçete 

edildiğini gördük. 312 (%43.64) hastanın takip ve tedavisi ise eğitim, aktivite modifikasyonu, 

destekleyici tavsiyeler, fizik tedavi ve kontrol muayeneleri gibi farmakolojik olmayan yöntemlerle 

yapılmıştı. 

Sonuç: Non spesifik bel ağrılı hastaların çoğu konservatif yöntemlerle kısa sürede iyileşirler. Oral 

SOAİİ ve kas gevşetici ilaçların kombinasyonu etkinliği artırır ve tedavi süresini kısaltır. Her iki 

grubun da kendine özel yan etkileri mevcuttur. Fiziyatrist, tedaviyi etkin olan minimum dozda ve 

en kısa sürede kullanacak şekilde seçmelidir. Polikliniklerimizde tercih edilen tedaviler literatür 

ile uyumludur. 

Anahtar Kelimeler: bel ağrısı, farmakolojik tedavi, SOAİİ, kas gevşeticiler, minimum etkin doz 



  

P-42 Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporunda (ÇÖZGER) Kas İskelet Sistemi 

Hastalıklarının Önemi ve Hastaların Demografik Özellikleri 

Uğur Ertem1, Bakhtiyar Bakhtiyarov1, Jale İrdesel1 

1Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Bursa, 

Türkiye 

Amaç: Engelli birey; fiziksel, zihinsel, ruhsal ve duyusal yetilerinde çeşitli düzeyde kayıplarından 

dolayı, topluma diğer bireyler ile birlikte eşit koşullarda tam ve etkin katılımını kısıtlayan tutum 

ve çevre koşullarından etkilenen bireyi ifade eder. Engellilik durumu ise; bireyin doku, organ 

ve/veya fonksiyon ve psikiyatri tanısı ve buna bağlı muhakeme yeteneği kaybından kaynaklı 

engelliliğini uluslararası yöntemleri temel alarak belirleyen derecelendirmeler, sınıflandırmalardır. 

20 Şubat 2019 tarihinde yürürlüğe giren Çocuklar İçin Özel Gereksinim Değerlendirmesi 

Hakkında Yönetmelik ile çocuk hastaların engelli sağlık kurulu raporu açısından değerlendirilmesi 

erişkinlerden tamamen ayrılarak yönetmelikte pek çok değişiklik yapılmıştır. Bu raporlar Çocuklar 

İçin Özel Gereksinim Raporu (ÇÖZGER) şeklinde düzenlenmeye başlanmıştır. Bu sisteme göre 

çocuklar engellilik düzeylerine göre; özel gereksinimi vardır (ÖGV), hafif düzeyde ÖGV, orta 

düzeyde ÖGV, ileri düzeyde ÖGV, çok ileri düzeyde ÖGV, belirgin ÖGV ve özel koşul 

gereksinimi vardır (ÖKGV) şeklinde sınıflandırılırlar. Mevzuatla uyum arandığında ÖGV %20-

39, hafif düzeyde ÖGV %40-49, orta düzeyde ÖGV %50-59, ileri düzeyde ÖGV %60-69, çok ileri 

düzeyde ÖGV %70-79, belirgin ÖGV %80-89, ÖKGV %90-99 engellilik oranını temsil eder. 

Ülkemizde de çocukluk ve adölesan yaş grubunda engellilik sık olarak gözlenmektedir ve birçok 

birey sosyal ve eğitim ile ilgili haklardan yararlanabilmek için hastanelerdeki engelli sağlık 

kurullarına başvurmaktadır. Bu çalışmada birincil olarak Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon bölümü 

özelinde hareket ve gelişim alanındaki sorunları nedeniyle Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu 

(ÇÖZGER) sistemine başvuran ve bunun sonucunda engellilik saptanan hastaların demografik 

verilerini ve en sık başvuru nedenlerini ortaya koymak amaçlanmıştır. İkincil amaç olarak 

ÇÖZGER sistemindeki hareket ve gelişim alanı engellilik sonuçları ile demografik verilerin ilişkisi 

irdelenmiştir. 

Yöntem: 15 Kasım 2019- 15 Kasın 2020 tarihleri arasında Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon 

polikliniklerine başvuran hastaların ÇÖZGER sonuçları retrospektif olarak incelendi. Hastaların 

yaşları, cinsiyetleri, başvuru nedeni olan hastalık tanıları ve ÇÖZGER sonuçları analiz edildi. 

Bulgular: Engellilik kuruluna başvuru yapan ve hareket ve gelişim alanı açısından engellilik 

saptanan 124 hasta istatistiksel analize dahil edildi. İstatistiksel analize dahil edilen hastaların 67 

tanesi erkek (%54), 57 tanesi kızdı (%46). Başvuran hastalar arasında en küçük yaş 1, en büyük 

yaş 17’ydi. Yaş ortalaması 5,99±4,42 yıl olarak tespit edildi. Kas iskelet sisteminde engelliliği 

bulunup ÇÖZGER’e başvuran hastaların büyük çoğunluğu serebral palsi (SP) nedeniyle başvuru 

yapmıştı (%32,3). Belirgin özel gereksinim vardır (ÖGV) (%80-89) ve özel koşul gereksinimi 

vardır (ÖKGV) (%90-99) düzeyinde engellilik saptanan grubun yaş ortalaması diğer alt gruplara 

göre daha yüksek olarak bulundu. Cinsiyete göre ÇÖZGER puan dağılımlarının iki grupta benzer 

olduğu gözlendi. 

Sonuç: SP'nin çocuk ve adölesanlarda hareket ve gelişim alanı engellilik değerlendirmeleri 

arasında en sık başvuru nedeni olduğunu söyleyebiliriz. Elde ettiğimiz verilerin bu konuyla ilgili 

sonraki çalışmalara katkı sağlayacağını düşünmekteyiz. 

Anahtar Kelimeler: Serebral palsi, çocuk, demografik faktörler 



  

P-43 Sağlık Kuruluna Başvuran Erişkin Ampute Hastaların Demografik Ve 

Klinik Özelliklerinin İncelenmesi 

Fatma Özcan1, Ayşe Naz Kalem Özgen1, Yasin Demir1, Nazmiye Merve Örücü Atar1, Gizem 

Kılınç Kamacı1, Engin Koyuncu1, Koray Aydemir1, Arif Kenan Tan1 

1Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

Amaç: Alt ve üst ekstremite amputasyonu yapılan erişkin hastalardan ana referans hastanenin 

sağlık kuruluna başvuranların demografik ve klinik verilerinin incelenmesi 

Yöntem: Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi sağlık kuruluna 

1 Ağustos 2016- 31 Ekim 2021 tarihleri arasında başvuran 195 erişkin ampute hastanın dosyaları 

retrospektif olarak tarandı. Hastaların demografik bilgileri (cinsiyet, şimdiki yaş, olay zamanı yaş, 

beden kitle indeksi, statü, meslek, medeni durum, eğitim düzeyi), klinik bilgileri (olay süresi, 

yaralanma sebebi, etkilenmiş ekstremite durumu, amputasyon seviyesi, güdük uzunluğu, K 

aktivite düzeyi) ve raporda yazılan protez tipi kaydedildi. 

Bulgular: Hastaların şimdiki yaş ortalaması 36.5±10.4 olup olay zamanı yaş ortalaması 26.4±6.6 

idi. En sık yaralanmanın 21-30 yaş grubunda olduğu (n=138, %70.7) ve en sık yaralanma sebebinin 

mayına basma olduğu (n=93, %47.7) belirlendi. Üst ekstremitede en sık transradial amputasyon 

saptanırken (n=6, %35.3) alt ekstremitede en sık transtibial amputasyon olduğu görüldü 

(n=39,%30.7). Üst ekstremite protezlerinde en sık myoelektrik kontrollü kol protezinin (n=17, 

%56.7), alt ekstremite protezlerinde ise en sık mikroişlemci kontrollü transfemoral protezin (n=42, 

%24.1) reçete edildiği belirlendi. Mayına basma ve EYP maruziyeti olan hastaların olay zamanı 

yaş ortalaması diğerlerine göre anlamlı derecede küçükken (p=0.021) osteomiyelite bağlı 

amputasyon yapılan hastaların olay zamanı yaş ortalaması diğerlerine göre anlamlı derecede 

büyüktü (p=0.057). Diz dezartikülasyonu ve üzeri seviyede amputasyonu olan hastalarda K 

aktivite düzeyi istatistiksel olarak anlamlı derecede düşüktü (p<0.001). Transfemoral 

amputasyonu olan hastalarda ise güdük uzunluğu ile K aktivite düzeyi arasında anlamlı korelasyon 

saptandı (p=0.028, r=0.294). 

Sonuç: Amputasyon oranını azaltmak için eğitim ile muhtemel yaralanma nedenleri konusunda 

bilinçlilik artırılmalı ve genel güvenlik düzenlemeleri yapılmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Amputasyon, Sağlık kurulu, Protez, Mayına basma, K aktivite düzeyi 



  

P-44 Klinik Ön Tanı ile Elektrofizyolojik Bulgular Ne Kadar Korele? 

Retrospektif Klinik Çalışma 

Selda Çiftci1, Aylin Ayyıldız2, Figen Yılmaz2, Banu Kuran2 

1Marmara Üniversitesi, Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

2SBÜ Şişli Hamidiye Etfal Eğitim Araştırma Hastanesi 

Amaç: Elektrodiagnostik test (EDT); öncelikle elektromiyografi (EMG) ve sinir ileti çalışmalarını 

içeren, nöropatik ve miyopatik birçok hastalığın tanı ve takibinde önemli rol oynayan 

elektrofizyolojik çalışmadır. EDT’nin yapılması klinik deneyim ve özel laboratuvar gerektirir. Bu 

çalışmada; klinik ön tanılar ile elektrofizyolojik bulguların uyumunun karşılaştırılması 

amaçlanmaktadır. 

Yöntem: Ocak 2004 - Aralık 2020 tarihleri arasında Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon (FTR) 

Kliniği’nde yapılan EDT’ler tarandı. Eksik verileri olan ve kontrol için yapılan testler ve periferik 

fasiyal paralizili olgular dışlandı. Ön tanılar ve EDT sonuçları kaydedildi, aralarındaki uyum 

değerlendirildi. 

Bulgular: Çalışmaya 2153 test dahil edildi. Hastaların %71,2‘si kadındı ve yaş ortalaması 

49,0±13,9 idi. En sık refere eden klinik, %90,0 ile FTR Kliniği’ydi. Hastaların %91,3’ü poliklinik 

yönlendirilmişti. Uyuşma (%73,6) en sık şikayet iken, ağrı (%15,3) ve güçsüzlük (%13,9) diğer 

sık görülen şikayetlerdi. Ön tanıların %55,3 ünü tuzak nöropatiler oluştururken; radikülopati 

(%16,1), polinöropati (%15.7) ve periferik sinir hasarı (%9,8) diğer sık belirtilen ön tanılardı. En 

sık EDT istenen tuzak nöropati ön tanısı ise karpal tünel sendromuydu (%78,3). Yapılan EDT’lerin 

%31,1’i normal sınırlarda incelemeydi. Hastaların %61,7’sinde ön tanı ile EDT uyumlu 

bulunurken %7,2’sinde EDT’de ön tanıdan farklı bir patoloji saptandı. Tuzak nöropati (%51,7), 

polinöropati (%17,3) ve radikülopati (%15,1) en sık saptanan patolojilerdi. En sık saptanan tuzak 

nöropati ise ön tanıda da olduğu gibi karpal tünel sendromuydu (%79,3). Ön tanı ile EDT’nin 

uyumsuz olduğu grupta kadın hastaların oranı anlamlı olarak daha yüksekti (p<0,05). Poliklinikten 

refere edilen hastalarda uyumsuzluk oranı, servisten istem yapılan hastalara göre anlamlı olarak 

daha yüksekti (p<0,05). Ayrıca patoloji olan EDT’lerin %7,1’inde ön tanıya ek olarak diğer klinik 

tanılarla uyumlu elektrofizyolojik bulgular saptandı. 

Sonuç: EDT’nin mümkün olduğunca gerekli endikasyonlarda ve doğru zamanda istenmesi 

önerilmektedir. Yeterli anamnez, fizik ve nörolojik muayene sonrası uygun istemlerin yapılması, 

ön tanı-sonuç uyumunu arttırırken, gereksiz vakit ve iş gücü kaybının önüne geçilmesini 

sağlayacaktır. 

Anahtar Kelimeler: elektrodiagnostik test, elektrofizyolojik bulgu, elektromiyografi, ön tanı, 

uyum 



  

P-45 Beyin Hasarlı Hastalara Bakım Veren Ebeveyn Veya Eşlerin Yükü Ve 

Duygu Durumu: Kim Daha Çok Zorlanıyor? 

Fatma Özcan1, Eda Gürçay1, Ayşe Naz Kalem Özgen1, Serdar Kesikburun1 

1Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

Amaç: Beyin hasarı olan hastalara bakım veren ebeveyn veya eşlerin bakım yükü ve duygu 

durumlarını ortaya koymak, karşılaştırmak ve etkileyen faktörleri belirlemek 

Yöntem: Kesitsel olarak planlanan çalışmaya 58 beyin hasarlı hasta, bakım veren 27 ebeveyn ve 

31 eş dahil edildi. Bakım verenlerin yükü Bakım Verenin Stres Ölçeği (BVSÖ) ve duygu durumu 

Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ) ile değerlendirildi. Hastaların fonksiyonel durumu FBÖ 

(Fonksiyonel Bağımsızlık Ölçeği), ambulasyon seviyesi FAS (Fonksiyonel Ambulasyon 

Sınıflaması) ve kognitif fonksiyonlarının düzeyi MMDT (Mini Mental Durum Testi) ile ölçüldü. 

Bulgular: Bakım yükü varlığı (BVSÖ≥7) ebeveynlerde %44.4 ve eşlerde %32.3 olarak tespit 

edildi. BVSÖ skoru açısından gruplar arasında farklılık yoktu (p>0.05) ancak BDÖ skoru 

ebeveynlerde anlamlı olarak daha yüksekti (p=0.020). Hastaların FBÖ-total,-motor ve -kognitif 

skorları ile eşlerin BVSÖ skorları arasında, hastaların FBÖ-motor ve FAS skorları ile ebeveynlerin 

BDÖ skorları arasında negatif ilişki saptandı. Eşlerin yaşı ile BDÖ skorları, ebeveynlerin bakım 

verme süresi ile BVSÖ skorları negatif korelasyon belirlendi. 

Sonuç: Eş ve ebeveynler arasında bakım yükü açısından farklılık olmamakla birlikte ebeveynlerin 

duygu durumları daha depresifti. Hastanın fonksiyonel bağımsızlığı arttıkça eşlerin bakım yükü 

azalmakta, ebeveynlerin duygu durumu iyileşmektedir. Eşlerde yaş almanın getirdiği olgunluk 

süreci duygu durumunu pozitif etkilerken ebeveynlerde bakım sürecinin getirdiği alışkanlık yüke 

olan toleransı kolaylaştırmaktadır. Bu zorlu süreci aşmak ve bakım kalitesini artırmak için bakım 

yükünü etkileyen faktörleri belirlemek, uygun müdahaleleri/yaklaşımlari üretmek bakımından 

etkili olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Beyin hasarı, bakım yükü, duygu durum 



  

P-46 İnme Sonrası Kronik Dönemde Fonksiyonelliğe İlişkin Önemli Bir Risk 

Faktörü: Covid-19 Enfeksiyonu 

Rabia Layık1, Ayça Uran Şan1, Selvinaz Kızılırmak1, Ümüt Güzelküçük2, A.Kenan Tan2 

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma 

Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye 

2SBÜ, Gülhane Tıp Fakültesi, Eğitim Araştırma Hastanesi 

Amaç: İnme; genellikle ani başlangıçlı, iskemik yada hemorajik kaynaklı vasküler patolojilere 

bağlı olarak gelişebilen fokal veya jeneralize nörolojik defisitler ile karakterize bir patoloji olup 

toplumda mortalite ve disabilitenin en sık görülen nedenleri arasında yer almaktadır. İnme sonrası 

dönemde rehabilitasyon programının gerekliliğinin yanısıra bireylerin mevcut nörolojik 

tablosunda gerilemeye yol açabilecek ek hastalıklara karşı korunması da son derece önem arz 

etmektedir. Covid-19 enfeksiyonu; virusun nörotropik ve nöroinvazif özellikleri nedeniyle enfekte 

olan bireylerde, nörolojik hasara neden olabilen bir patogenez gelişimine yol açabilmektedir.Bu 

çalışmada hemorajik inme sonrası kronik dönemde fonksiyonel tabloda gerilemeye yol açan 

Covid-19 geçiren bir bireyin klinik özelliklerini ve bu olguda rehabilitasyon programının 

etkinliğini sunmayı amaçladık. 

Yöntem: Olgunun rehabilitasyon programı uygulaması öncesi ve sonrası fonksiyonel durumu, kas 

gücü ve ambulasyonu değerlendirilmiştir. 

Bulgular: 72 yaşında erkek hasta merkezimize yürümede güçlük ve denge bozukluğu yakınması 

ile başvurdu. Hastanın anamnezinden yaklaşık 10 sene önce ani gelişen güç kaybı nedeniyle 

başvurdukları dış merkezde serebellar bölgede intrakranial kanama ve buna bağlı olarak gelişen 

bilateral hemipleji tanısı konulduğu, konservatif olarak kanamanın tedavi edildiği ve aralıklı 

uygulanan rehabilitasyon programı sonucunda hastanın destekli olarak ambule olabilir hale 

geldiğini ancak yaklaşık 4 ay önce geçirilen Covid-19 enfeksiyonu nedeniyle 2 hafta süreyle yoğun 

bakım ünitesinde yatarak tedavi gördüğü, o dönemden bu yana kas güçsüzlüğünün ve denge 

bozukluğunun artışına bağlı olarak yürüyememe yakınmasının geliştiği öğrenildi. Hastanın 

yapılan fizik muayenesinde sağ üst ekstremite, el ve alt ekstremite Brunstrom evreleme skorları 

sırasıyla 3/3/2, sol üst ekstremite, el ve alt ekstremite Brunstrom evreleme skorları ise sırasıyla 

4/4/4 olarak değerlendirildi. Hastanın Berg Denge Ölçek skoru 9 , Fonksiyonel Ambulasyon Ölçek 

skoru ise 0 olarak ölçüldü. Hastaya yönelik 30 seans kardiyopulmoner açıdan zorlayıcı olmayan, 

tolere edebileceği düzeyde güçlendirme, denge koordinasyon ve yürüme egzersizleri içeren fizik 

tedavi ve rehabilitasyon programı düzenlendi. Tedavi neticesinde hastanın mevcut kas güçlerinde 

, denge düzeyinde ve ambulasyon seviyesinde iyileşme gözlendi. Hastanın taburculuk öncesi 

muayenesinde sağ üst ekstremite, el ve alt ekstremite Brunstrom evreleme skorları sırasıyla 4/3/4, 

sol üst ekstremite, el ve alt ekstremite Brunstrom evreleme skorları ise sırasıyla 6/5/6 olarak 

değerlendirildi. Hastanın Berg Denge Ölçek skoru 30 , Fonksiyonel Ambulasyon Ölçek skoru ise 

2 olarak ölçüldü. 

Sonuç: Özellikle inme geçiren bireylerin, fonksiyonel durumları açısından önemli bir risk faktörü 

teşkil etmesi nedeniyle Covid-19 a yönelik koruyucu önlemleri alması, enfeksiyonu geçiren 

bireylerde ise kardiyopulmoner stabilitenin sağlandığı dönemde gerekli ve kişiye özel planlanmış 

rehabilitasyon programının uygulanması fonksiyonel kayıpların tolere edilmesinde önem arz 

etmektedir. 

Anahtar Kelimeler: İnme, Covid-19, rehabilitasyon 



  

P-47 Periferik Fasiyal Paralizide Ev Egzersiz Programına Eklenen Nöral 

Terapinin Etkinliği; Retrospektif Analiz 

Dilek Özge Zincir Erçin1, Doğan Erçin2, Aysun Özlü3 

1Kocaeli Devlet Hastanesi, FTR  Bölümü, İzmit  

2Kocaeli Devlet Hastanesi, Acil Servis Bölümü, İzmit  

3Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, Kütahya 

Amaç: İdiopatik Periferik fasiyal paralizi (İPFP) VII. Kafa çifti olan N. Facialis’in periferde 

tutulması sonucu gelişen yüz asimetrisini bozan, konuşma, yemek yeme ve sıvı gıda alımında 

güçlük oluşturan, göz kapağı kapanma problemleri ile de kornea tahrişine neden olan bir 

hastalıktır. Nöral terapi otonom sinir sistemi disfonksiyonunu tedavi etmek amacıyla tasarlanmış 

olan sinir ve hücreler arası elektiriksel geçisi düzenleyerek etki gösteren bir tedavi 

biçimidir.Yapılan az sayıdaki olgu sunumunda nöral terapinin dirençli İPFP’li olgularda klinik 

iyileşmede yarar sağlayabileceği bildirilmiştir.Bu çalışmada İPFP tedavisinde ev egzersiz 

programına eklenen nöral terapi tedavisinin etkinliğini araştırmayı amaçladık 

Yöntem: Bu çalışmaya 1 Eylül 2020 ile 15 Temmuz 2021 tarihleri arasında Kocaeli Devlet 

Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bölümüne İPFP tanısıyla başvuran 30 hasta dahil 

edilmiştir. 18-75 yaş arasında, Bell paralizi tanısı konulan (idiopatik), oral antikoagulan 

kullanmayan, Beyin ve temporal MRG’i normal olan, ayaktan fizik tedavi programını tamamlamış 

ev egzersiz programına devam eden hastalar çalışmaya dahil edilmiştir. Her bir enjeksiyon seansı 

öncesi hastalardan yazılı enjeksiyon onamı alındı.Her bir enjeksiyon seansı ilk hafta haftada 3 gün, 

2. Hafta haftada 2 gün 3-7. Haftalarda haftada 1 gün olmak üzere toplam 10 seans olarak 

planlanmıştır. Her enjeksiyon seansı için 4 ml izotonik NACL ve 1 ml %2’lik Lidokain’den oluşan 

enjeksiyon solüsyonu (5ml) 27 gauge 5 cm’lik insulin enjektörü kullanılarak enjekte edilmiştir. 

Enjeksiyonlar yüzün sadece etkilene yarısına uygulandı.Her hastaya fasiyal sinirin yüzdeki 5 

dalına (temporal, zigomatik, buccal, mandibular ve servikal), dental (alt ve üst molar dişler 

hizasına) olacak şekilde lokal uygulama ve C1-C5 arası servikal bölgeye quaddel uygulama olacak 

şekilde segmental uygulama her seansta uygulandı.Fasiyal paralizi için hazırlanan ev egzersiz 

programı verilerek 7 hafta boyunca enjeksiyon seanslarına gelmedikleri günlerde 10 dakika 

uygulamaları istendi. 

Bulgular: Tedaviye katılan 30 hastanın 14’ü kadın (%46,6), 16’si erkek (%53,4)’dı. Hastaların 

yaş ortalaması 50,80±11,22, boy ortalaması 167,50±11,65, kilo ortalaması 76,90±13,29’du 

(ort±SD). Fasiyal paralizi sonrası geçen süre 48,5±11,09 ‘du (ort±SD).Tablo 1’de tedavi öncesi ve 

sonrasına ait veriler yer almaktadır. 

Sonuç: Sonuç olarak Nöral terapi Tedavisi sonrası hastaların House Brackmann evrelerinde, Yüz 

felci engellilik fiziksel ve sosyal skorlarında ayrıca Sunnybrook Fasiyal Paralizi hareket/karma 

evrelemesinde tedavi öncesine göre anlamlı derecede iyileşme saptandı(p<0,05).TARTIŞMA 

Fasiyal paralizi tedavisinde ev programına ek olarak uygulanan nöral terapi tedavisinin hastaların 

klinik evrelemede iyileşmeye ek olarak fiziksel ve sosyal aktivitelerde de iyileşme sağladığı 

saptanmıştır. Nöral terapi klasik tedaviden fayda görmeyen idiopatik periferik fasiyal paralizili 

hastalarda ek tedavi seçeneği olarak düşünülebilir. Bu konuda daha fazla hasta sayısı ile yapılacak 

prospektif randomize kontrollü çalışmalara ihtiyaç vardır. 

Anahtar Kelimeler: Fasiyal Paralizi, Nöral Terapi, House Brackman Sınıflaması 



  

P-48 TIP FAKÜLTESİ DÖNEM 5 ÖĞRENCİLERİNİN COVİD-19 İLE İLGİLİ 

BİLGİ DÜZEYİ VE PANDEMİ SÜRECİNDE HEKİMLİĞE BAKIŞ 

AÇISINDAKİ DEĞİŞİKLİK 

Dilek Özge Zincir Erçin1, Doğan Erçin2, Aysun Özlü3 

1Kocaeli Devlet Hastanesi, FTR  Bölümü, İzmit  

2Kocaeli Devlet Hastanesi, Acil Servis Bölümü, İzmit  

3Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, Kütahya 

Amaç: Yeni koronavirüs 2019-nCoV'nin (SARS-CoV-2) neden olduğu hastalık olup günümüzde 

insan sağlığına yönelik en büyük akut küresel tehditlerden biri olmuştur (1).Bu çalışmada 

amacımız Tıp Fakültesi Dönem 5 öğrencilerinin COVİD-19 ile ilgileri bilgi düzeyi ve Pandemi 

sürecinde hekimliğe bakış açısındaki değişikliği incelemektir. 

Yöntem: 1-30 Nisan 2020 tarihleri arasında Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 5’deki 48 

öğrenciye anket kullanılarak prospektif bir Web tabanlı kesitsel çalışma yapılmıştır. 

Bulgular: Çalışmaya dahil edilen toplam 48 hastanın %50’si (n=24) erkek, %50’si (n=24) kadın 

öğrencilerden oluşmaktaydı. Öğrenciler tarafından COVİD-19 ile ilgili genel bilgi düzeyinin 

ölçüldüğü toplam 13 sorunun (10. Numaralı soru hariç) %76.93’üne doğru cevap, %23.07 ‘sine 

yanlış cevap verilmiştir. Öğrencilerin (n=46) %95.8’inin tıp fakültesini kendi istekleri ile tercih 

ettikleri (evet=%95.8), aile (hayır=%60.4), çevre (hayır=%85.4) ve okul dershane öğretmenlerinin 

yönlendirmesinin (hayır=%72.9) bu tercihte az katkısının olduğu tespit edildi. Öğrenciler pandemi 

nedeniyle acil servis stajında rol olmak istemediklerini (%75) belirtmişlerdir. Pandemi ise hekim 

olmaktan vazgeçmelerine neden olmamıştır (%72.9). 

Sonuç: Sonuç olarak Tıp Fakültesi Dönem 5 öğrencilerinin büyük çoğunluğunun pandemi 

sonrasında hekimliğe bakış açılarında değişiklik saptanmamıştır.Çalışmanın sonucunda pandemi 

sürecinin Dönem 5 öğrencilerinin hekimliğe bakış açısını değiştirmediği, pandemi sonrasında da 

halen hekim olmak istedikleri tespit edilmiştir Bilgi düzeyi sorgulamasında ise ek hastalıklara 

sahip olmak ve sağlık çalışanı olmanın COVİD-19 bulaşı açısından riskli olmadığını 

belirtmişlerdir, povidin iodine’nin virüse karşı en kısa sürede etki gösteren dezenfektan olması 

bilgisini ise tamamı yanlış cevaplamıştır ve bu noktalarda öğrencilerin eksiklikleri tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Covid-19, Tıp Fakültesi, Öğrenci 



  

P-49 İdiyopatik Aşırı Aktif Mesaneli Kadınlarda Farklı Tedavi Sıklığında 

Uygulanan İntravajinal Elektrik Stimülasyonu Etkinliğinin Karşılaştırılması. 

Prospektif Randomize Klinik Çalışma 

Necmettin YILDIZ1, Hakan ALKAN1, Gülin FINDIKOĞLU1 

1Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Denizli 

Amaç: Mesane eğitimi (ME), üriner inkontinanslı (Üİ) kadınların tedavisinde oldukça etkili bir yöntemdir 

(Kanıt düzeyi 1b) ve urge üriner inkontinansı (UÜİ) olan yetişkinlerde ilk basamak tedavi olarak 

önerilmektedir. İntravajinal ES (İVES), aşırı aktif mesane (AAM) ve UÜİ'li hastalarda detrusor inhibisyonu 

için kullanılan konservatif bir tedavi seçeneğidir. Kılavuzlarda; Üİ'li olan yetişkinlerde ES’nin, sham ES 

tedavisine kıyasla üriner inkontinansı iyileştirebildiği belirtilmiştir. Çalışmalarda İVES'in sıklıkla haftada 

2-3 kez, nadiren daha sık uygulanıldığı görülmektedir. Bununla birlikte, idiyopatik AAM'lı kadınlarda 

farklı İVES tedavi sıklıklarını karşılaştıran bir randomize çalışma bulunmamaktadır ve bu nedenle hangi 

tedavi sıklığının daha etkili olduğuna dair bir kanıt da yoktur. Bu çalışmada idiyopatik AAM’lı kadınlarda 

ME’ye eklenen İVES’in farklı tedavi sıklıklarının (2/hafta ve 5/hafta) inkontinansla ilişkili yaşam kalitesi 

(QoL) ve klinik parametreler üzerine etkisini değerlendirmek amaçlanmıştır. 

Yöntem: Araştırmamızın gücü %95 olacak şekilde (Beta=5 ve alfa=0,05) belirlenen örneklem büyüklüğü 

hesaplamasına göre, çalışmada her bir grup için en az 21, %20 hasta kaybı olasılığı göz önünde 

bulundurularak her bir grup için 26 kadının alınması planlandı. ≥18 yaş, klinik olarak AAM’lı hastalar 

çalışmaya dahil edilirken, stres Üİ, gebelik, vajinal veya üriner enfeksiyon, nörolojik hastalık, ≥Grade2 

pelvik organ prolapsusu ve ≥100 ml rezidüel idrar dışlanma kriterleri olarak belirlendi. Tıp Fakültesi Etik 

Kurulu’nun 05.01.2021/01 sayılı etik kurul onayı alındı ve ClinicalTrials.gov, kayıt sistemine 

NCT04734301 numarası ile kaydedildi. Çalışmaya alınan idiyopatik AAM’lı 52 kadın, rastgele sayılar 

tablosu kullanılarak 2 gruba randomize edildi. Birinci gruba (n:26),10 hafta boyunca ME'ye eklenen haftada 

2 kez, ikinci gruba (n:26) 4 hafta boyunca ME'ye eklenen haftada 5 kez İVES uygulandı. IVES, her iki 

gruba da günde 20 dakika olmak üzere toplam 20 seans verildi. Birinci grupta bir hasta programa 

uyumsuzluk, ikinci grupta bir hasta tedaviyi bırakma nedeniyle çalışma dışı bırakıldı. Hastalar, tedavi 

öncesi ve tedavi sonunda (20. seans) inkontinans şiddeti(ped testi), PTK gücü (perineometre), 3 günlük 

işeme günlüğü(işeme sıklığı, inkontinans sayısı, nokturi ve ped sayısı), semptom şiddeti(OAB-V8), 

QoL(IIQ-7), tedavi başarısı (pozitif yanıt oranı), kür ve iyileşme oranı ve tedaviden memnuniyet(Likert 

skala) ile değerlendirildi. İnkontinans sayısında ≥%50 iyileşme olarak tanımlanan tedavi başarısı, primer 

sonuç ölçeği olarak belirlendi. Grup içi karşılaştırmalarda Wilcoxon, gruplar arası karşılaştırmalarda ise 

Mann-Whitney-U ve χ2 testleri kullanıldı. p<0.05 değeri istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. 

Bulgular: Her iki grupta da tedavi sonunda (20. seans) inkontinans şiddeti, PTK gücü, işeme sıklığı, 

inkontinans epizodları, noktüri, ped sayısı, semptom şiddeti ve QoL parametrelerinde tedavi öncesine göre 

istatistiksel olarak anlamlı iyileşme saptandı (p<0.05). Tedavi sonunda; iki grup arasında tüm 

değerlendirme parametrelerşi açısından istatistiksel anlamlı fark yoktu. Tedavi memnuniyeti, kür/iyileşme 

ve pozitif yanıt oranları iki grup arasında benzerdi (p>0.05). Her iki grupta 2’ser kadında vajinal irritasyon 

hissine bağlı geçici rahatsızlık dışında ciddi yan etki görülmedi. 

Sonuç: İdiopatik AAM'lı kadınlarda ME'ye eklenen IVES'in hem 2/hafta hem 5/hafta uygulanmasının 

inkontinansla ilişkili QoL ve klinik parametreler üzerinde etkili olduğu, iki uygulama sıklığının benzer 

klinik etkinlik ve hasta memnuniyeti sağladığı belirlenmiştir. Uzun dönem takiplerin ve değerlendirmede 

ürodinamik parametrelerin kullanılmamış olması çalışmamızın kısıtlılıklarıdır. Sonuç olarak, tedavi sıklığı 

toplam tedavi süresini etkilemektedir ki; ME'ye eklenen İVES, haftada 5 kez uygulandığında haftada 2 kez 

uygulamaya kıyasla herhangi bir yan etki artışı yapmadan toplam tedavi süresini kısaltacaktır. 

Anahtar Kelimeler: idiyopatik aşırı aktif mesane, mesane eğitimi, intravajinal elektrik stimulasyonu 



P-50 Donuk Omuzlu Hastalarda Kinezyofobinin Anksiyete, Üst Ekstremite 

Dizabilitesi ve Yaşam Kalitesi ile İlişkisinin Değerlendirilmesi 

Öznur Uysal Batmaz1, Burkay Yakar2, İbrahim Batmaz3 

1Yenişehir İlçe Sağlık Müdürlüğü, Aile Hekimliği AD 

2Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi FTR AD 

3Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği AD 

Amaç: Donuk Omuz (DO) tanılı hastalarda kinezyofobinin üst ekstremite dizabilitesi, anksiyete 

ve yaşam kalitesi ile ilişkisinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

Yöntem: Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı 

polikliniğine Eylül 2020 – Mart 2021 tarihleri arasında başvuran; Klinik değerlendirme ve 

radyolojik tetkikler sonucunda 18-75 yaş arasında ve çalışmaya katılmayı kabul eden; DO tanısı 

almış, çalışmaya dahil edilme ve dışlama kriterlerine uygun 48 olgu hasta grubunda; omuz 

hastalığı bulunmayan çalışmaya dahil edilme ve dışlama kriterlerine uygun, 18- 75 yaş arasında 

sağlıklı 40 olgu kontrol grubunda olmak üzere, toplam 88 olgu çalışmaya dahil edildi. Hastalarda 

ve kontrol grubunda kinezyofobiyi değerlendirmek için TAMPA ölçeği kullanıldı. Hasta grubunda 

anksiyeteyi değerlendirmek için Beck Anksiyete ölçeği; üst ekstremite dizabilitesini 

değerlendirmek için The Disabilities of The Arm, Shoulder and Hand (DASH) ölçeği; yaşam 

kalitesini değerlendirmek için de Short Form (SF)-36 kullanıldı. 

Bulgular: Hasta grubu ve kontrol grubu karşılaştırıldığında TAMPA ölçeği hasta grubunda 

anlamlı olarak saptandı. Korelasyon analizine göre hastagrubunda TAMPA ölçeği; Beck-

Anksiyete ve DASH ölçekleriyle pozitif korelasyon gösterirken, SF36-Fiziksel fonksiyon, 

emosyonel rol güçlüğü ve sosyal işlevsellik ile negatif korelasyon saptandı. 

Sonuç: DO’lu hastalarda kinezyofobi, artmış anksiyete ve üst ekstremitede dizabilitesinin yanında 

düşük yaşam kalitesiyle de ilişkili görülmektedir. Hareket kısıtlılığının uzaması ve iyileşmenin 

gecikmesinin nedenleri arasında yapısal bozukluklarla birlikte psikolojik faktörlerin de göz 

önünde bulunduruması gerekmektedir. Bu nedenle DO’lu hastalar tedavi amaçlı 

değerlendirildiğinde medikal ve fizik tedavi yanında psikolojik destek tedavilerinin de hastalara 

uygulanması faydalı olabilir. 

Anahtar Kelimeler: Donuk omuz, kinezyofobi, anksiyete, dizabilite, yaşam kalitesi 



  

P-51 Polimyaljiya Romatika Ayrıcı Tanısı 

Mazlum ÇETİN1 

1Ceylanpınar devlet hastanesi 

Amaç: Amaç: Polimyaljiya romatika(PMR), 50 yaş üstü kişilerde omuz ve pelvik kuşakta ağrı ve 

sabah tutukluğu ile karakterize, nedeni bilinmeyen inflamatuar bir hastalık olup ileri yaş 

grubundaki hastalarda ayrıcı tanıda düşünülmelidir. 

Yöntem: Olgu : 57 yaşında kadın hasta omuz, boyun ve kalça ağrısı ile başvurdu. 6 ay önce her 

iki omuzunda ağrı şikayeti başlayan hastaya, dış merkezde nsaid başlanmış. Ağrısında kısmı 

rahatlama olan hastanın 2 hafta sonrasında boyun ağrısı eklenince fizik tedavi hekimine 

başvurmuş. Hasta miyofasiyal ağrı sendromu olarak değerlendirilip miyorelaksan verilmiş. 1 ay 

sonra kalça ağrısı da eklenince hasta fibromiyalji olarak değerlendirilip duloksetin tedavisi almış. 

Şikayetlerinde kısmi rahatlama olmuş. 4 ay sonra romatoloji polikliniğimize başvuran hasta detaylı 

sorgulandığında 2 saati geçen sabah tutukluluğu olduğu gün içinde duş almakta bile zorlandığını 

belirtiyordu. 9-10 kilo kaybı olduğu ara ara ateşinin çıktığını belirten hastanın akut faz yanıtlarında 

da yükseklik olunca serviste takip ettiğimiz hastanın takiplerinde 38 dereceyi geçen ateşleri 

oluyordu. Hastanın sorgusunda bağ dokusu düşündürecek şikayetleri yoktu. Kültürlerde üreme 

olmadı. Omuz ve kalça MRG normaldi.Fizik muayene : ateş 38.1 diğer vitalleri doğaldı. Kas eklem 

muayenesinde : kas gücü tam artrit yok. Omuz ve kalça muayenesinde eklem hareketleri her yöne 

ağrılı ve kısıtlıydı. Diğer muayeneleri doğaldı. 

Bulgular: Laboratuar değerleri : ESH : 98 mm/hr (0-20) CRP : 60 mg/L (0-5) alp : 190 IU/L (40-

155) albumin : 2.9 g/dL (3.5-5.2) trombosit : 498 (160-390 ) hemoglobin : 10.7 g/dL (12-16) diğer 

değerleri normaldi. Mevcut bulgularla polimyalgia romatika olarak değerlendirilen hastaya 

prednizolon 20mg/gün ca d vitamini başlanıp taburcu edildi. 3 gün sonraki kontrolünde şikayetleri 

tamamen geçen hastanın 1 ay sonraki kontrolünde tüm laboratuar değerleri de normal olunca 

hastanın kortikosteroid tedavisi ayda 1 mg düşürülerek aylık kontrollerine devam edildi. 

Sonuç: Sonuç: Omuz ve kalça kuşağı ağrıları ile başvuran ileri yaş hastalarda detaylı sorgulama 

ve ayrıntılı fizik muayene yapğılmadığı taktirde PMR diğer hastalıklar ile karıştırılıp tanıda 

gecikmeye neden olur. 

Anahtar Kelimeler: Polimyaljiya romatika, Fibromiyalji 



  

P-52 Parkinson Hastalığına Eşlik Eden Normal Basınçlı Hidrosefali Tablosu; 

Vaka Sunumu 

Pelin Mutlu2, Ayça Uran Şan2, Ümüt Güzelküçük1, A. Kenan Tan1 

1SBÜ Gülhane Tıp Fakültesi, Gaziler FTR  

2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma 

Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye 

Amaç: Parkinson hastalığı; genellikle postural instabilite, bradikinezi, tremor ve rijidite ile 

karakterize, progresif seyirli , nörodejeneratif bir hastalıktır. Normal basınçlı hidrosefali (NPH) 

ise yürüme güçlüğü, kognitif sorunlar ve üriner inkontinans triadı ile karakterize nörolojik bir 

tablodur. Her iki patolojinin bulguları benzerlik gösterebilmekle birlikte nadiren de olsa bazı 

olgularda birarada gözlenebilmektedir. Bu çalışmada Parkinson hastalığı zemininde NPH tablosu 

gelişen bir hastayı sunmayı amaçladık. 

Yöntem: Olgunun tanısal özellikleri, tedavi öncesi ve sonrasıklinik bulguları ve fonksiyonel 

durumu değerlendirilmiştir. 

Bulgular: 71 yaşında erkek hasta merkezimize yürüme bozukluğu ve denge kaybı yakınması ile 

başvurdu. Hastanın anamnezinden yaklaşık 2 sene önce yürüme bozukluğu, denge kaybı, sık 

düşme ve hareketlerde yavaşlama şikayetlerinin başladığı, dış merkezde kendisine Parkinson 

hastalığı tanısı konulduğu ve levodapa tedavisi başlandığı , ancak özellikle son 1 aydır daha 

şiddetli olmak üzere ilaç tedavisine rağmen yakınmalarında şiddetlenme olduğu öğrenildi. 

Hastanın fizik muayenesinde kas gücünün proksimalde 4+/5, distalde 4/5 olduğu belirlendi. 

Hastanın hareketleri hipomimik ve bradikinezik olup antefleksiyon postürü bulunmaktaydı. 

Baston destekli olarak festinasyon paterni ile ambule olabilmekteydi. Adım uzunluğunda azalma 

olduğu gözlendi. Tandem yürümesi başarısızdı. Hastanın merkezimizdeki yatışı sırasında 

unutkanlık bulgularının ön planda olduğu, kognitif fonksiyonunda dalgalanmalar ve urge tipi 

inkontinans geliştiği gözlendi. Hastadan NPH ön tanısı ile kraniyal manyetik rezonans 

görüntüleme (MRG) istendi. Kraniyal MRG sonucu her iki lateral ve 3. ventrikülde genişleme, 

kallozal açının 50 derece ile darlığı, periventirküler hiperintensitelerin varlığı ile uyumlu olarak 

raporlandı. Hasta NPH tanısı ile beyin ve sinir cerrahisi bölümüne konsülte edildi. Hastaya beyin 

ve sinir cerrahisi bölümü tarafından ventriküloperitoneal şant operasyonu uygulandı ve operasyon 

sonrasında hastanın kognitif fonksiyonlarında ,denge düzeyinde, adım uzunluğunda ve 

inkontinans durumunda iyileşme meydana geldi. 

Sonuç: NPH, bireylerde yürüme ve denge bozukluğu başta olmak üzere çeşitli nörolojik 

yakınmalara neden olabilmesi , çok sayıda nörolojik hastalığa eşlik edebilmesi ve bu hastalıkların 

bulguları ile benzerlik gösterebilmesi nedeniyle özellikle nörolojik rehabilitasyon alanında tedavi 

gören hastalarda klinisyenlerin mutlaka akılda tutması ve gözden kaçırılmaması gereken, önemli 

bir klinik tablodur. 

Anahtar Kelimeler: Normal basınçlı hidrosefali, Parkinson hastalığı, yürüme güçlüğü 



  

P-53 Dish mi? As mi? 

Enes Türkyolu1, Nazlı Derya Buğdaycı1 

1İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

Amaç: Hastamızda Diffüz İdiopatik İskelet Hiperostozu (DİSH) mu Ankilozan Spondilit (AS) 

hastalığı mı var? Literatür eşliğinde tartışmak. 

Olgu: 64 yaşında kadın hasta. Polikliniğimize 8 senedir olan boyun ağrısı şikayetiyle başvurdu. 

Daha önce boyun düzleşmesi ve boyun fıtığı olduğu söylenmiş. Ağrı sorgulandığında yayılımının 

olmadığı; uyuşma, karıncalanma ve elektriklenmenin olmadığı öğrenildi. Özgeçmişinde 2 sene 

önce bilateral diz protez operasyonu geçirdiği öğrenildi. Soygeçmişte özellik yoktu. Muayenede 

servikal eklem hareket açıklığı ciddi kısıtlı. Dorsal kifoz artmış. Üst ekstremite kas gücü tam. 

Bilateral paravertebral kas spazmı mevcut idi. Servikal MRI da multiple bulgingleri ve dejeneratif 

sivrileşmeleri vardı. Hastaya nsai ve kas gevşetici verildi. 1 hafta sonra kontrole çağırıldı. Hasta 

kontrole geldiğinde ağrılarının hafif azaldığını boyundaki kısıtlılığının geçmediğini söyledi. 

Hastadan servikal lateral grafi istendi. Anamnez ve muayene derinleştirildi.Servikal grafide 3 ten 

fazla büyük kaba ostefitleri olduğu görüldü. Diabetus Mellitusu, döküntüsü, ailede romatizmal 

hastalığı yok. 12 sene önce yaygın vücut ağrısı, ellerde ayaklarda şişlik şikayetiyle Romatoit 

artrit tanısı almış. 3-4 yıl takip edilmiş. Metotreksat kullanmış.Eklemlerinde şişlik deformitesi 

hassasiyet yok. Anti ccp ve rf negatif. 14 yıldır bel ağrısı da varmış. Sabah tutukluğu 30 dakika. 

Lomber eklem hareket açıklığı kısıtlı. Schöber 1 cm.Lomber lordoz artmış. Lumbopelvik ritm 

bozulmuş. Muayene ve anamnez bulguları üzerine ek grafi ve kanları istendi. Dorsal lateral grafide 

bilateral simetrik ince sindesmofit tarzı oluşumlar? Dorsal kifoz artmış. Lomber grafilerde büyük 

kaba tarzda osteofitlerLomber lordoz artmış. Pelvis grafisinde sol sakroiliak eklem daralmış. 

Bilateral İliolumber ligament ossifikasyonu. Pubiste entezopatik değişiklikler. Sağ trokantor 

majorun superiorunda kemik proliferasyonu. Solda pincer tipi impingement. Diz grafisinde her iki 

diz total protez. Laboratuvar sonuçlarında sedimantasyon:37, crp 19, açlık kan şekeri 104. 

Sakroiliak MRI: ''Bilateral sakroiliak eklem sakral ve iliak yüzlerde akut sakroileit ile uyumlu 

sinyal artışı mevcuttur.'' şeklinde raporlandı. ASAS' IN belirttiği gibi Ardışık 2 sekans diliminde 

ve 1 sekans diliminde birden fazla tipik subkondral ödem mevcuttu. Hastamız DİSH kriterlerini 

ve As tanısı için Modifiye Newyork kriterlerini karşılamış olup ASAS kriterlerini ağrının yaş 

başlangıcından dolayı karşılamamıştır. Hastamıza As ve Dish tanısı konulup indometazin ve 

Salazopirin başlandı.1 ay sonra kontrole çağırıldı.Hastaya biyolojik ilaç hazırlığı için ppd ve hepB, 

hepC, Hiv antikorları istendi. 1 ay geçtikten sonra ağrıları ve sabah tutukluluğu çok az azaldı. 

Şikayetleri devam etti. Sedim crp sinde anlamlı değişiklik olmadı. Hastaya yükleme dozu alacak 

şekilde sertolizumab sc başlandı. 1 ay sonra kontrole çağrıldı.(0,2,4. hafta 1x2 sc yükleme,idame 

2 haftada 1 1x1 sc). Ppd si 7mm gelen hastaya Inh profilaksisi için verem savaşa yönlendirildi. 

Hastanın kontrolünde sedim crp değeri geriledi. Sabah tutukluğu kayboldu. Eklem hareket açıklığı 

kısıtlılıkları devam ediyordu. Egz verildi. 

Sonuç: Yanlışlıkla Dish As , As Dish tanısı alabilir veya her ikisi beraber olabilir. Doğru tanı ve 

tedavi için bu ayrım önemlidir. 

Anahtar Kelimeler: Diffuse idiopathic skeletal hyperostosis, Is DISH or Is As, Ankylosing 

spondylitis 



  

P-54 Spinal Kord Yaralanmalı Hastalarda Osteoporoz Bilgi ve Farkındalık 

Düzeyi 

Sıdıka Büyükvural Şen1, Emine Çetin1, Nilüfer Aygün Bilecik1 

1Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

Amaç: Osteoporoz (OP), artmış kırık riskine yatkınlık yaratacak düzeyde kemik gücünde azalma 

ile karakterize bir sistemik iskelet sistemi hastalığıdır. Spinal kord yaralanması (SKY) osteoporoz 

için risk faktörü olarak kabul edilmektedir ve osteoporoza yol açabileceği bilinmektedir. Bununla 

beraber en yıkıcı komplikasyon frajilite kırığıdır. Bu çalışmanın amacı spinal kord yaralanmalı 

hastalarda osteoporoz bilgi ve farkındalık düzeyini değerlendirmektir. 

Yöntem: Çalışmaya spinal kord yaralanmasına bağlı yürüme güçlüğü olan osteoporoz açısından 

risk grubunda bulunan 70 hasta alındı. Hastaların klinik ve demografik özellikleri değerlendirildi. 

Hastaların osteoporoz bilgi ve farkındalık düzeyi osteoporoz bilgisine yönelik sorular ve 

Osteoporoz Farkındalık ölçeği ile değerlendirildi. 

Bulgular: Çalışmaya yaş ortalaması 40,8±16,5 (18-79) olan, 53(%75,7)’ü erkek, 17’si kadın hasta 

alındı. Çalışmaya alınan hastaların 13 (%18,6)’ü osteoporoz açısından riskli grupta olduğunu 

biliyorken, 57(%81,4)’sinin bu konuda bilgisi yoktu. Bu çalışmada osteoporoz açısından riskli 

grupta olduğunun farkındalığı ile eğitim düzeyi arasında güçlü korelasyon saptandı (p=0,029). 

Toplam anket skoru ile eğitim düzeyi arasında anlamlı korelasyon olduğu görüldü (r=0,537, 

p<0,001). İlköğretim mezunlarının ortalama anket skoru 47,9±11,1 lise mezunlarının 57,8±9,3 

üniversite mezunlarının ortalama skoru ise 64,9±9,4 idi. Osteoporoz anket skoru ile yaş ve hastalık 

süresi arasında korelasyon saptanmadı.Toplam OP anket skoru kadınlarda anlamlı olarak daha 

yüksek saptandı (59,8±11,4 vs 52,5 ± 11,7) (p=0,031). 

Sonuç: SKY’li hastaların osteoporoz ile ilgili düşük seviyede bilgiye sahip oldukları gösterildi. 

Osteoporozu önlemenin ilk basamağı risk faktörleri açısından farkındalık yaratmaktır. SKY’lı 

hastalarda osteoporoz farkındalığı eğitim düzeyiyle doğru, yaş ile ters orantılıdır. Morbidite, 

mortalite ve tedavi maliyetlerini azaltmak için bu gruptaki hastaların düzenli kontrollere 

gelmelerini sağlamak amacıyla daha fazla bilgilendirme yapılmalıdır. Bu nedenle travmatik 

olaydan hemen sonra osteoporoz gelişimine karşı önleyici tedbirler alınmalıdır. Hasta ve yakınları 

da bu konunun bilincinde olmalıdır. Alınan tüm önlemlere rağmen osteoporoz gelişimi 

engellenemezse tedavisine hemen başlanmalı ve bu hastalar yakından takip edilmelidir. 

Anahtar Kelimeler: Osteoporoz, spinal kord yaralanması, osteoporoz farkındalık ölçeği 



  

P-55 Subakromiyal Sıkışma Sendromu'nda Kesikli ve Devamlı Mod Ultrason 

Fonoforez Tedavisinin Karşılaştırılması: Randomize Kontrollü Çalışma 

Bayram Kelle1, Volkan Deniz1, Emine Aygül Ortaç2 

1Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı 

2Adana Şehir Üniversitesi, Nükleer Tıp Kliniği 

Amaç: Subakromiyal sıkışma sendromu (SSS) en sık görülen omuz ağrısı nedenidir. Tedavisinde 

analjezik ve antiinflamatuar ilaçlar, lokal steroid enjeksiyonları ve fizik tedavi metodları 

kullanılmaktadır. Fizik tedavi metodlarından bazıları ekstrakorporeal şok dalga, lazer, 

interferensiyal akım ve manuel terapidir. Bununla beraber tedavide bir konsensus yoktur. 

Fonoforez; SSS tedavisinde kullanılan, non invaziv, kullanılan ajanın sistemik dolaşıma geçmeden 

cildi geçerek hedef dokuya ulaşılmasını sağlayan bir fizik tedavi metodudur. Bu tedavi için 

kullanılan terapötik ultrasonun kesikli ve sürekli olmak üzere iki ana modu mevcuttur. Biz bu 

çalışmada; SSS tedavisinde uygulanan kesikli ve sürekli mod ultrason ile ibuprofen fonoforez 

tedavisini karşılaştırmayı amaçladık. 

Yöntem: Tek kör, randomize kontrollü olarak planlanan çalışmaya evre 1 ve 2 SSS tanısı konulan 

hastalar dahil edildi. Hastalar 3 gruba ayrıldı. Grup 1' de sürekli mod ibuprofen fonoforezi, Grup 

2' de kesikli mod ibuprofen fonoforezi uygulanırken Grup 3' te sham ultrason uygulandı. Terapötik 

ultrasonun parametreleri; frekansı 1 MHz, efektif radyasyon alanı 5 cm2, yoğunluğu W/cm2 ve 

süresi 5 dakika olarak belirlendi. Etken madde olarak ibuprofen krem kullanıldı. Her hastaya ev 

egzersiz programı verildi. Çalışma toplam 15 seansda tamamlandı. Hastalar tedavi öncesi, tedavi 

sonrası ve tedavi sonrası 3. ay değerlendirildi. Primer sonlanım noktası olarak VAS ve Hızlı Omuz, 

Kol ve El Dizabilite Ölçeği (Q-DASH); sekonder sonlanım noktası olarak ise yaşam kalitesi ölçeği 

olan Nottingham Sağlık Profili (NHP) kullanıldı. İstatistiksel analiz IBM SPSS Statistics for 

Windows, version 22.0 software (IBM Corp. Armonk, NY, USA) kullanılarak yapıldı. Gruplar 

arasında sosyodemografik ve bazal klinik veriler için Ki-Kare test ve ANOVA kullanıldı. Zaman 

içindeki değişimler Kruskal Wallis-H test ve Mann-Whitney-U test kullanılarak elde edildi. p 

değeri <0.05 olduğunda anlamlı kabul edildi. 

Bulgular: Çalışmayı toplam 88 hasta tamamladı (Grup 1=33; Grup 2=33; Grup 3=32). 

Demografik veriler açısından gruplar arasında anlamlı fark yoktu. Grup 1' de tedavi sonrasında 

diğer gruplara göre istirahat sırasında ağrı değerlendirmesinde (pI-II=0.028 ve pI-III=0.002) ve 

aktivite ağrısında (pI-II=0.048 ve pI-III=0.001) anlamlı düzelme sağlandı (Δt0-t1). Aynı zaman 

periyodunda Q-DASH and NHP skorlarında Grup 1 ve 2 de Grup 3 ' e göre anlamlı iyileşme elde 

edildi (p<0.05). Tedavi öncesi - 3. ay ölçüm değişiminde (Δt0-t2) Grup 1 ve 2 ' de aktivite ağrısında 

Grup 3' e göre anlamlı düzelme görüldü (pI-III=0.023 ve pII-III=0.001). Kesikli mod fonoforez 

Q-DASH ve NHP skorlarındaki iyileşmeler değerlendirildiğinde diğer gruplara göre daha etkili 

bulundu (p<0.05). 

Sonuç: Çalışmamız kesikli ve sürekli mod ibuprofen fonoforezinin ağrıyı azaltma ve omuz 

fonksiyonlarını iyileştirmede sham ultrason tedavisinden daha etkili olduğunu ortaya koymuştur. 

İyileşme erken dönemde başlamakla beraber en az 3 ay devam etmektedir. Sürekli mod özellikle 

istirahat ve aktivite ağrısı için erken dönemde daha etkili bulunmuştur. Bununla beraber kesikli 

mod ileriki dönemlerde aktivite ağrısının ve omuz fonksiyonlarının iyileşmesinde daha etkili 

bulunmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Fonoforez, sürekli mod, kesikli mod, subakromiyal sıkışma sendromu 



  

P-56 Polimyalgia Romatika mı Fibromiyalji mi ? 

Mazlum ÇETİN1 

1Ceylanpınar Devlet Hastanesi 

Amaç: Polimyaljiya romatika(PMR), 50 yaş üstü kişilerde omuz ve pelvik kuşakta ağrı ve sabah 

tutukluğu ile karakterize, nedeni bilinmeyen inflamatuar bir hastalık olup ileri yaş grubundaki 

hastalarda ayrıcı tanıda düşünülmelidir. 

Yöntem: Olgu : 57 yaşında kadın hasta omuz, boyun ve kalça ağrısı ile başvurdu. 6 ay önce her 

iki omuzunda ağrı şikayeti başlayan hastaya, dış merkezde nsaid başlanmış. Ağrısında kısmı 

rahatlama olan hastanın 2 hafta sonrasında boyun ağrısı eklenince fizik tedavi hekimine 

başvurmuş. Hasta miyofasiyal ağrı sendromu olarak değerlendirilip miyorelaksan verilmiş. 1 ay 

sonra kalça ağrısı da eklenince hasta fibromiyalji olarak değerlendirilip duloksetin tedavisi almış. 

Şikayetlerinde kısmi rahatlama olmuş. 4 ay sonra romatoloji polikliniğimize başvuran hasta detaylı 

sorgulandığında 2 saati geçen sabah tutukluluğu olduğu gün içinde duş almakta bile zorlandığını 

belirtiyordu. 9-10 kilo kaybı olduğu ara ara ateşinin çıktığını belirten hastanın akut faz yanıtlarında 

da yükseklik olunca serviste takip ettiğimiz hastanın takiplerinde 38 dereceyi geçen ateşleri 

oluyordu. Hastanın sorgusunda bağ dokusu düşündürecek şikayetleri yoktu. Kültürlerde üreme 

olmadı. Omuz ve kalça MRG normaldi. 

Bulgular: Fizik muayene : ateş 38.1 diğer vitalleri doğaldı. Kas eklem muayenesinde : Kas gücü 

tam artrit yok. Omuz ve kalça muayenesinde eklem hareketleri her yöne ağrılı ve kısıtlıydı. Diğer 

muayeneleri doğaldı.Laboratuar değerleri : ESH : 98 mm/hr (0-20) CRP : 60 mg/L (0-5) alp : 190 

IU/L (40-155) albumin : 2.9 g/dL (3.5-5.2) trombosit : 498 (160-390 ) hemoglobin : 10.7 g/dL (12-

16) diğer değerleri normaldi. Mevcut bulgularla polimyalgia romatika olarak değerlendirilen 

hastaya prednizolon 20mg/gün ca d vitamini başlanıp taburcu edildi. 3 gün sonraki kontrolünde 

şikayetleri tamamen geçen hastanın 1 ay sonraki kontrolünde tüm laboratuar değerleri de normal 

olunca hastanın kortikosteroid tedavisi ayda 1 mg düşürülerek aylık kontrollerine devam edildi. 

Sonuç: Sonuç: Omuz ve kalça kuşağı ağrıları ile başvuran ileri yaş hastalarda detaylı sorgulama 

ve ayrıntılı fizik muayene yapılmadığı taktirde PMR diğer hastalıklar ile karıştırılıp tanıda 

gecikmeye neden olur. 

Anahtar Kelimeler: Polimialjiya Romatika, Fibromiyalji, Miyofasiyal ağrı sendromu 



  

P-57 Covid-19 Pandemisinin Rehabilitasyon Kliniğimizde Konsültasyon 

Alışkanlıkları Üzerine Etkisi 

Akif Şirin1, Banu Sarıfakıoğlu1, Kübra Ustaömer1 

1Tekirdağ Namık kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Fiziksel Tıp ve 

Rehabilitasyon Anabilim Dalı 

Amaç: Covid-19 pandemisinde hastanemizde de uygulandığı üzere birçok sağlık tesisinde yatan 

hasta klinikleri kısmen ya da tamamen Covid-19 hastalarının takibine ayrıldı. Kliniğimizin kısmi 

olarak yatışa açılmasıyla birlikte takip ettiğimiz hastaların konsültasyon sayılarında artış olduğunu 

ve konsültasyon dağılımında kayda değer değişiklikler yaşandığını öngördük. Bu çalışmayla 

pandemi sonrası Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon (FTR) yatan hasta takiplerinde yatış süresi ve 

rehabilitasyon alt grubu ile konsültasyon sıklığı ve dağılımına pandeminin nasıl bir etkisi olduğunu 

irdeleyerek, üçüncü basamak rehabilitasyon kliniği deneyimi olarak sunmayı amaçladık. 

Yöntem: Bu çalışma retrospektif vaka kontrol çalışması olarak planlandı. 01.07.2019 -31.12.2021 

tarihleri arasında Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi 

FTR yatan hasta kliniğinde takibi olmuş başvurular değerlendirildi. Toplamda 150 başvurunun, üç 

haftadan kısa süre takipli olan 62’si ve halen yatmakta olan 11’i dışlandı. Sekizi mükerrer başvuru 

olacak şekilde 88 farklı başvuru seçildi. Hastalar FTR yatan hasta kliniğinin pandemi 

koşullarından dolayı kapatılana kadar geçen 262 günlük süreci (Pandemi öncesi) ve kliniğin yarı 

kapasite açılmasından (iki kişilik her bir oda için tekli yatış) itibaren geçen 577 günlük süreci 

(Pandemi sonrası) içerecek şekilde ikiye ayrıldı. Covid-19 pandemisi öncesi (PÖ, n=49) ve Covid-

19 pandemisi sonrası (PS, n=39) hasta grupları yaş, cinsiyet, yatış süresi, hangi tanı ile kliniğe 

yatışı yapıldığı, aldığı rehabilitasyonun türü (nörolojik, ortopedik ya da romatolojik olarak üç 

başlık altında) ve istenen konsültasyonlar çerçevesinde karşılaştırıldı. 

Bulgular: Hastaların sosyodemografik ve klinik verileri pandemi öncesi ve sonrası kıyaslanarak 

Tablo 1’de özetlenmiştir. Pandemi öncesi ve sonrası yatan hasta kliniğinde takip edilen hastalarda 

yaş, cinsiyet ve yatış süresi açısından anlamlı fark saptanmamıştır. Rehabilitasyon alt gruplarında 

ise pandemi sonrası nörolojik rehabilitasyonda belirgin bir artış (%73.5 vs. %85.6), ortopedik ve 

romatolojik rehabilitasyonda ise belirgin bir azalma (%26.5 vs. %15.4) gözlense de anlamlı fark 

bulunamamıştır (p=0.21). İstenen konsültasyonların medyan değerleri PÖ için 3 (0-32), PS için 5 

(0-26) olarak gözlemlenmiş olup anlamlı fark mevcuttur (p=0.007). Konsültasyonlar istenen 

bölüm başlığı altında pandemi öncesi ve sonrasına göre incelendiğinde özellikle Enfeksiyon 

bölümüne açılan konsültasyonların yüzdelerinde pandemi sonrası anlamlı bir artış (%14.2 vs. 

%20.9) görülmüştür (p=0.03). Ayrıca benzer şekilde Üroloji (%6.6 vs %10.2) ve Nefroloji 

konsültasyonlarında (%1.5 vs. %7.4) belirgin artış olsa da istatistiksel anlamlılık saptanamamıştır. 

Sonuç: Bu çalışma rehabilitasyon hastalarının konsültasyon istemleri üzerinden pandemi sonrası 

özellikle enfeksiyöz komorbidite yükü ve yatkınlığının belirgin bir şekilde arttığını 

göstermektedir. Ayrıca pandemi sonrası rehabilitasyon alt gruplarında önceliğin değişmesi 

hastalarda multidisipliner yaklaşımların daha ön plana çıktığını kanıtlar niteliktedir. 

Anahtar Kelimeler: Covid-19, Rehabilitasyon, Konsültasyon 



  

P-58 Unilateral yüksek aktiviteli travmatik transtibial amputasyonu olan 

hastalarda iki farklı protez ayağın fonksiyonel kapasite, ağrı şiddeti, 

memnuniyet düzeyi ve yaşam kalitesi açısından karşılaştırılması 

Merve Örücü Atar1, Yasin Demir1, Gizem Kılınç Kamacı1, Elif Tekin1, Yusuf Erdem2, Cihan 

Atar3, Koray Aydemir1 

1SBÜ Ankara Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara, 

Türkiye 

2SBÜ Gülhane Araştırma Hastanesi 

Amaç: Objektif verilere dayanan klinik kılavuzlar olmadığından başarılı bir rehabilitasyon için 

optimal protez ayakların reçete edilmesi zordur. Bu çalışmanın amacı, unilateral yüksek aktiviteli 

transtibial amputasyonu olan hastalarda eklemsiz karbon ayak (non-articulating ankle, NAA) 

kullananlarla hidrolik ayak bilekli kabon ayak (articulating hydraulic ankle, AHA) kullananların 

fonksiyonel kapasite, ağrı şiddeti, memnuniyet düzeyi ve yaşam kalitesi (QoL) açısından 

karşılaştırılmasıdır. 

Yöntem: Bu kesitsel çalışmaya üçüncü basamak bir rehabilitasyon merkezinden unilateral 

transtibial travmatik amputasyonu olan 42 hasta (21 NAA ve 21 AHA) katıldı. Sonuç ölçümleri 

altı dakika yürüme testi (6DYT), Görsel Analog Skala (VAS) ve Kısa Form-36 (SF-36) idi. Farklı 

arazilerde yürüme sırasında yaşanan zorluk seviyesi 5'li Likert ölçeği ile kaydedildi. 

Bulgular: İki grup arasında 6DYT, ağrı şiddeti, protez ayak memnuniyet düzeyi ve yaşam kalitesi 

açısından istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu. NAA grubunda rampa inerken yaşanan zorluk 

seviyesi AHA grubuna göre daha yüksekti (p=0.016). Memnuniyetsizliğin en sık nedeni NAA 

grubunda esnek olmama (%14,3) iken AHA grubunda sık bozulma (%28,6) idi. 

Sonuç: Sonuçlarımız, NAA grubunda rampa inerken yaşanan zorluk seviyesinin AHA grubuna 

göre daha yüksek olduğunu göstermiştir. Mikroişlemcili AHA'ları NAA ve AHA ile karşılaştıran 

daha büyük örneklem boyutuna sahip başka çalışmalara ihtiyaç vardır. 

Anahtar Kelimeler: transtibial amputasyon, protez ayak, fonksiyonel kapasite, memnuniyet, 

yaşam kalitesi 



  

P-59 Adeziv Kapsülit Olgularında Ozon-Oksijen Tedavisinin Etkinliği 

Kutay Can Çamlıca1, Aylin Ayyıldız1, Figen Yılmaz1, Banu Kuran1 

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

Amaç: Adeziv Kapsülit, glenohumeral eklem kapsülünün ilerleyici fibrozisi ve kontraktürüne 

bağlı olarak gelişen ağrı ve hareket kısıtlılığı ile karakterize bir hastalıktır. Adeziv kapsülit 

hastaların yaşam kalitesini ve fonksiyonelliğini ciddi derecede kısıtlar. Biz bu çalışmamızda 

adeziv kapsülitli hastalarda intraartiküler ozon-oksijen tedavisi ile hastaların ağrı düzeylerinde 

azalma ve eklem hareket açıklıklarını artırmayı hedefledik. 

Yöntem: Hastanemiz fiziksel tıp ve rehabilitasyon polikliniğimizde takipli hastalar retrospektif 

olarak değerlendirilmiştir. Toplam omuz ağrısı olan 13 hasta çalışmaya dahil edilmiştir. Hastalara 

intraartiküler olarak 3 seans ozon-oksijen tedavisi uygulanmıştır. Hastalar bu süre içinde egzersiz 

protokollerine de devam ettiler. Hastaların yaşı, cinsiyeti, vizuel analog skala (VAS) ile ağrı 

değerlendirilmesi, görüntülemeleri, eklem hareket açıklıkları değerlendirilmiştir. 

Bulgular: Çalışmamıza alınan hastaların %84’ü kadın cinsiyetteydi. Hastaların yaş ortalaması 

59,23±9,77 idi. Hastaların %30’unda sağ omuz tutulumu saptanırken; %70’inde sol omuz 

tutulumu saptanmıştır. Hastalarımızın hepsinde eklem hareket açıklıklarında kısıtlılık mevcuttu 

fakat sadece 9 hasta (%69) adeziv kapsülit kriterlerini karşılamaktaydı. Hastaların ortalama ağrı 

süresi 62,69±23,05 gündü. Tedavi öncesi VAS değerlendirilmesi ortalaması 0-10 puan üzerinden 

7 idi. Hastaların magnetik rezonans görüntülemelerinde supraspinatus kasında 11 hastada (%84) 

tendinopati bulgusu saptanırken; sadece 1 hastada (%7) parsiyel rüptür ve 1 hastada (%7) da total 

rüptür saptanmıştır. 11 hastada (%84) ise omuz eklemine ait efüzyon gözlenmiştir. Tedavi sonunda 

hastaların %61’inin VAS ağrı skorlamasında düşüş olduğu gözlenmiştir. 

Sonuç: Ozon-oksijen tedavisi, günümüzde oldukça yaygın kullanım alanına sahip bir tedavi 

yöntemidir. Adeziv kapsülit de ozon-oksijen tedavisinin faydalı olacağı kullanım alanlarından 

birisidir. Çalışmamızda intraartiküler olarak ozon-oksijen tedavisi uygulanmış olup tedavi öncesi 

ve sonrası ağrı düzeyleri ve aktivitelerini karşılaştırdık. Hastaların VAS skorlarında azalma ve 

günlük yaşam aktivitelerinde belirgin iyileşme gözlemlendi. 

Anahtar Kelimeler: Adeziv Kapsülit, Ozon terapi, Omuz 



P-60 SPİNOSEREBELLAR ATAKSİ TANILI BİREYLERDE 

REHABİLİTASYON PROGRAMININ ÖNEMİ 

Ahmet Onur Çakıryılmaz1, Ayça Uran Şan1, Ümüt Güzelküçük2, A. Kenan Tan2 

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma 

Hastanesi 

2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara 

Amaç: Spinoserebellar ataksi; progresif olarak yürüyüş fonksiyonelliğinde bozulma, konuşma ve 

denge bozukluğu, el ve göz hareketlerinde koordinasyon patolojisi ile karakterize herediter, 

nörodejeneratif bir hastalıktır. Spinoserebellar ataksi tanılı bireylerde fizik tedavi ve rehabilitasyon 

uygulamaları, gerek bireylerin mevcut nöromuskuler bulgularının tedavisinde gerekse günlük 

yaşama adaptasyonlarının sağlanmasında büyük öneme sahiptir. Bu çalışmada spinoserebellar 

ataksi tanılı 3 olgunun özelliklerini ve bu olgularda rehabilitasyon uygulamalarının sonuçlarını 

sunmayı amaçladık. 

Yöntem: Vakaların rehabilitasyon öncesi ve sonrası fonksiyonel durumları, kas gücü, denge 

düzeyleri, postürü değerlendirilmiştir. 

Bulgular: Vaka 1: 36 yaşında erkek hasta merkezimize desteksiz oturamama yakınması ile 

başvurdu. Hastanın anamnezinden 6 yaşında denge kaybı gelişmesi üzerine dış merkezde nöroloji 

bölümü tarafından spinoserebellar ataksi tanısı konulduğu, 15 yaşında skolyoz sebebiyle opere 

edildiği, 20 yaşından itibaren tekerlekli sandalye ile ambule olabildiği ve son 3 yıldır desteksiz 

oturamadığı öğrenildi. Hastanın fizik muayenesinde eklem hareketleri pasif açıktı, üst ekstremite 

proksimali 2+/5, distali 2/5, alt ekstremite proksimali 2/5, distali 1/5 gücündeydi. Hastanın yatak 

içi hareketleri her yöne tam bağımlıydı ve desteksiz oturamadığı ve torakal bölgede skolyozu 

olduğu saptandı. Hastaya yönelik baş-boyun kontrolü, denge koordinasyon, skolyoz ve enduransa 

yönelik uygun rehabilitasyon programı düzenlendi. Uygulanan rehabilitasyon programı sonucunda 

üst ve alt ekstremite kas gücünde artış, bağımsız baş boyun kontrolü, postür ile gövde dengesinde 

iyileşme ve desteksiz oturma dengesi sağlandı. Vaka 2: 44 yaşında kadın hasta merkezimize 

yürüyememe yakınması ile başvurdu. Hastanın anamnezinden 15 yıl önce yazı yazmada ve 

yürümede zorluk gelişmesi sonucu dış merkezde nöroloji bölümü tarafından spinoserebellar ataksi 

tanısı konulduğu, 2 yıl öncesine kadar kişi destekli ambule olduğu ancak son 2 yıldır tekerlekli 

sandalye ile mobilize olabildiği öğrenildi. Hastanın fizik muayenesinde eklem hareketleri pasif 

açıktı, üst ekstremite proksimali 4/5, distali 4/5, alt ekstremite proksimali 4/5, distali 3/5 

gücündeydi. Serebellar testlerinin pozitif olduğu ve torakolomber bölgede skolyozunun olduğu 

saptandı. Gövde ve ekstremite hareketleri sırasında yaygın ataksi gözlendi. Hastaya yönelik 

yürüme egzersizleri, denge koordinasyon eğitimi, skolyoz ve enduransa yönelik uygun 

rehabilitasyon programı düzenlendi. Rehabilitasyon programı sonucunda hastanın mevcut 

postüründe iyileşme, endurans artışı, denge düzeyinde düzelme gözlendi ve hasta walker ile kısa 

mesafe mobilize olarak merkezimizden taburcu edildi. Vaka 3: 45 yaşında erkek hasta 

merkezimize postür bozukluğu, desteksiz oturma güçlüğü ve yürüyememe yakınması ile başvurdu. 

Hastanın anamnezinden 16 yaşındayken denge ve yürümede bozukluk gelişmesi sonucu dış 

merkezde nöroloji bölümü tarafından spinoserebellar ataksi tanısı konulduğu, yaklaşık 10 yıldır 

tekerlekli sandalye ile mobilize olduğu ve son 1 yıldır desteksiz oturamadığı öğrenildi. Hastanın 

fizik muayenesinde eklem hareketleri pasif açıktı, üst ekstremite proksimali 3/5, distali 2/5, alt 

ekstremite proksimali 2/5, distali 1/5 gücündeydi. Serebellar testlerinin pozitif olduğu, yaygın 

ataksik hareketlerinin olduğu, oturma dengesinin destekli olduğu ve torakal bölgede skolyozunun 

bulunduğu saptandı. Hastaya yönelik denge koordinasyon, skolyoz, vertikalizasyon ve enduransa 



yönelik uygun rehabilitasyon programı düzenlendi. Uygulanan rehabilitasyon programı sonucunda 

hasta stand table ile vertikalize olabilir düzeye geldi, endurans miktarında, denge ve postur 

seviyesinde iyileşme gözlendi. Hasta bağımsız oturma dengesi kazandırılarak merkezimizden 

taburcu edildi. 

Sonuç: Spinoserebellar ataksi, progressif nörodejeneratif bir hastalık olmasına rağmen bireye özel 

hazırlanmış uygun bir rehabilitasyon programı ile olguların yakınmalarında azalma ve 

fonksiyonelliğinde artış meydana gelebileceğinden hastaların takiplerinde rehabilitasyon 

uygulamalarının gerekliliği mutlaka akılda tutulmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: denge, rehabilitasyon, spinoserebellar ataksi 



  

P-61 Madde Bağımlılığına Bağlı Genç Yaşta Rekürren Serebrovasküler Olay ve 

Non-ST Miyokard Enfarktüsü : Olgu Sunumu 

Özlem Küçülmez1 

1Başkent Üniversitesi Alanya Uygulama ve Araştırma Merkezi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon 

Anabilim Dalı, Antalya 

Amaç: Genç erişkinlerde serebrovasküler hastalık (SVH) insidansı yaklaşık % 0,2-0,11’dir. 31-45 yaş 

aralığında sıklığı artmaktadır. Etiyolojide kardiyoembolizm, aterosklerotik olmayan vaskülopati 

önemli yer tutmaktadır. Kardiyoembolizmin ise en sık nedenleri herediter trombofililer, antifosfolipid 

sendromu, sistemik lupus eritematozus ve polistemidir. Vakaların %23-35'inde ise herhangi bir neden 

saptanamamaktadır. Bu olgu sunumunda amaç madde bağımlılığına bağlı rekürren SVH geçirilmesini 

irdelemektir. 

Olgu: 29 yaşında erkek hasta ani başlayan sol tarafta güçsüzlük yakınmasıyla acil servise başvurmuş. 

1 yıl önce de sol tarafta uyuşukluk şikayeti olmuş. Nöroloji kliniği tarafından SVH tanısı almış ancak 

nedeni bulunamamış. Hasta tetkik ve rehabilitasyon amacıyla fiziksel tıp ve rehabilitasyon kliniği ile 

konsulte edilmiş. Fizik muayenesinde genel durumu iyi, aktif, koopere , oryante ve kişi gözetimli 

ambule idi. Brunnstromları sol üst ekstremitede 3, elde 3, sol alt ekstremitede 4 olarak değerlendirildi. 

Derin tendon refleksleri canlıydı, alt ekstremitede klonus tespit edildi, spastisite saptanmadı. Nöroloji 

kliniği ile yeniden konsulte edilen hastadan genç yaşta SVH öyküsü olduğu için etiyolojiye yönelik 

vaskülit ve pıhtılaşma bozukluğu araştırmak açısından ANA, Anti kardiyolipin IgG,Anti kardiyolipin 

IGM, Anti Nötrofil Sitoplazmik Antikor (ANCA) cANCA , Anti Nötrofil Sitoplazmik Antikor 

(ANCA) pANCA , Anti Trombin III, C3,C4, ENA tarama testi, Anti-Ds DNA (Elisa), Faktör V, 

Ferittin, Ig A, Ig G, Ig M, İmmünfloresan Mikroskopi, Lupus Antikogulan taraması, Protein C aktivesi, 

TSH, serbest T4, hemogram, protrombin zamanı, Vitamin B12 testleri istendi. Herhangi bir patoloji 

saptanmadı. Kraniyal MR’ı sağ serebellar hemisfer üst yarıda ensefalomalazik alan (eski superior 

serebellar arter enfarktı?) Medulla oblongata sol anteriorunda milimetrik boyutlu T2 hiperintensite 

(subakut enfarkt) olarak yorumlandı. Hasta 30 seans nörorehabilitasyon sonrasında 

değerlendirildiğinde brunnstromları üst ekstremitede 4-5, elde 4-5, alt ekstremitede 5-6 tespit edildi ve 

bağımsız ambule olarak taburcu edildi. Ancak hasta bir ay sonra acil servise yeni başlayan konuşma 

güçlüğü şikayeti ile başvurdu. Fizik muayenesinde dizartrik konuşma, brunnstromlarda sol üst ve alt 

ekstremitede 1-2 ye gerileme ve devam eden göğüs ağrısı tespit edildi. Kontrol kraniyal MR’ında eski 

MR’a kıyasla fark saptanmadı. Göğüs ağrısı nedeniyle kardiyoloji kliniği ile konsülte edilen hastanın 

tetkikleri sonrasında non-ST miyokard enfarktüsü (MI) geçirdiği öğrenildi. EKO ve Holter 

tetkiklerinde patoloji saptanmadı. Rekürren SVO ve MI öyküsü olan tetkiklerinde açıklayacak bulgu 

saptanmayan hasta yeniden sorgulandı. Düzenli metamfetamin kullandığı öğrenildi. Hasta yeniden 

rehabilitasyon programımına alındı ve amateme yönlendirildi. 

Sonuç: Genç yaşta rekürren SVH geçiren hastalarda etiyolojinin aydınlatılması son derece önemlidir. 

Neden saptanıp uygun tedavi başlandığı ve gerekli önlemler alındığı taktirde özürlülük oranı, iş gücü 

kayıpları önlenmiş hastanın yaşam kalitesinin artmasına olanak sağlanmış olur. Nedeni tespit 

edilemeyen genç rekürren SVH'lı hastalarda madde kullanımını da mutlaka sorgulamak gerekir. 

Anahtar Kelimeler: genç yaşta serebrovasküler olay, hemipleji, madde bağımlılığı, rekürren 

serebrovasküler olay 



  

P-62 Nörojenik Torasik Çıkış Sendromu Olgusu 

Yaşar Burak Topçu1, Deniz Palamar Kadıoğlu1 

1İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon 

Anabilim Dalı 

Amaç: Torasik çıkış sendromu, üst ekstremiteye giden nörovasküler yapıların farklı anatomik 

lokalizasyonlarda sıkışması olarak tanımlanmaktadır. Bu anatomik noktalar interskalen üçgen, 

kostoklaviküler aralık ve retropektoralis minör aralığıdır. Sıkışan yapılar brakiyal pleksus, 

subklavyen arter ve vendir. Brakiyal pleksus ve dallarının sıkışması sonucu nörojenik torasik çıkış 

sendromu meydana gelmektedir. Tüm torasik çıkış sendromu olgularının %95’inin nörojenik tip 

olduğu bildirilmiştir. Torasik çıkış sendromuna yol açan nedenler servikal kosta, anormal 1. kosta, 

çeşitli musküler anomaliler ve travmatik durumlardır. Bunlar içerisinde en sık sebep travmalar; 

bunun da en sık görüleni whiplash travmalarıdır. Nörojenik torasik çıkış sendromu (nTÇS) olan 

olgular üst ekstremitede uyuşma-karıncalanma, kuvvetsizlik, oksipital baş ağrısı, boyun ağrısı, kol 

ağrısı, göğüs ağrısı gibi semptomlarla karşımıza çıkabilmektedir. Şikayetler genellikle baş üstü 

aktiviteler veya elin/kolun uzun süreli kullanımına bağlı aktiviteler ile agreve olmaktadır. Tanıda 

fizik muayene bulguları, elektrodiagnostik incelemeler, görüntüleme yöntemleri ve tanısal 

enjeksiyon testlerinden (skalen ve pektoralis minör kas blokları) faydalanılmaktadır. Olgumuzda 

hem nörojenik torasik çıkış sendromu tanı sürecinin, ayırıcı tanıda akılda tutulmazsa 

gecikebileceğini hem de motor bulgularla karşımıza çıkabileceğini vurgulamayı amaçladık. 

Olgu: 49 yaşında kadın hasta yaklaşık 5 aydır olan sağ üst ekstremitede ağrı, uyuşma ve 

kuvvetsizlik şikayetleri ile kliniğimize başvurdu. Hasta tarafımıza başvurusundan 3 ay önce 

mevcut şikayetleri nedeniyle servikal bölgeden opere edilmiş. (C4-5 ve C5-6 seviyelerine 

diskektomi, C5 korpektomi ve cage uygulanmış) Postoperatif dönemde şikayetleri gerilemeyen 

hastaya yine tarafımıza başvurusundan 1 ay önce sağ ulnar sinir dekompresyon cerrahisi de 

uygulanmış. 2. operasyondan da fayda görmemesi üzerine tarafımıza başvuran hastanın yapılan 

fizik muayenesinde sağ dirsek eklem hareket açıklığının tam ancak ağrılı olduğu görüldü. Sağ elde 

belirgin tenar atrofi ve aynı zamanda 1. dorsal interosseöz kaslarda da atrofi mevcuttu. (Gilliatt-

Sumner eli) Aynı taraflı skalen kaslarda ve pektoralis minör lojunda presyonla hassasiyeti olmakla 

birlikte presyonla yakınmaları artmaktaydı. Roos testi pozitif, Adson testi ise negatif bulundu. 

Hastanın çekilen direkt grafi ve bilgisayarlı tomografisinde servikal kostası olduğu görüldü. Üst 

ekstremite arteriyovenöz Doppler USG ve brakiyal pleksus manyetik rezonans görüntüleme 

istendi ve her iki inceleme de normal bulundu. nTÇS ön tanısıyla yapılan EMG’de sağ C6-C8/T1 

köklerinde ılımlı parsiyel aksonal etkinim zemininde sağ brakiyal pleksus alt trunkusunda ağır 

düzeyde parsiyel akson hasarı ile uyumlu bulgular saptandı. Hasta nörojenik torasik çıkış 

sendromu tanısı ile göğüs cerrahisine yönlendirildi. 

Sonuç: Üst ekstremitede ağrı, uyuşma, kuvvetsizlik gibi semptomlarla başvuran hastalarda bu 

durumun en sık sebepleri arasında servikal disk patolojileri ve periferik sinir patolojileri yer 

almaktadır. Ancak nörojenik torasik çıkış sendromu da ayırıcı tanıda mutlaka akılda tutulmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: nTÇS: (Nörojenik Torasik Çıkış Sendromu) 



  

P-63 COVID-19 Aşısı Sonrası Omuz Yaralanması: Vaka Serisi 

Ayşegül Kurtulan Alkaya1, İlker İlhanlı1, Mehmet Alptekin Karaçeşme1, Ayhan Bilgici1 

1Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı 

Amaç: İlk kez Aralık 2019'da SARS-CoV-2’nin neden olduğu COVID-19 hastalığı (1) Mart 2020'de Dünya 

Sağlık Örgütü (WHO) tarafından pandemi olarak ilan edildi (2,3). Küresel kurum ve şirketler, COVID-

19'un önlenmesi için aşı geliştirme çalışmalarına başladı (4). 12 Ocak 2022 itibariyle WHO tarafından acil 

kullanım listesine alınan 9 aşı bulunmaktadır (5). Aşı uygulaması sonrası miyalji, artralji gibi kas iskelet 

sistemi semptomları çok yaygındır ve aşı enjeksiyon bölgesinde ağrı, hassasiyet gibi genellikle 2-3 gün 

içinde düzelen lokal yan etkiler ortaya çıkabilmektedir. Bununla birlikte semptomlar düzelmezse, tıbbi 

literatürde bildirilen, bir aşının uygulanmasından sonra omuz ağrısı ve sınırlı hareket açıklığı olarak 

tanımlanan, aşı uygulamasına bağlı omuz yaralanması (SIRVA) düşünülmektedir (6,7). Sıklıkla influenza 

ve pnömokok aşılarına bağlı ortaya çıkan SIRVA (8,9) çok sayıda COVID-19 aşısı uygulaması sonrası 

giderek daha fazla sayıda bildirilmektedir (7,10). Burada Pfizer/BioNTech Comirnaty ve Sinovac-

CoronaVac aşısından sonra tespit edilen omuz yaralanması olan 6 vakamızı sunmayı amaçladık. 

Yöntem: Vaka sunumu 

Bulgular: Vakaların özellikleri Tablo 1’ de özetlenmiştir. Ortak özellikleri aşıdan hemen sonra veya kısa 

bir süre sonra gelişmiş veya tetiklenmiş olmasıydı. Dört numaralı vakanın manyetik rezonans 

görüntülemesine ait bir kesit Resim 1’ de görülmektedir. 

Sonuç: En yaygınları bursit, tendinit ve adeziv kapsülit olmak üzere, aşıyla ilgili omuz yaralanmaları ve 

işlev bozuklukları bildirilmiştir (8). Bizim altı hastamızın üçünde adeziv kapsülit, ikisinde tendinit, birinde 

bursit (Tablo 1) gelişmişti. Bu yaralanmalar hastanın yaşı, fiziksel yapısı, deltoid kasının ve yağ 

yastıkçığının kütlesi, yanlış enjeksiyon tekniği nedeniyle iğnenin subdeltoid ve subakromiyal bursalara 

ulaşmasından kaynaklanabilmektedir (8,13,14). Hastalarımızın yaş ortalaması 63,8 (49-72) idi ve 

muhtemelen deltoid kas kütleleri inceydi, buna rağmen omuz yaralanması gelişen 6 hastamızın üçü aşırı 

kilolu (VKI:29,4/27,3/27,2 kg/m²), biri obezdi (VKI:32,1 kg/m²) ve yağ yastıkçıkları kalındı. İğne uzunluğu 

ve enjeksiyon tekniğinin yanlışlığı ile ilgili bir sonuca varılamamaktadır. Ayrıca aşıların bileşimleri bu 

yaralanmaları tetikleyebilir. Antijenik bileşenler ve sinoviyal bursa içine enjekte edilen antijenik olmayan 

adjuvan sistemler yoğun bir immün ve inflamatuvar yanıtı indükleyebilir (15,16). Ayrıca diabetes mellitus 

gibi eşlik eden komorbiditelerin adeziv kapsülit gibi omuz patolojilerine yol açtığı bilinmektedir (12). 

Hastalarımızın ikisinde tip 2 diabet, ikisinde hiperlipidemi, dördünde hipertansiyon tanıları mevcuttu. 

Hastalarımızın ikisinde önceden bilinen bir omuz patolojisi söz konusudur. Dolasıyla aşı sonrası yeni bir 

yaralanma gelişebileceği gibi, altta yatan patolojinin ağırlaşması ve yeni semptomlar eklenmesi mümkün 

görünmektedir (11). Literatürdeki SIRVA vakalarının çoğu, muhtemelen bu aşıların büyük hasta 

popülasyonlarına uygulanmasından dolayı influenza veya pnömokok aşısını takiben gözlenmiştir (8). 

COVID-19 aşılaması sonrası omuz yaralanmaları da giderek daha fazla bildirilmektedir (6,7,10). Bunun 

nedeni muhtemelen COVID-19 aşılama oranının tüm dünyada giderek artmasıdır. Bu artış göz önüne 

alındığında klinisyenler ve radyologlar COVID-19 aşısının kas iskelet sistemi yan etkilerinin bilincinde 

olmalıdırlar. Omuz yaralanması olasılığını azaltmak için enjeksiyonu yapan sağlık çalışanları doğru iğne 

uzunluğu ve enjeksiyon tekniği konusunda özen göstermelidir. 

Anahtar Kelimeler: COVID-19, Aşı, Omuz ağrısı, Adeziv kapsülit, Tendinit 



  

P-64 Siringomiyeli Zemininde Ulnar Nöropati Olgusu; Tanıda USG’nin EMG’ye 

Katkısı 

Kübra Çetin Doğan1, Furkan Çetin1, Dilek Sayar1, Murat Zinnuroğlu1, Gülçin Kaymak Karataş1 

1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı 

Amaç: Dirsekte ulnar sinir lezyonu en sık görülen 2. tuzak nöropatidir. Tuzak nöropati tanısında 

standart tanı yöntemi sinir ileti çalışmaları ve elektromiyografidir. Bu olguda periferik sinir hasarı 

tanısında elektrofizyolojik inceleme ve ultrasonografik görüntülemenin (USG) birlikte 

kullanımının önemi tartışılacaktır. 

Olgu: 54 yaşında erkek hasta sol elde güçsüzlük şikayetiyle başvurdu. Öyküsünden yaklaşık 34 

yıl önce siringomiyeli nedeniyle opere edildiği ve sol elde güçsüzlük şikayetinin daha önce de var 

olmakla birlikte artış gösterdiği öğrenildi. Fizik muayenede sol el tüm parmaklarda proksimal 

interfalangeal eklemlerde fleksiyon kontraktürü, sol önkol dorsal yüzde, sol el dorsumunda ve 

tenar bölgede atrofi mevcuttu. Nörolojik muayenesinde kas güçleri; sol el bilek fleksiyonu 4/5, sol 

1. dorsal interosseöz ve abduktör digiti quinti (ADQ) 0/5, sol abduktör pollisis brevis (APB) 0/5, 

sol 3. ve 4. fleksör digitorum profundus (FDP) 2/5, sol ekstansör indisis proprius (EİP) 3/5, sol el 

bilek ekstansiyonu 4/5 olarak bulundu. Duyu muayenesinde solda ulnar sinir duyu alanında 

hipoestezi saptandı. Bilateral alt ekstremite derin tendon refleksleri hiperaktif, bilateral biseps 

refleksleri hipoaktif ve solda stiloradyal refleks hipoaktifti. Elekrofizyolojik incelemede sol ulnar 

ve dorsal ulnar kutanöz sinir duyu iletim çalışmalarında, sol ulnar ve median sinir motor iletim 

çalışmalarında potansiyel elde edilemedi. İğne EMG incelemesinde sol ADQ ve APB kaslarında 

istemli MÜP elde edilemedi. Sol EİP, fleksör karpi ulnaris, triseps brakii ve FDP ve fleksör karpi 

ulnaris kaslarında denervasyon ile ilgili bulgular izlendi. Bu bulgular solda ulnar sinir lezyonu ve 

C8-T1 dağılımında duyusal ganglion proksimalinde nörojenik lezyon ile uyumlu bulundu. 

Zeminde var olan C8-T1 dağılımındaki lezyon nedeniyle solda ulnar sinir lezyonunun seviyesi ve 

derecesi hakkında kesin yorum yapılamadı. Yapılan USG’de solda kübital tünel lokalizasyonunda 

ulnar sinirin sağa göre ödemli olduğu ve sinir kesit alanında artış gözlenmesi nedeniye muhtemel 

ulnar sinir lezyonunun bu düzeyde olduğu düşünüldü (Şekil 1). 

Sonuç: USG; radyasyon içermemesi, ağrısız olması, maliyetinin uygun olması ve uygulama 

süresinin kısa olması nedeniyle kas iskelet sistemi hastalıklarının tanısında ve tedavisinde yaygın 

olarak kullanılmaktadır. Bu olguda zeminde var olan lezyon nedeniyle yeni oluşan lezyon seviyesi 

elektrofizyolojik inceleme ile kesin olarak saptanamadı. Böyle olgularda elektrofizyolojik 

incelemenin USG ile birlikte kullanılması tuzak nöropatilerin tanısında, tuzaklanma seviyesinin 

ve şiddetinin belirlenmesinde ve etiyolojisinin değerlendirilmesinde yol gösterici olabilir. 

Anahtar Kelimeler: Elektrofizyolojik inceleme, Tuzak nöropati, Ultrasonografik görüntüleme, 

Siringomiyeli 



  

P-65 Tümöral Kalsinozisli Bir Olgu 

Muhammet Hüseyin Sarı1, Hasan Fatih Çay1 

1Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

Amaç: Tümöral kalsinozis farklı periartiküler yumuşak doku bölgelerinde kalsiyum birikimi ile 

karakterize, nadir görülen bir klinik ve histopatolojik bir sendromdur.(1) Sıklıkla üst ekstremitede 

omuz ve dirsek eklemi etrafında görülse de spinal, temporomandibular , metakarpal ve metatarsal 

bölgelerde de tutulum bildirilmiştir. Bu olgu sunumunda eklem çevresinde yumuşak doku şişliğinin 

nadir görülen bir sebebi olan tümöral kalsinozisten bahsedilmektedir. 

Olgu: 66 yaşında kadın hasta el parmaklarında progresif şekil bozukluğu ve şişlik şikayetiyle 

romatoloji polikliniğimize başvurdu. Yakınmaları 5 yıl önce başlayan ve giderek artan hastanın ağrıları 

zaman zaman hareket ile artış gösteriyormuş. Sabah tutukluğu şikâyeti olmayan hastanın el parmakları 

çevresindeki şişlikler yıllar içinde artış göstermiş. Yakınmalara eşlik eden psöriazis yoktu. Raynaud 

fenomeni, yutma güçlüğü, nefes darlığı ve deride sertleşme yakınması yoktu. Romatolojik sorgulaması 

bunun dışında normal olan hastanın özgeçmişinde diyabetes mellitus için tedavi aldığı, 2014 yılında 

lomber disk hernisi, 2017 yılında ise servikal bölgede kitle nedeniyle opere olduğu bilgisi alındı 

Soygeçmişte belirgin özellik yoktu. Fizik muayenede bilateral el 2. DIF ekleminde ve sol 5. DIF 

ekleminde şişlik tespit edildi, bunun dışında hassas ve şiş eklem saptanmadı. Sistemik değerlendirmede 

spresifik bulguya rastlanmadı. Serum RF ve anti-CCP negatif, ANA ise 1/320 titresinde nükleer 

noktalanma seviyesinde pozitif olarak saptandı. ANA alt grup analizinde araştırılan tüm alt gruplar 

negatifti. Direkt grafide el parmaklarının distalinde, pelviste ve servikal bölgede yumuşak doku 

içerisinde yerleşik hiperdens birikimler saptandı. (Şekil 1-4) Serum kalsiyum ve fosfat düzeyi ile 24 

saatlik idrarda kalsiyum atılımı normal sınırlarda saptandı. 2017’de yapılan servikal operasyon 

sonrasında alınan biyopsi materyallerinin patoloji sonucunun tümöral kalsifikasyon ile uyumlu olarak 

raporlandığı görüldü. Hastanın genel klinik durumu da göz önünde bulundurularak hastaya tümöral 

kalsinozis tanısı koyuldu ve gerekli tedavi düzenlendi. 

Sonuç: Yumuşak doku kalsifikasyon nedenleri distrofik (en sık), vasküler, metabolik, otoimmün, 

neoplazi ve travma olarak sıralanabilir. (2) Tümoral kalsinozis nadir görülen klinik ve histopatolojik 

bir durumdur. Eklem çevresindeki yumuşak dokuda kalsiyum birikimi ile karakterizedir. Genelde genç 

yaşta başlar, ağrı sıklıkla eşlik etmez ve lezyonun boyutuna bağlı olarak eklem hareket açıklığını 

kısıtlayabilir. (1,3) Primer normofosfatemik, primer hiperfosfatemik ve sekonder tümöral kalsinozis 

olmak üzere 3 alt grupta incelenir. Patofizyolojide en sık otozomal dominant aktarılan anormal 

FGF23(Fibroblast Büyüme Faktörrü-23) protein defekti suçlanmıştır. Kronik böbrek yetmezliği en sık 

sekonder sebeptir (1,4)Görüntülemede direkt grafide eklem etrafında multilobüle kalsifiye lezyonların 

görülmesi yeterli olsa da BT, MRG ve sintigrafi tanıda yardımcıdır. Kesin tanı patolojik olarak 

koyulur. Cerrahi, steroidler, bifosfonat, kalsitonin ve radyoterapi tedavi seçenekleri olarak 

sıralanabilir. (1,2) Bu olgu sunumunda tanımlanan tümöral kalsinozis olgusunun yumuşak dokuda 

kalsiyum birikimi görülebilen sistemik skleroz, limitli kütanöz sistemik skleroz(CREST), 

dermatomiyozit gibi bağ doku hastalıkları ve CPDD (kalsiyum pirofosfat dihidrat kristal depolanma 

hastalığı ) gibi kristal depo hastalıklarıyla birlikte kalsinozis ayırıcı tanısında düşünülmesi 

gerekmektedir.(5) 

Anahtar Kelimeler: Kalsinozis, Kalsifikasyon, Eklem şişliği, Yumuşak dokuda kalsiyum birikimi 



  

P-66 DEV BİR TROKANTERİK BURSİT OLGUSU 

Esra ÇELİK KARBANCIOĞLU1, Serdar KESİKBURUN1, Sinem UYAR KÖYLÜ1, Elif 

TEKİN1, Eda GÜRÇAY1 

1SBÜ Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

Amaç: Trokanterik bursit, lateral kalça ağrısının en sık nedenidir. En sık görülen nedenleri 

arasında tekrarlayan mikrotravma, künt travma, enfeksiyon veya inflamatuar artritler bulunurken 

bazı vakalarda idiopatik olarak görülmektedir. Bu yazıda uzun süreli kalça ağrısına sebep olan dev 

trokanterik bursitli bir olguyu tartışmayı amaçlamaktayız. 

Yöntem: 60 yaşında erkek hasta 2,5 yıldır devam eden ve medikal tedaviye cevap vermeyen 

hareketle artan sol kalça ağrısı nedeniyle polikliniğimize başvurdu. Polikliğinimize 

başvurduğunda yapılan fizik muayenesinde sol kalça lateralinde şişlik görüldü. Motor muayenesi 

doğaldı. Bilateral kalça eklem hareket açıklığı (EHA) normaldi. Yürürken antaljik yürümesi 

mevcuttu.Hastanın çekilen sol kalça manyetik rezonans görüntüleme (MRG) incelemesinde büyük 

trokanter komşuluğunda geniş alanda sıvı koleksiyonu olduğu görüldü. Yapılan USG 

incelemesinde trokanter majör anterior ve posteriorunda yaygın bursal efüzyon görüntülendi. 

Bulgular: Hastanın sol trokanterik bursasına USG eşliğinde steril koşullarda enjektör iğnesi ile 

(22 Gauge) girilerek 66 cc sıvı aspire edildi. Bursa içine steroid enjeksiyonu yapıldı. Aspire edilen 

mayinin direk yaymasında birkaç eritrosit ve bol lökosit hücresi görülürken bakteri hücresi 

görülmedi. Aspirasyonu takiben hastaya uzun süreli yorucu egzersizlerden uzak durması önerildi. 

Sonuç: Olgumuzda olduğu gibi semptomları şiddetli ve dev trokanterik bursit tedavisinde USG 

kılavuzluğunda aspirasyon ve bursa içine kortikosteroid enjeksiyonu iyi bir seçenektir. 

Konservatif tedaviye yanıt vermeyen vakalarda cerrahi tedavi kullanılabilir. 

Anahtar Kelimeler: trokanterik bursit, kalça ağrısı, ultrasonografi 



  

P-67 Elsberg Sendromu: Kauda ekina sendromu ayırıcı tanısında atlanmamalı! 

Hüseyin Oğuzhan Aslantaş1, Şehim Kutlay1, Sena Ünsal2, Seçilay Güneş1, Aysun Genç1, Elif Peker2 

1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD 

2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji AD 

Amaç: Elsberg Sendromu, sıklıkla Herpes simpleks tip 2(HSV) infeksiyonu veya reaktivasyonuna 

bağlı olarak akut veya subakut lumbosakral radikülit ve sıklıkla alt spinal seviyelerde eşlik edebilen 

miyelit ile karakterize bir sendromdur. Akut kauda ekina sendromu ayırıcı tanısında klinisyenler 

tarafından genellikle düşünülmeyen ve dolayısıyla tanıya yönelik uygun yaklaşımların atlandığı bir 

durumdur. Burada; bel ve eşlik eden sağ bacakta radiküler ağrı ve idrar ve gaita inkontinansı gelişen 

ve Elsberg Sendromu tanısı konan olgu sunulacaktır. 

Olgu: 56 yaşında kadın hasta, 10 gündür bel, bacak ağrısı, sağ bacak iç kısmında uyuşma ve gaita ve 

idrar inkontinansı nedeniyle lomber disk hernisi ön tanısıyla opere edilmek üzere Ankara Üniversitesi 

Tıp Fakültesi (AÜTF) Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı’na dış merkezden yönlendirilmiş. 

Lomber manyetik rezonans görüntülemede (MRG) kauda ekina sendromunu açıklayacak bir disk 

hernisi saptanmaması üzerine Nöroloji, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniklerinden konsültasyon 

istenmiş. AÜTF FTR AD’da yapılan fizik muayenesinde; bel hareketleri açık ancak ağrılı, düz bacak 

kaldırma testi sağda pozitifdi. Sağda L4 dermatomunda hipoestezi ve bu alanda yama tarzında üstünde 

birkaç adet vezikül bulunan eritemli alan saptandı. Sağda diz ekstensiyonunda kuvvet kaybı(4/5) ve 

sağda patella refleksi alınamadı. Hastadan Dermatoloji konsültasyonu ve elektronöromiyografi 

(ENMG) ve kontrastlı MRG istendi. Nöroloji konsültasyonu benzer klinik bulgular nedeniyle 

radikülopati ön tanısıyla ENMG ve olası bir neoplazmı dışlamak için de kontrastlı MRG çekilmesini 

önerdi. Dermatoloji tarafından değerlendirilen hastanın veziküler lezyonları HSV enfeksiyonu olarak 

değerlendirildi ve HSV IgG, IgM düzeyleri istendi. Hastanın HSV IgG pozitif, HSV IgM negatif olarak 

sonuçlandı. Kontrastlı lumbar MRG’de multipl bulgingler ve sağ L4 kökünde kalınlaşma ve 

postkontrast serilerde sağ L4 kökünde kontrastlanma saptandı. Hastanın Nöroloji Kliniğinde yapılan 

ilk ENMG’si normal olarak değerlendirilmişti. 2 hafta sonra tekrarlanan ENMG L4 kök tutulumu ile 

uyumlu bulundu. Hastaya BOS analizi için lumbar ponksiyon yapılması planlandı. Ancak hasta kabul 

etmedi. Bu bulgularla hastaya Elsberg Sendromu tanısı kondu ve asiklovir tedavisi başlandı. 

Sonuç: 1. Elsberg sendromuna ait tanı kriterleri 2017 yılında Savoldi ve ark. tarafından tanımlanmıştır. 

Bizim olgumuz bu tanı kriterlerine göre akut başlangıçlı kauda ekina sendromu ve MRG’de radikülitin 

saptanması, ENMG’de kök tutulumu ve HSV ilişkili cilt lezyonları ile ‘klinik olarak kesin’ Elsberg 

Sendromu olarak değerlendirilmiştir. 2. Sunulan olguda BOS analizi yapılamamış olması kısıtlılık 

olmakla birlikte var olan klinik özellikleri tanı için yeterlidir. 3. Bel ağrısı ve eşlik eden kauda ekina 

sendromu bel ağrıları için kırmızı bayraklar arasında yer almaktadır. Ayırıcı tanısının uygun şekilde 

yapılması hastalara gereksiz girişimler yapılmaması açısından önemlidir. 4. Elsberg Sendromu sıklıkla 

HSV ile ilişkilendirilmekle birlikte günümüzde SARS-CoV-2 pandemisi düşünüldüğünde covid ilişkili 

Elsberg Sendromu da akılda tutulmalıdır. 5. Elsberg Sendromu; iyi tanımlanmış, nadir görülen, bu 

nedenle de ayırıcı tanıda genelde düşünülmeyen dolayısıyla da atlanılabilen bir tanıdır. 

Anahtar Kelimeler: Elsberg Sendromu, Herpes Simpleks Virüs Tip 2 (HSV), Kauda Ekina 

Sendromu, Radikülit 



  

P-68 SERVİKAL TRAVMA SONRASI GELİŞEN FIÇIDAKİ ADAM 

SENDROMU 

Gökçenur Cihaner1, Selin Aksungur1, Ece Küçük1, Emre Ata1 

1SBÜ İstanbul Sultan 2. Abdülhamid Han E.A.H 

Amaç: Fıçıdaki adam sendromu bilateral brakiyal dipleji ile karakterize, alt ekstremite ve kraniyal 

sinir fonksiyonlarının korunduğu bir durumdur. Serebral hipoperfüzyon ve infarkt en sık nedenleri 

olmakla birlikte spinal patolojiler sonrası da görülebilmektedir. Burada servikal travma sonrası 

gelişen bir fıçıdaki adam sendromu olgusunu sunmayı amaçladık. 

Olgu: 76 yaşında erkek hasta, merdivenden boynunun üzerine düşme sonrası nöroşirurji servisine 

takip amaçlı yatırılmış olup izleminde akut patoloji gelişmemesi üzerine fiziksel tıp ve 

rehabilitasyon servisine devralındı.Fizik muayenesinde motor kuvvetleri üst ekstremitede (sağ/sol) 

C4:1/1, C5:3/3, C6:4/5 C7:4/4, C8:5/5, T1:5/3 idi. Üst ekstremite derin tendon refleksleri bilateral 

alınamadı, Hoffman bilateral negatifti. Hipoestezi veya nöropatik yakınma saptanmadı. Alt 

ekstremite motor fonksiyonu tam, duyusal defisit saptanmadı, DTR’ler normal, patolojik refleksler 

negatifti. Mesane- barsak disfonksiyonu saptanmadı. Spastisite, klonus, yutma bozukluğu yoktu. 

Hastanın fonksiyonel durumu değerlendirildiğinde yatak içi dönme mevcuttu. Oturur hale gelme, 

oturma dengesi, ayakta durma, yürüme yoktu.Hastanın kontrastlı servikal MRG’ında C4-C5 

düzeyinde sagittal görüntülerde medulla spinaliste sinyal artımı izlendi, ödem/ myelomalazi olarak 

yorumlandı ve bu düzeyde medulla spinalise indentasyon yapan geniş tabanlı disk protrüzyonu 

izlendi.Hastadan istenen EMG: solda belirgin bilateral C4-5, C5-6, C6-7 ön boynuz kök tutulumu 

lehine değerlendirildi. Boyunluk nedeniyle paraspinal kaslara iğne EMG yapılamadı.Hastaya fizik 

tedavi programı verildi: Her iki üst ekstremite güçlendirme, gövde dengesi ve her iki alt ekstremite 

güçlendirme, oturma dengesi ve yatak içi bağımsızlık, kademeli olarak tilt table ile ayağa kalkma, 

paralel barda ayağa kalkma, paralel barda yürüme, el ince becerileri için ergoterapi tedavileri 

başlandı. 30 seans fizik tedavi sonrası hastanın gövde dengesi sağlandı, üst ekstremite kas güçleri 

arttı: (sağ/sol) C4:2/2, C5:4/3, C6:4/5 C7:5/5, C8:5/5, T1:5/5. Desteksiz ambule oldu, yürümeye 

az da olsa kol salınımları eşlik etmeye başladı. Omuz abdüksiyon ve fleksiyonu bilateral hala kısıtlı 

idi. Gerekli ev modifikasyonları anlatıldı. 6 ay sonra kontrol EMG görülmesi için takibe alındı. 

Sonuç: Fıçıdaki adam sıklıkla intrakraniyal patolojiler sonucu ortaya çıkabilen, üst ekstremitede 

alt motor nöron tutulumu ile karakterize bir sendromdur. Ancak servikal spinal patolojilerde de 

ortaya çıkabileceği unutulmamalıdır. Tanıda ayrıntılı bir fizik muayene ve sinir iletim çalışmaları 

birlikte kullanılmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Man in the barrel, Fıçıdaki Adam 



  

P-69 Şiddetli Kronik Kalça Ağrısına Yol Açan İliopsoas Bursit ve Koksartroz 

Birlikteliği: Olgu Sunumu 

Esra ÇELİK KARBANCIOĞLU1, Hilal Büşra AYÇİÇEK TÜFEKÇİ1, Serdar KESİKBURUN1 

1SBÜ Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

Amaç: İliopsoas bursa, iliakus kası ve iliopsoas tendonu ile kalça eklemi kapsülünün ön yüzeyi 

arasında yer alır. İliopsoas bursit sporcularda sık tekrarlayan mikrotravmalara bağlı olarak 

gelişebilmekle birlikte non travmatik olarak osteartirik değişiklikler, inflamatuar hastalıklar, 

osteokondromatozis, pigmente villonodüler sinovit, sinovyal kondromatozis, enfeksiyon, 

psödogut, metastatik kemik hastalığı ve geçirilmiş kalça cerrahisine bağlı oluşabilir.Bu yazıda 

koksartroz ile iliopsoas bursiti birlikteliğinin yol açtığı şiddetli kronik kalça ağrılı bir olgunun 

tartışılmasını amaçladık. 

Olgu: 50 yaşında erkek hasta 2,5 aydır devam eden ve medikal tedaviye cevap vermeyen sol kalça 

ağrısı nedeniyle polikliniğimize başvurdu. Hastanın ağrısı yürümekle ve hareket etmekle 

belirgindi. Hastanın herhangi bir sistemik hastalığı, ilaç kullanım öyküsü yoktu. Soy geçmişinde 

herhangi bir özellik saptanmadı. Travma öyküsü bulunmamaktaydı.Polikliğinimize 

başvurduğunda yapılan fizik muayenesinde inguinal bölgede palpasyonda anormal bulgu 

saptanmadı. Motor muayenesi doğaldı. Bilateral kalça eklem hareket açıklığı (EHA) ağrılıydı ve 

kısıtlılık saptanmadı. Hastanın dış merkezede çekilen direk grafisinde K-L evre 3 koksartroz 

görülmekteydi. Hastanın kalça ağrısına yönelik ultrason eşliğinde eklem içi enjeksiyon planlandı. 

Ancak hastanın sol kalça ve inguinal bölgesinin yapılan ultrasonografi (USG) incelemesinde 

eklem kapsülü görüntülenmesine engel olan 4.6*3.8*1.3 cm’lik kistik kitle görünümü saptandı. 

Eklem içi enjeksiyon gerçekleştirilemedi ve hastaya kalça MR isteği yapıldı.Hastanın sol kalça 

manyetik rezonans görüntüleme (MRG) incelemesinde femur baş-boyun bölgesinde osteofitler, 

eklem mesafesinde süperolateralde daralma görülmüş olup ilipsoas bursada belirgin sıvı artışı 

saptandı. MR sonucu sonrasında hastanın sol iliopsoas bursasına USG eşliğinde steril koşullarda 

enjektör iğnesi ile (22 Gauge) girilerek 5 cc seröz görünümde sıvı aspire edildi. Bursa içine steroid 

(1 ml betametazon) enjeksiyonu yapıldı. Aspirasyondan 5 gün sonra hastanın VAS ağrı skorunda 

8 seviyesinden 3 seviyesine gerileme oldu. Sol kalçasında osteoartrit olan hastaya ayaktan fizik 

tedavi programı önerildi. 

Sonuç: Kalça ağrısı ile gelen ve osteoartroz görülen hastalarda, kalça ağrısına katkıda bulunan bir 

faktör olarak iliopsoas bursit klinisyenler tarafından göz önünde bulundurulmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: iliopsoas bursiti, kalça ağrısı, koksartroz 



  

P-70 SAKRAL AGENEZİ 

YUSUF ARTAN1, MURAT TOPRAK1 

1VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ DURSUN ODABAŞI TIP MERKEZİ 

Amaç: Sakral agenezi, bir veya daha fazla sakrum segmentinin olmayışını ifade eder. Sakral veya 

lumbosakral agenezis; koksiks, sakrum, lomber ve bazen alt dorsal segmentleri de içine alan spinal 

kord, genito-üriner sistem ve gastrointestinal sistem malformasyonlarının da birlikte görülebildiği, 

kaudal regresyon sendromu ailesine ait oldukça nadir görülen bir konjenital aplastik omurga 

anomalisidir. Tek başına olabileceği gibi etkilediği sistemlere göre ortopedik, ürolojik, nörolojik 

ve anorektal patolojilerle birlikte de olabilir. Tanı direkt radyografiler, bilgisayarlı tomografi veya 

manyetik rezonans ile rahatlıkla konabilir.Sadece bel ağrısı şikayeti ile başvuran herhangi bir 

nörolojik bulgusu olmayan bir hastada sakral agenezi tespit edilerek sunulmuştur. 

Yöntem: Olgu: 19 yaşında erkek hasta bel ağrısı şikayeti ile polikliniğimize başvurdu. Hastanın 

değerlendirilme sonrası çekilen MRG görüntülemesi ile sakral agenezi düşünüldü. Konservatif 

tedavi verilerek takip önerildi. 

Bulgular: Hastanın sadece bel ağrısı bulunmaktadır. Ağrısı aktivite ile artmakta, istirahatte 

azaltmaktadır. Hasta desteksiz mobilize, antaljik yürüyüşü mevcut. Hastanın çekilmiş lomber 

manyetik görüntüleme görüntüleri değerlendirildiğinde S4 ve S5 sakral segmentlerinin olmadığı 

sakrum agenezisi saptandı. Hastanın nörolojik muayenesi normal olarak bulundu. Hastanın diğer 

sistem araştırmalarında herhangi bir patoloji tespit edilmedi. 

Sonuç: Sakral agenezinin görülme oranı oldukça düşüktür. Diyabetik annelerin çocuklarında bu 

oran %1e yaklaşmaktadır. Sakrum agenezisine sahip çocukların annelerinin diabetes mellituslu 

olma oranı ise yaklaşık %16-20dir. Sakrum agenezisinin ilerleyici nörolojik bozukluklara, geç 

yaşlarda başlayan ürolojik yakınmalara yol açabileceği veya herhangi bir şikayete neden 

olmayabileceği değişik olgu bildirilerinde açıklanmıştır. Sakrum agenezisi tek başına olabileceği 

gibi ortopedik, ürolojik, nörolojik ve anorektal patolojilerle birlikte izlenebilmektedir. Diğer 

lezyonlar lipom, meningosel, miyeloşizis ve ayrık omurilik malformasyonlarıdır. Özellikle 

tethered kord, lipom, lipomyelomeningosel gibi spinal kord patolojileriyle beraberlik olasılığı 

fazladır.Sakral agenezide izlenen nörolojik defisitler omuriliğin gelişimsel displazilerine ve/veya 

başka intraspinal patolojilere bağlı olarak gelişmektedir. Bu hastalarda duyusal fonksiyonlar motor 

fonksiyonlara göre daha iyi korunmuştur. Bu hastalarda nörolojik kötüleşmeye en sık neden olan 

lezyon kalın filum terminaledir. 

Anahtar Kelimeler: Sakral agenezis, Bel ağrısı, Erişkin, Konjenital anomali 



  

P-71 NADİR BİR OLGU SUNUMU: I CELL SENDROMU 

Diren ÖZER ÖZBEY1, Nalan ÇAPAN1, Naime Başak EKİZCELİ1, Ayşe Resa AYDIN1, Ekin 

İlke ŞEN1, Sina ARMAN1 

1İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı 

Amaç: Mukolipidoz tip 2 (I-cell hastalığı) otozomal resesif kalıtımlı, lizozomal hidrolaz 

enziminineksikliğinden kaynaklanan ve nadir görülen bir depo hastalığıdır. Kromozom 4'ün uzun 

kolunda(4q21-q23) yer alan GNPTA genindeki bir mutasyon neden olur. GNPTA gen mutasyonu, 

mannoz-6-fosfat sentezinde yer alan UDP-N-asetilglukozamin-1-fosfotransferaz enziminde bir 

eksikliğe yol açar.Nadir görülen olgu sunumumuzda I Cell Sendromu’nun özelliklerinin 

tartışılması amaçlanmıştır. 

Olgu: İstanbul Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, 

PediatrikRehabilitasyon Birimi’ne 2022 yılında başvuran ve I Cell Sendromu olan 9 aylık erkek 

olgudeğerlendirildi. Aileden olgu sunumu için onam alınmıştır. Olgu, 39 haftalık iken sezaryen 

iledoğmuş. Otuz gün yoğun bakım ünitesinde interne edilmiş. Alınan prenatal öyküsü normal 

olupatipik yüz görünümü ve multipl eklem kısıtlılıkları dolayısıyla genetik araştırmaya tabi 

tutulmuş veüç aylıkken tanı almış. Fizik muayenesinde göz takibi mevcuttu, baş tutması vardı, 

desteksiz oturmadengesi mevcut değildi. Tonus alt ve üst ekstremitede normaldi, spastisite mevcut 

değildi. Her ikiüst ve alt ekstiremite eklem hareket açıklıklarında kısıtlılık saptanmadı. Dorsal 

kifoz artışı vetorakolomber açıklığı sağa bakan skolyozu mevcuttu, sol tibiada varus deformitesi 

ve kraniofasyalanomaliler saptandı. Yüksek plazma lizozomal enzim konsantrasyonları ile I Cell 

Sendromu tanısıkonfirme edilmiş. Olguya oturma düzeneği önerildi ve oturma dengesini 

geliştirmek amacı ilegövde güçlendirme, skolyoz ve eklem hareket açıklığına yönelik germe ve 

güçlendirme egzersizleriiçeren rehabilitasyon programı düzenlendi. 

Sonuç: I Cell Sendromu yenidoğan döneminde disostoz multipleks, belirgin dismorfik 

özellikler,herniasyonlar, dişetlerinde hiperplazi, kardiyak tutulumu, solunum semptomları ve zeka 

geriliği ilekarakterize bulgularıyla ipucu verir. Daha sonra zihinsel ve motor gelişimsel gerilik 

gibisemptomlarla seyreder. Tedavi genel olarak semptomatiktir. Bu hastalar genellikle erken 

çocuklukdöneminde (7-9 yaş) ölürler. Motor ve mental gelişimin desteklenmesi ve skolyoz ile 

eklemkontraktürlerinin önlenmesi amacıyla erken dönemden itibaren rehabilitasyon 

uygulanmasıönemlidir. 

Anahtar Kelimeler: I Cell Sendromu, Rehabilitasyon 



  

P-72 Bel Ağrısı İle Prezente Olan Multiple Myeloma Olgusu 

Bengü TÜREMENOĞULLARI1, Ümit Seçil DEMİRDAL1 

1İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve 

Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı, İzmir 

Amaç: Multiple myeloma(MM), anormal monoklonal paraprotein üretimi ve kemik iliğinde 

plazma hücre proliferasyonu ile karakterize hematolojik bir malignensidir. Sıklıkla 50-70 yaş 

arasında görülür. Hastalar bulantı, kusma, halsizlik ve kilo kaybı gibi non-spesifik semptomlarla 

başvurabilirler. Kas-iskelet sistemi ile ilgili en önemli yakınma ağrıdır. Ağrı, özellikle en sık 

tutulum yerleri olan kafatası, torakal, lomber omurga ve pelviste hissedilir. Osteoporoz ve litik 

lezyonlara sekonder gelişen kompresyon fraktürleri ya da tümörün spinal kord veya sinir köklerine 

yaptığı bası sonucu ağrı meydana gelir. Radyolojik görüntülemede tipik olarak omurga ve 

ekstremite proksimalinde yer alan litik lezyonlar saptanır. Burada mekanik karakterde bel ağrısı 

ile başvuran ve MM tanısı alan bir olgu sunulmaktadır. 

Olgu: 76 yaşında kadın hasta 2 aydır devam eden bel ağrısı yakınmasıyla başvurdu. Sağ bacağa 

yayılım gösteren bel ağrısı mekanik karakterdeydi. Travma, zorlanma gibi ağrıyı başlatan bir 

durum yoktu. Özgeçmişinde hipertansiyon haricinde özellik yoktu. Her yöne lomber eklem hareket 

açıklıkları range sonu kısıtlıydı. Sağda düz bacak kaldırma testi 50 derecede pozitifti. Bunlar 

haricinde fizik muayenede başka bulgu saptanmadı. Nörolojik muayene olağandı. Hastanın başka 

merkezde yapılan lomber manyetik rezonans görüntülemesi multiple seviyeli diskopati ile, kemik 

dansitometresi ise osteoporoz ile uyumluydu. Hastanın tarafımızca istenen laboratuar 

tetkiklerinde; albumin/globulin oranında azalma, serum kalsiyum ve sedimantasyon hızında artış 

mevcuttu. Ek olarak normokrom normositer anemi saptandı. Çekilen pelvis grafisinde litik 

alanların da görülmesi üzerine hasta MM ön tanısıyla hematolojiye yönlendirildi. Çekilen pozitron 

emisyon tomografisi/bilgisayarlı tomografide sağ iliak kemikte kemiği destrükte eden, ekspansil 

hipermetabolik yumuşak doku komponenti içeren, malign kitle lezyonu izlendi. Bununla birlikte 

diğer kemik alanlarında ve karaciğerdeki bulgular kemik ve ekstrameduller tutulumlu MM ile 

uyumlu olarak değerlendirildi. Kappa hafif zincir ve beta2 mikroglobulin düzeyinde artma, 

immunglobulin(IG) M ve IG A düzeyinde azalma saptandı. MM tanısı alan hastaya indüksiyon 

kemoterapisi ve zoledronik asit tedavisi başlandı. 

Sonuç: MM, çeşitli non-spesifik bulgularla karakterize bir hastalık olduğundan teşhisi zordur. 

Osteoporotik çökme fraktürü, genç yaşta kemik ağrısı, normal parathormon düzeyi ile 

hiperkalsemi, normokrom normositer anemi veya otoimmün hastalık öyküsü olmadan böbrek 

yetmezliği gibi açıklanamayan semptomlar varlığında akla MM gelmelidir. Bizim olgumuzda 

kemik ağrısı, hiperkalsemi, anemi ve direkt grafideki litik lezyonlar nedeniyle ön planda MM 

düşünülerek hasta hematolojiye yönlendirilmiştir. Organ hasarının gelişimini önlemek ve tedaviye 

başlamak açısından erken tanı çok önemlidir. Omurga tutulumu MM’da sık görüldüğünden 

özellikle bel ve sırt ağrısı ile başvuran hastalarda ayırıcı tanıda dikkate alınmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: bel ağrısı, kemik ağrısı, kemik malignitesi, multiple myeloma, plazma 

hücreli neoplazm 



  

P-73 Hipoksik Beyin Hasarı Sonrası Gelişen Oromandibular Distonide 

Botulinium Toksin A Enjeksiyonu 

Yunus Emre Bildik1, Sinem Uyar Köylü1, Elif Tekin1, Umay Ekinci1, Muhammed Sefa Çınar1, 

Serdar Kesikburun1, Eda Gürçay1 

1Gaziler FTR EAH 

Amaç: Distoni, anormal hareket ve postür bozukluklarına neden olan hareket bozukluğudur. 

Oromandibular Distoni (OMD) ise çene, yüz ve dil kaslarının istemsiz olarak sürekli veya aralıklı 

tekrarlayıcı anormal hareketlerini ifade eder (1).Etiyoloji olarak çoğu durumda sebep primer veya 

idiyopatiktir. Sekonder distoni altta yatan bir sebebe veya sonradan kazanılan bir duruma bağlı 

ortaya çıkar. Edinilmiş sekonder distoniler nörodejeneratif hastalıklar, travmatik ve hipoksik beyin 

hasar ve, ilaç yan etkileri sonrası görülür (2). OMD tedavisinde oral ajanlar, fizik tedavi 

programları veya botulinium toksin enjeksiyonları ile başarılı sonuçlar alınabilir. Bu olguda 

hipoksik beyin hasarı sonrası gelişen OMD tablosuna yönelik yapılan botulinium toksin 

enjeksiyonu etkinliği gösterilmiştir (3).Hipoksik beyin hasarında Oromandibular Distoni(OMD) 

sık karşılaşılan bir durum olmayıp medikal tedaviye direnç olması durumunda botulinium toksini 

enjeksiyonu etkinliğini göstermeyi amaçladık. 

Yöntem: Olgunun tanısal özellikleri, tedavi öncesi ve sonrası klinik bulguları değerlendirilmiştir. 

Bulgular: Yirmi bir yaş erkek hasta 6 ay önce yıldırım düşmesi sonrası kardiyak arreste sekonder 

hipoksik beyin hasarı tablosu ile merkezimize başvurdu. Yürüme bozukluğu, yüz ve çene 

kaslarında kasılma şikayeti mevcuttu. İstemsiz kasılmalar nedeniyle ağzını açmakta ve çiğnemede 

zorluk yaşıyordu. Daha önceki yatışlarında ekstremite ve gövde distonisi için Klonazepam 4 

mg/gün ve Tizanidin 6 mg/gün başlanmıştı fakat şikayetlerinde anlamlı bir düzelme olmadığını 

belirtti. Çekilen difüzyon MR sonucu bilateral putamanlerde subakut infarkt ile uyumlu olan 

hastanın fizik muayenesinde genel durumu iyi, nörolojik sistem muayenesinde kas güçleri bilateral 

4/5 idi. Gövde antefleksiyonda walker ile adımlaması mevcuttu. Çene muayenesinde palpasyonla 

her iki masseter kasında tonus artışı saptandı. Ağız açıklığı kısıtlıydı. Çiğneme zorluğu VAS ile 

değerlendirildiğinde 100 üzerinden 90 puan elde edildi. Hastanın özellikle çenenin sağ tarafında 

asimetrisi belirgindi. OMD tanısı ile ultrasonografi rehberliğinde hastanın sağ ve sol masseter 

kaslarına 25 ünite, toplamda 50 ünite olmak üzere botulinum toksin A (onabotulinum toksin A) 

enjeksiyonu uygulandı . Enjeksiyon güvenli bölge olarak tarif edilen ağız kenarı ile tragus arası 

çizilen çizginin altından iki noktaya yapıldı.1 hafta sonra kontrol muayenesinde VAS Çiğneme 

Zorluğu 100 üzerinden 40 olarak değerlendirildi. Hasta istemsiz kasılmalarının azaldığını ifade 

etti. 

Anahtar Kelimeler: Hipoksik Beyin Hasarı, Oromandibular Distoni, Botulinium Toksin 



  

P-74 Kronik Travmatik Beyin Hasarı Olan Bir Hastada Denge Ve Yürüme 

Uyumu Eğitimi İçin C-Mill Sanal Gerçeklik (VR) Kullanımı 

Nurten Küçükçakır1, Nermin Çalışır1, Rafet Akar1, Hasan Ali Aktaş1, Ahsen Erdoğan1, 

Hayrullah Akıncı1, Anıl Yılmaz1, Gizem Ersoy1, Beyzanur Tefenli1 

1Özel Bursa Romatem Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi 

Amaç: Kronik travmatik beyin hasarı olan hastada; 8 yıldır uygulanan rehabilitasyona ek olarak 

C -mill sanal gerçeklik uygulamalı yürüme ve denge cihazını kullandık. Hastanın gelişiminde elde 

ettiğimiz klinik faydaları paylaşmak istedik.Dengeyi ve yürümeyi geliştirerek, hastayı günlük 

yaşamında bağımsız hale getirmeyi hedefledik. 

Yöntem: 9 yıl önce kaza sonrasında travmatik beyin hasarı geçiren hastamız; bu dönemde 

uygulanan rehabilitasyon ile destekle ayağa kalkabilmişti. Belirgin bir motor kusur yoktu, ancak 

dengesizlik, ataksik yürüyüş ve sık düşme gibi denge-koordinasyon-yürüyüş sorunları devam 

ediyordu. İki kişinin desteğiyle yürürken bile düşme riski çok yüksekti ve bu nedenle yürümekten 

korkuyordu. En önemli sorun ise ses, konuşma, diğer insanlar ve yanımızdaki eşyalar yürümesini 

ve dengesini bozduğu için rehabilitasyon salonunda etkili çalışamıyor 

olmamızdı.Fizyoterapistlerle uygulanan klasik rehabilitasyona C mill programını ekledik. Haftada 

3 gün 45 dakika C mill ile yürüyüş adaptasyon eğitimi uyguladık. 

Bulgular: 1., 8. ve 17. haftada; Tinetti denge ve yürüme testi, Berg denge skalası, Tandem duruş 

ve yürüme testi, fonksiyonel ambulasyon sınıflaması yapıldı. C mill cihazına paraşüt sistemi ve 

korse bağlayarak koşu bandında ayarlanabilir hızlarda çalıştık. Hastamız güvenlik önlemleri ile 

düşmeyeceğini anladıktan sonra tek fizyoterapist gözetiminde 45 dakika ayakta durma, denge ve 

yürüme çalışmaları yapabildik. C mill seansları sırasında ve sonrasında bilgisayar ortamında adım 

genişliği, yürüme hızı ve mesafesi, ağırlık transferi gibi parametreleri görmek, haftalık gelişmeleri 

karşılaştırmak ve raporları görmek hastanın motivasyonunu artırdı. Karşı ekranda ve yürüme 

alanında bulunan görsel ve işitsel uyaranlar sayesinde dikkatimiz dağılmadan pratik 

yapabildik.Yürüyüş parametreleri her hafta düzeldi. 1., 8. ve 17. haftalarda yapılan klinik testlerde 

anlamlı farklılık vardı. 

Sonuç: Klasik rehabilitasyonun yanı sıra sanal gerçeklik ve güvenlik uygulamalarına sahip C -

mill ile çalışmak 9 yıl sonra hastayı bağımsız yürümeye adapte edebildi. 

Anahtar Kelimeler: Travmatik Beyin Hasarı, Robotik Rehabilitasyon Teknolojisi, Denge 

Eğitimi, Yürüme Eğitimi, C mill Sanal Gerçeklik Yürüme ve Denge Sistemi 



  

P-75 Dirsek Ağrısının Nadir Bir Nedeni Kalsifik Triseps Tendiniti: Olgu 

Sunumu 

Hilal Büşra Ayçicek Tüfekçi1, Sefa Gümrük Aslan1, Esra Çelik Karbancıoğlu1 

1ANKARA GAZİLER FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON EĞİTİM VE ARAŞTIRMA 

HASTANESİ 

Amaç: Kalsifik tendinit sıklıkla omuzda bazen de kalça, diz, el bileği ve parmak eklemlerinde de meydana 

gelmektedir. Nadir görülmesi ve kliniğinin dirsekteki diğer patolojilere (travma, enfeksiyon gibi) 

benzemesi sebebiyle çoğu kez tanısı atlanabilmektedir. Klinik olarak dirsekte ağrı, şişlik, hassasiyet ile 

kendini gösterebilir. Bu durumu göstermek ve ayırt etmek için kullanılan ilk yöntem direkt radyografi 

olmalıdır (1). Kalsifik tendinit genellikle nonsteroid antiinflamatuar ilaçlar (NSAİİ), istirahat, etkilenen 

eklemin immobilizasyonu, terapötik egzersizler ve lokal steroid enjeksiyonu gibi konservatif yöntemlerle 

tedavi edilmektedir. Bu yaklaşımlar başarılı olmazsa iğne ile aspirasyon, şok dalga tedavisi ve cerrahi gibi 

yöntemler diğer tedavi seçenekleri arasındadır (2). AMAÇ: Bu olgu sunumunda dirsekte ağrı şikayeti ile 

polikliniğimize başvuran, klinik ve radyografik olarak kalsifik triseps tendiniti ile uyumlu bulguları olan 

erkek hasta sunulmuşturBu olgu sunumunda dirsekte ağrı şikayeti ile polikliniğimize başvuran, klinik ve 

radyografik olarak kalsifik triseps tendiniti ile uyumlu bulguları olan erkek hasta sunulmuştur. 

Olgu: 56 yaşında erkek hasta polikliniğimize her iki dirsekte ağrı şikayeti ile başvurdu. Sağ tarafta daha 

fazla ve olekranon bölgesinde lokalize sızlayıcı karakterde bir ağrı tarifleyen hastanın şikayeti zamanla 

artmıştı. Yaklaşık 5 ay önce sağ tarafta başlayan ardından diğer tarafta da meydana gelen ağrının özellikle 

elini dayayarak yaptığı aktivitelerde ve geceleri artış gösterdiği ve yaklaşık 1 aydır günlük yaşam 

aktivitelerini etkilediği kaydedildi. Herhangi bir travma öyküsü olmayan hastanın yaklaşık 8 ay önce bir 

konut inşasına başladığı, sık sık yük taşıma, çekiç ve keser kullanma şeklinde faaliyetlerde bulunduğu 

öğrenildi. Bir ay önce bu şikayetle ortopedi polikliniğine başvuran hastanın ağrılı bölgelerine kortikosteroid 

enjeksiyonu yapıldığı ancak ağrısında herhangi bir azalma olmadığı kaydedildi. Özgeçmişinde ve 

soygeçmişinde insülin bağımlı olmayan diyabet haricinde bir özellik yoktu. Yapılan fizik muayenede 

inspeksiyonda kızarıklık ve ısı artışı izlenmedi. Dirsek eklem hareket açıklıkları tam, nörolojik muayene 

doğaldı. Sağda daha fazla olmak üzere triseps tendon yapışma yerlerinde presyonla hassasiyet mevcuttu. 

Diğer sistemik muayeneleri normaldi. Hastanın ağrı şiddeti Vizüel Analog Skala (VAS) ile değerlendirildi. 

Ağrı şiddeti sağ dirsek için VAS 8, sol dirsek için ise VAS 5 şeklinde kaydedildi. Laboratuar tetkiklerinde 

herhangi bir anormallik izlenmedi. Radyografik değerlendirme ise sağ ve sol lateral dirsek grafilerinde 

olekranon lokalizasyonunda kalsifik tendinit ile uyumlu kalsifikasyonlar izlendi. Hastaya klinik ve 

radyografik olarak kalsifik triseps tendiniti tanısı koyuldu. Tedavi olarak haftada 1 kez (1,8 bar, 1500 şok, 

5 Hz) toplam 3 seans Extracorporeal Shock Wave Therapy (ESWT) planlandı. Seanslarda radial aplikatör 

(Storz Medical, Switzerland) ve yeterli miktarda jel kullanıldı ve herhangi bir yan etki izlenmedi. Tedavi 

bitiminde hastanın şikayetlerinin azaldığı ve günlük yaşam aktivitelerini gerçekleştirebildiği kaydedildi. 

Sol triseps tendon yapışma yerinde presyonla hassasiyet izlenmezken, gün içinde en şiddetli ağrı sağ dirsek 

için VAS 5, sol dirsek için VAS 3 olarak bildirildi. 

Sonuç: Kalsifik triseps tendiniti olgumuzda olduğu gibi günlük yaşam aktivitelerini etkileyecek kadar ağrı 

ve fonksiyonlarda kayba sebep olabilmektedir. Bu nedenle dirsek ağrısı şikayeti ile başvuran hastalarda 

kalsifik triseps tendiniti ayırıcı tanıda akılda bulundurulmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: ''dirsek ağrısı, ESWT, fizik tedavi, kalsifik tendinit'' 



  

P-76 İnflamatuar Bel Ağrısında Ayırıcı Bir Tanı: Okronotik Artropati 

Selin Aksungur1, Fatma Serenay Vardar1, Gökçenur Cihaner1, Emre Ata1 

1Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

Amaç: Okronozis homogentisik asit ve metabolitlerinin eklem kıkırdağı, deri ve sklera gibi 

konnektif dokularda birikimiyle karakterize bir tablodur. Aksiyel tutulum radyolojik olarak 

ankilozan spondilite (AS) benzese de tipik sindesmofitlerin, faset tutulumunun, sakroiliak 

erozyonu ve füzyonun bulunmayışı ile ayrılır. Burada polikliniğimize periferik ve aksiyel eklem 

tutulumu ile gelen okronotik artropati tanısı düşündüğümüz olgumuzu sunmayı amaçladık. 

Olgu: Kırk beş yaşında kadın hasta yıllardır var olan bel, her iki kalça ve diz, sol omuz ağrısı 

şikayetleriyle polikliniğimize başvurdu. İnflamatuar ve mekanik karakterde ağrı tarifliyordu. 

Öyküde alkaptonüri tanısı olduğu ve takipsiz olduğu, 2015 yılında sağ kalça dislokasyonu 

nedeniyle total kalça protezi operasyonu olduğu öğrenildi. İnspeksiyonda servikal ve torakal 

bölgede antefleksiyonda olup AS postürü görünümünde idi. Hastanın bilateral kulak sayvanında 

ve skleralarında siyah hiperpigmente lezyonları mevcuttu. Yapılan fizik muayanede servikal eklem 

hareket açıklığı her yöne kısıtlıydı. Lomber bölge muayenesinde lateral fleksiyon ve rotasyonları 

kısıtlıydı. Schober testi 3 cm idi. Sağ kalça hareketleri ağrılı ve kısıtlıydı. Sakroiliak ekleme 

yönelik testleri pozitifti. Sol omuz eklem hareket açıklığında azalma, bilateral dizlerde krepitasyon 

bulgusu dışında özellik yoktu. Direkt grafilerinde torakal ve lomber intervertebral disk 

aralıklarında daralma ve kalsifikasyon, sakroiliak eklemlerde düzensizlik ve skleroz artışı 

mevcuttu. Sol omuz eklem aralığında daralma ve skleroz artışı bilateral diz eklem aralıklarında 

ileri daralma, skleroz artışı ve osteofitler tespit edildi. Yapılan kan tetkiklerinde akut faz reaktanları 

normal sınırlardaydı. Antinükleer antikor, romatoid faktör, anti-CCP ve HLA-B27 değerleri 

negatifti. Yapılan değerlendirmeler sonucu şikayetlerinin okronotik artropatiye bağlı olduğu 

düşünüldü. Hastanın bel ve eklem ağrılarına yönelik non-steroidal anti-inflamatuar tedavi 

başlandı. Ayrıca 100 mg/ kg/ gün (1 g/gün) olacak şekilde C vitamini desteği ve NAC 1200 mg 

verildi. Tirozin ve fenilalaninden fakir diyet önerildi. Ağrılı bölgelerine konvansiyonel TENS ve 

pulse ultrasonu içeren 10 seans fizik tedavi sonrası VAS ağrı skoru 10 puandan 5’ e geriledi. 

Sonuç: İnflamatuar aksiyel ve periferik eklem ağrısı yakınması ile hastaneye başvuran hastalarda, 

dikkatli anamnez ve karakteristik eklem tutulumunu gösteren direkt grafiler değerlendirilerek 

ayrıcı tanıda okronotik artropati tanısı da akılda tutulmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Alkaptonüri, artropati, inflamatuar ağrı 



  

P-77 Psöriyatik artritli bir olguda ağrılı jinekomasti gelişimi 

Rana Terlemez1, Tugce Ozekli Misirlioglu1, Deniz Palamar1, Kenan Akgün1, Hidayet Sarı1 

1İÜC Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD 

Amaç: Jinekomasti erkeklerde östrojen ve testosteron hormonlarının dengesizliği nedeniyle meme 

dokusu miktarındaki anormal ancak iyi huylu büyümeye verilen isimdir. Jinekomasti, bazı 

vakalarda bir, bazı vakalarda iki memeyi birden etkileyebilir. Her iki meme de düzensiz olarak 

etkilenip birbirinden farklı boyutlara ulaşabilir. Jinekomasti birçok vakada ciddi bir sorun değildir, 

ancak ağrılı olduğu durumlarda bireylerin bu durumla baş etmeleri zorlaşmaktadır. Nedenleri 

arasında hormonal bozukluklar, ilaç kullanımı, uyuşturucu ve alkol kullanımı ve bazı bitkisel 

ürünler ile takviyelerin kullanımı yer alır. Biz bu olgu sunumunda certolizumab tedavisi ile 

remisyonda olan psöriyatik artritli (PsA) bir olguda gelişen jinekomastiyi sunmayı amaçladık. 

Olgu: Kırk üç yaşında PsA tanılı erkek hasta kliniğimize her 2 göğsünde büyüme ve ağrı 

yakınması ile başvurdu. Hikayesinden 2017 yılında PsA tanısı aldığı ve 1 yıl sonrasında 

certolizumab tedavisi başlandığı öğrenildi. Hasta 2 yıl düzenli certolizumab tedavisi ile 

remisyonda iken, Ağustos 2020'de Covıd enfeksiyonu nedeni ile ilaca ara vermiş. Dört ay sonra 

her iki el ve ayakta poliartiküler tutulum ile hastalık aktivitesi artmış olarak kliniğimize başvuru 

yapmış ve hastaya tekrar certlizumab tedavisi başlanmış. Fakat 4 ay sonra hastada ağrılı 

jinekomasti gelişmesi üzerine tarafımıza tekrar başvurdu. Endokrinoloji bölümü ile konsülte 

edilen hastadan meme ultrasonografisi, spermiyogram ve testis ultrasonografisi istendi. Yapılan 

tetkikler sonucunda hastaya 'hipogonadotropik hipogonadizm' tanısı kondu. Endokrinoloji 

tarafından herhangi bir hormonal tedavi başlanmadı. Öte yandan ilaca bağlı jinekomastiyi 

dışlamak için certolizumab tedavisi kesildi. Certolizumab tedavisi kesildikten bir süre sonra 

hastanın öne ağrısı sonra da jinekomastisi geriledi. Hastaya etanercept 50 mg/hafta başlandı. 

Takiplerinde PsA hastalık aktivitesi ve jinekomastide artış gözlenmedi. 

Sonuç: Jinekomasti tüm anti-TNF'lerin Faz 3 çalışmalarında çok nadiren de olsa gözlemlenmiş bir 

istenmeyen etkidir. TNF, germ hücreleri tarafından sentezlenen parakirin etkili bir sitokindir. 

Spermatogenezde kritik rolü mevcuttur fakat disregüle TNF, testiküler inflamasyonu 

tetikleyebilmektedir. Öte yandan yapılan çalışmalarda otoimmun hastalıkların tedavi edilmesi ile 

hastalarda ögonadizm sağlandığı gösterilememiştir. Anti-TNF kullanımı ile de erkek hastalarda 

androjenlerin arttığı gösterilememiştir. 

Anahtar Kelimeler: jinekomasti, psöriyatik artrit, certolizumab 



  

P-78 Nadir Görülen Bir Kanat Skapula Nedeni: Vernet Sendromu 

Nimet Ezgi Güraslan1, Gülşah Çelik1, Hatice Erdoğan1, Meral Bilgilisoy Filiz1, Şebnem Koldaş Doğan1 

1S.B.Ü. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

Amaç: Vernet sendromu disfoni, ses kısıklığı, disfaji, dilin arka üçte birinin hipoestezisi, parotis bezi 

sekresyonunun azalması, gag refleksinin kaybı, yumuşak damak, sternokleidomastoid ve trapezius 

kaslarının zayıflığı ile kendini gösteren, IX, X, XI. kranial sinirlerin tutulduğu nadir görülen bir alt kranial 

sinir hastalığıdır. Bu olgu sunumunda amaç kanat skapulanın nadir bir nedeni olan alt kranial sinir 

lezyonlarının varlığını hatırlatmaktır. 

Olgu: 45 yaşında erkek hasta, 5 ay önce başlayan ve giderek artan ses kısıklığı, yutma güçlüğü, sağ taraf 

sırt bölgesinde ağrı ve asimetri nedeniyle polikliniğimize başvurdu. Sistem sorgulamasında son 3 ayda 6 

kg kilo kaybından başka bir bulgusu yoktu. Fizik muayenesinde sağ omuz eklem hareket açıklığı tam 

olduğu ve sağ trapezius ve sternokleidomastoid kaslarında atrofi ve kanat skapulası mevcuttu.(Şekil-1) Sağ 

trapezius ve sternokleidomastoid kas kuvveti 3/5, sol üst ekstremite ve sağ üst ekstemite diğer kas 

kuvvetleri 5/5 olarak değerlendirildi. Dil fonksiyonları ve oromotor hareketleri normaldi. Laboratuvar 

tahlilleri normal sınırlardaydı. Hastanın dış merkezde yaptırmış olduğu EMG’sinde sağda trapezius kasında 

istemli MÜP elde edilememiş ve aksesuar sinir ileti çalışmasında sol aksesuar sinir BKAP amplitüdü 10,70 

mV iken, sağ aksesuar sinir BKAP amplitüdü 600,00 µV ölçülmüştü. Bulgular sağ aksesuar sinirde kronik 

dönem ağır parsiyel akson hasarının varlığı lehine yorumlandı. KBB bölümü tarafından yapılan 

nazofaringoskopide sağ vokal kord paralizi görüldüğü bildirildi. Beyin MRG’de, sağ foramen jugulare 

düzeyinde yaklaşık 20 mm ölçülen T2’de hiperintens görünümünde ekstraaksiyel alanda devamlılığı 

izlenen, ilk planda araknoid kist lehine yorumlanan kitle lezyon mevcuttu. Boyun BT’de, sağda vokal 

kordta kalınlaşma izlendi. Servikal MRG’de C4-C5, C5-C6 santral bulgingler mevcuttu. Hastanın fizik 

muayene bulguları ve tetkiklerinin değerlendirilmesi sonucunda araknoid kiste bağlı vernet sendromu 

olabileceği düşünüldü.Hastanın tedavisi eforlu yutma, solunum, üst ekstremite kuvvetlerindirme 

egzersizleri olarak planlandı. Araknoid kiste cerrahi müdahalenin gerekliliği açısından nöroşiruji bölümüne 

yönlendirildi. 

Sonuç: Alt kranial sinir lezyonlarının nedenleri genetik, vasküler, travmatik, enfeksiyöz, metabolik, 

dejeneratif veya neoplastik olarak sınıflandırılabilir. Tedavileri altta yatan nedene bağlıdır. Disfoni, disfaji, 

öksürme, tat almada veya otonom fonksiyonlarda bozulma, nevralji, baş, farinks veya boyun ağrısı, 

trapezius, sternokleidomastoid veya dil kaslarının zayıflığı durumunda alt kranial sinir lezyonları dikkate 

alınmalıdır. Literatürde malignite, anevrizma, herpes, petroz piramide osteolitik metastaz veya kafa tabanı 

kırığı nedenleri ile IX, X, XI. kranial sinirlerinin felci Vernet Sendromu olarak tanımlanırken; buna ilateven 

XII. kranial sinir felci ve kontralateral hemiparezinin bulunması Schmidt Sendromu olarak tanımlanmıştır. 

Aynı şekilde en sık sebep olarak VZV enfeksiyonlarının neden olduğu yine IX, X, XI. kranial sinirlerin 

ağrılı felci ise Foramen Jugulare Sendromu olarak tanımlanmıştır. Literatürde bizim olgumuza benzer bir 

olgu da Schmidt Sendromu olarak değerlendirilmiş ve o olguda da serebellar bölgede araknoid kist olduğu 

bildirilmiş ancak asemptomatik olarak yorumlanmıştır. Olgumuzla aynı klinik bulguları olan iki olgu da ise 

internal jugular ven trombozu saptanmıştır.(3)(4). Ancak literatürde Schmidt veya Vernet Sendromlarını 

değerlendiren bir derlemede aslında santral kaynaklı Schmidt veya Vernet Sendromları olarak tarif edilen 

vakaların büyük çoğunlukla ekstraserebral multipl kranial sinir lezyonları hastalarını tanımladığını, teorik 

olarak unilateral beyin sapı sendromlarının mümkün olmasına rağmen hastaların hiçbirinde santral köken 

görülmediği de ileri sürülmüştür. Bu nedenle hastalarda alt kranial sinir lezyonlarını santral sendrom olarak 

yorumlamadan önce tam bir nörolojik muayene, EMG ve görüntüleme yapılmasını önermekteyiz. 

Anahtar Kelimeler: vernet, kanat skapula, aksesuar sinir 



  

P-79 Bulantı- kusma- yan ağrısı ile başvuran bir hastada vertebra fraktürü 

saptanması: Olgu sunumu 

Tuğba yıldız ilbaş1, Semra özkan1, Elif Can özdemir1, Ayşe A. küçükdeveci1 

1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon A.B.D. 

Amaç: Vertebral kompresyon kırıkları genelde sinsi başlangıçlıdır ve hastalar bazen başka sistem 

patolojisi düşündürecek semptomlarla başvurabilir. Bu olgu sunumunun amacı; herhangi bir 

travma tariflemeyen, bulantı, kusma ve yan ağrısı şikayeti ile başvuran bir hastada diğer sistem 

patolojileri dışlandıktan sonra vertebra fraktürünün de düşünülmesi gerektiğini vurgulamaktır. 

Olgu: 62 yaşında kadın hasta, yeni başlangıçlı bulantı, kusma, yan ağrısı şikâyeti ile acil 

servisimize başvurmuş. Acil serviste idrar yolu enfeksiyonu, akut batın yapan patolojiler açısından 

tetkik edilmiş. Yapılan kan, idrar tetkikleri ve abdomen ultrasonografisinde patoloji saptanmamış. 

Bunun üzerine olası kas-iskelet sistemi patolojisi araştırılması açısından fizik tedavi polikliniğine 

yönlendirilmiş. Hasta tarafımızca değerlendirildiğinde 3 gün önce başlayan sağ yan ağrısı, bulantı 

ve günde bir kere olan kusma yakınması olduğu öğrenildi. Ağrısı künt vasıfta sol flank bölgeden 

başlayıp sırta, torakal vertebralara yayılım göstermekte idi. Hastanın sistemik muayenesi doğaldı. 

Batın rahat, defans ve rebound saptanmadı. Kostovertebral açı hassasiyeti yoktu. Hastanın hareket 

sistemi muayenesinde bel ve sırt eklem hareketleri açıktı. Ekstansiyon ile rom başı ağrı mevcuttu. 

Sağda paravertebral spazm pozitif, düz bacak kaldırma testi bilateral negatif, alt ekstremite 

nörolojik muayenesi doğaldı. Alt torakal vertebralarda spinöz proçes hassasiyeti mevcuttu. 

Çekilen torako-lomber grafisinde T-11 vertebra korpusunda kompresyon fraktürü görüldü. Bunun 

üzerine istenen torakal MR’da T-11 vertebra korpusunda akut kompresyon fraktürüne sekonder 

yükseklik kaybı ve süperior end-plate komşuluğunda lineer fraktür hattı saptandı. Bunun üzerine 

hasta beyin cerrahisine yönlendirildi. Hastaya vertebroplasti işlemi uygulandı. Hastanın 

osteoporoz taraması açısından çekilen KMD sonucunda radius 1/3 distal t skoru -2,8, femur boyun 

t skoru -2,1 saptandı. 

Sonuç: Vertebral kompresyon kırıkları (VKK) dünya çapında yaklaşık 1.4 milyon kişiyi etkileyen 

kırık tipidir. VKK'ların en yaygın etyolojisi osteoporozdur, ancak travma, enfeksiyon ve 

maligniteye bağlı da gelişebilir. Vertebral fraktürlerin klinik prezantasyonu oldukça geniş bir 

yelpazededir. Bazı hastalar, birkaç hafta veya ay boyunca dayanılmaz ağrı yaşarken, radyografik 

olarak tanımlanmış kırıkları olan tüm hastaların yaklaşık yarısı hiçbir semptom göstermemektedir. 

Vertebral kompresyon kırıkları genellikle akut, aksiyal sırt ağrısı ile kendini gösterir, ancak 

birçoğu kronik bel ağrısı zemininde (genellikle önceki vertebral kompresyon kırıklarının bir 

sonucu olarak) ortaya çıkar ve daha sinsi bir başlangıçlıdır. Hastaların bazen primer başvuru 

nedeni; bulantı, karın ağrısı, göğüs ağrısı gibi başka sistem patolojisi düşündürecek atipik 

semptomlar olabilmektedir. Nitekim bulantı, kusma ve yan ağrısı yakınması ile başvuran 

hastamızda T-11 vertebra kompresyon fraktürü saptanmıştır. Bu olgu bağlamında, genitoüriner ya 

da gastrointestinal semptomlarla başvuran hastalarda temel patolojinin vertebra kaynaklı 

olabileceği de göz önünde bulundurulmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Bulantı, kusma, vertebra fraktürü 



  

P-80 Dinamik Ultrasonografi ile Tanı Konulan Non-Travmatik Tibialis Anterior 

Kas Herniasyonu Olgusu 

Sezin Solum1, Emrah Toklu1, Ender Salbaş2 

1Bursa Kestel Devlet Hastanesi 

2Bandırma Eğitim Araştırma Hastanesi 

Amaç: Alt ekstremitede kas herniasyonu nadir görülen bir durumdur. Genellikle travma sonucu 

gelişen fasiyal defekte bağlı olarak ortaya çıkar. En sık tibialis anterior kası etkilenir. Pozisyonla 

boyutu değişen şişlik ve ağrı şikayetine sebep olabilmektedir. Burada dinamik ultrasonografi ile 

tibialis anterior herniasyonu tanısı konulan bir olguyu sunmayı amaçladık. 

Olgu: 34 yaşında kadın hasta polikliniğe son 3 aydır olan sol cruris ön yüzde şişlik ve ağrı şikayeti 

ile başvurdu. Hastada öncesinde bilinen herhangi bir travma öyküsü bulunmamaktaydı. Şişlik 

istirahat halinde kaybolup özellikle merdiven inip çıkma ve yürüyüş gibi aktivitelerle ortaya 

çıkmaktaydı. Aile öyküsü ve bilinen ek bir hastalığı yoktu. İnspeksiyonda supin pozisyonda 

herhangi bir şişlik görülmezken hastanın ayak bileği dorsifleksiyona getirildiğinde cruris ön yüzde 

yaklaşık 1,5x1,5 cm boyutunda bir yumuşak doku şişliği görülmekteydi. Şişliğin çevresinde 

herhangi bir renk değişikliği bulunmamaktaydı. Palpasyonla yumuşak kıvamda ve ağrılıydı. Kas 

gücü ve duyu muayenesi normaldi. Kan tetkiklerinde herhangi bir anormallik yoktu. Yapılan 

dinamik ultrasonografide (USG) tibialis anterior kas herniasyonu saptandı (Resim 1). 

Sonuç: Tibialis anterior kas herniasyonu alt ekstemitede ağrı ve şişlik şikayeti bulunan hastalarda 

ayırıcı tanıda düşünülmesi gereken durumlardan biridir. Tanıyı doğrulamada non-invaziv ve 

ekonomik bir görüntüleme yöntemi olan dinamik USG kullanılabilir. 

Anahtar Kelimeler: tibialis anterior, kas herniasyonu, ultrasonografi 



  

P-81 Akciğer Transplantlı Hastada Uzun Süreli Steroid Kullanımına Bağlı 

Bilateral Kalça Avasküler Nekroz Tanı ve Rehabilitasyonu 

Özge Büşra Arar Batur1, Hande Yakar1, Meltem Güneş Akıncı1, Müfit Akyüz1 

1Ankara Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi, Ankara 

Amaç: Akciğer transplantasyonu, ülkemizde nadir vakalara uygulanmaktadır. Nakil sonrası uzun 

süreli immünsupresif tedavi birçok komplikasyona neden olmaktadır. Bu olguda KOAH ve akciğer 

transplantasyonu nedeniyle uzun süreli immünsupresif tedavi alan bir hastada bilateral kalça avasküler 

nekrozu (AVN) erken tanısı ve tedavisindeki zorlukların vurgulanması amaçlanmıştır. 

Olgu: 53 yaşında erkek hasta her iki kalçada kasıktan uyluğa yayılan ağrı ve yürümede zorluk 

şikayetleri ile polikliniğimize başvurdu. Bu ağrı vizüel analog skala (VAS) ile sağda VAS 8 solda VAS 

5 değerlerindeydi. Bu şikayetleri yaklaşık 5 aydır mevcuttu ve progresif vasıftaydı. Ek hastalıkları 

sorgulandığında 1 yıl önce KOAH (Kronik obstrüktif akciğer hastalığı) nedeniyle akciğer 

transplantasyonu olduğu öğrenildi. Halen immünsupresif tedavi alan hastanın nakilden önce de KOAH 

nedeniyle uzun süre oral steroid kullanım öyküsü mevcuttu. Antaljik yürüyen hastanın her iki kalça 

fleksiyonu ve internal rotasyonu kısıtlı, ağrılıydı. Nörolojik değerlendirmede kalça çevresi kaslarda 

minimal güçsüzlük (ağrıya sekonder düşünüldü) dışında özellik yoktu. Çekilen pelvis grafisinde her 

iki femur başında düzensizlik saptandı. Kan tetkiklerinde Kreatinin:1.6, Glomerüler filtrasyon hızı 

(GFR): 55, 25 OH Vitamin D:17 idi. Akut faz reaktanları normaldi. Eski tetkikleri incelenerek hastanın 

yine bir akciğer transplantasyonu komplikasyonu olan kronik böbrek hastalığı (KBH) da olduğu 

görüldü.Hasta ileri tetkik ve tedavi amaçlı hospitalize edildi. Pelvis MR görüntülemesinde her iki 

femur başında avasküler nekroz alanları izlendi. Kemik Mineral Dansitometri (KMD) osteoporoz ile 

uyumlu idi. Yapılan Elektromiyografik incelemede belirgin patoloji izlenmedi. Hastaya steroid 

kullanımının iyi bilinen komplikasyonları olan femur başı AVN ve osteoporoz tanıları konularak 

konservatif tedaviye başlandı. Ağrı kesmeye yönelik non-steroidal antiinflamatuar ilaçlar (NSAİİ) 

renal nedenlerle başlanmadı. Tramadol ile ağrı modifikasyonu sağlandı. Kalçaya aktarılan ağırlığın 

azaltılması amacı ile walker önerildi. FTR programı; Kalçaya ağırlık vermeden walker ile yürüme, 

postür, denge-koordinasyon, eklem hareket açıklığı, kalça çevresi kasları güçlendirme egzersizleri 

olarak oluşturuldu. TENS uygulamasına başlandı. Ortopedinin cerrahi girişim düşünmediği hasta için 

sağ kalçaya ultrasonografi eşliğinde girişim (PRP (Platelet rich plasma) ve/veya Ozon) planlandı. 

Transplantı yapan göğüs cerrahı ile değerlendirmede enfeksiyona eğilim nedeniyle girişimsel işlem 

uygulamasından vazgeçildi. Kronik böbrek hastalığı da olan hasta için osteoporoza yönelik D vitamini 

ve kalsiyum replasmanı ve ardından renal doz ayarlaması gerektirmeyen denosumab tedavisi planlandı. 

15 seanslık tedaviden yarar gören hasta (her iki kalça VAS’da 2-3 puan azalma, yürüyüş mesafesinde 

artma) önerilerle ev programı öğretilerek taburcu edildi. Hasta 6 aylık takiplere alındı. 

Sonuç: Bu hastada uzun süreli steroid kullanımı sonucu ortaya çıkan AVN ve osteoporozun 

yönetilmesi KBH ve enfeksiyona yatkınlık nedeniyle zorluklar içermekteydi. Uzun süreli 

immünsupresif tedavi alan hastalarda kas-iskelet sistemi ağrıları ciddiye alınmalı, tüm 

komplikasyonlar açısından ayrıntılı olarak değerlendirilmelidir. Hastanın fonksiyonelliği ve yaşam 

kalitesi için erken tanı ve bütüncül tedavi önemlidir. 

Anahtar Kelimeler: avasküler nekroz, immünsupresyon, osteoporoz, femur başı avasküler nekrozu 



  

P-82 Guillain Barre Sendromu sonrasında gelişen Heterotopik Ossifikasyon: 

Vaka sunumu 

EMİNE NUR GÖNEN1, MUSTAFA AZİZ YILDIRIM1, GÖKŞEN GÖKŞENOĞLU1 

1İSTANBUL FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON EĞİTİM VE ARAŞTIRMA 

HASTANESİ 

Amaç: Nörolojik Heterotropik Ossifikasyon (NHO) nörolojik hastalık sonrası iskelet harici 

dokularda kemik oluşumunu ifade eder.NHO genellikle spinal kord yaralanması (SKY) ve 

travmatik beyin yaralanması (TBY) sonrası oluşur.Ancak Guillian Barre Sendromunun nadir bir 

komplikasyonu olarak da ortaya çıkabilir.Biz covid-19 enfeksiyonu sonrası akut GBS gelişen bir 

erkek hasta sunduk. Tetrapleji ve solunum güçlüğü gelişen hastada uzamış immobilizasyon sonrası 

her iki kalça diz ve sağ dirseğinde NHO saptandı. 

Olgu: Gribal enfeksiyon sonrası tetrapleji ve solunum güçlüğü gelişen hasta acile başvurmuş. 

Akciğer bilgisayarlı tomografi (BT) taramasında iki taraflı buzlu cam opasiteleri görülmüş ancak 

SARS-CoV-2 için alınan iki rinofaringeal sürüntü negatif bulunmuş.Solunum sıkıntısının artması 

üzerine entübe edilmiş ve yoğun bakımda takip edilmiş.Yoğun bakımdan taburcu olduktan sonra 

rehabilitasyon amaçlı servisimize interne edildi.Fizik muayenede her iki dirsekte ve her iki kalçada 

eklem hareket açıklığında kısıtlılık tespit edildi.Kanda ALP değeri 247 IU/L görüldü. Radyolojik 

incelemelerde, her iki kalça ve sağ dirsek ekleminde yumuşak doku içerisinde sınırları düzensiz 

opasite görüldü. Teknesyum-99m Metilen Difosfonat (Tc-99m MDP) ile yapılan kemik 

sintigrafisinde; her iki koksafemoral bölge, her iki diz mediali ve sağ dirsek posterior unda HO ile 

uyumlu görünüm saptandı. Hastaya 75mg/gün indometazin tedavisi başlandı.Hastaya, aktif ve 

pasif eha,kas güçlendirme , denge ve kordinasyon eğitimi, iş uğraşı terapisi ve yürüme egzersizleri 

verildi. Rehabilitasyon sonucunda hasta oturma dengesi ve ayakta denge kazandı. Ev egzersiz 

programı verilerek taburcu edildi. 

Sonuç: SARS-Cov-2 enfeksiyonu sonrası GBS vaka bildirimleri gittikçe artmaktadır.NHO GBS 

nun nadir bir komplikasyonudur.Özellikle ciddi paralizi gelişen, uzun yoğun bakım yatışı olan 

mekanik ventilatör ile takip edilmiş hastalarda NHO u akla getirmek ve profilaksi seçeneklerini 

uygulamak hastanın uzun dönem günlük yaşam aktivitelerini yerine getirmesinde önem taşır. 

Anahtar Kelimeler: Guillain Barre, Heterotopik ossifikasyon, covid-19 



  

P-83 Ambulasyonu Bozulan Evre 4 Gonartrozlu ve Dejeneratif Çok Seviyeli 

Lomber Diskopatili Hastada İhmal Edilen Derin Duyu Muayenesi Sonucu 

Atlanılan Tanı: Spinal Torakal Meningiom 

Hasan Hüseyin Gökpınar1 

1Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 

Amaç: Spinal meningiomaların en sık görülen lokalizasyonu torakal bölgedir. Servikal bölgede 

kordun anteriorunda, torakal bölgede posteriorunda yerleşme eğilimindedirler ve bu nedenle 

torakal bölge lokalizasyonlu olanlar motor defisit olmaksızın denge ve propriosepsiyon kaybı ile 

sonuçlanabilirler.Statik muayene ile sınırlı kalınıp dinamik muayenesi yapılmayan ve derin duyu 

muayenesi ihmal edilerek tanısı atlanılan torakal meningiom olgumuzu literatürle paylaşıyoruz. 

Yöntem: 76 yaşında kadın hasta Haziran 2020’ de 5 aydır sağ kalçadan bacağa vuran ağrı, uyuşma 

ve son 1 aydır daha da kötüleşen yürümede güçlük şikayeti ile polikliniğimize başvurdu. Verilen 

ilaçlardan fayda görmediğini ve 1 aydır ev içinde dahi yürüteç kullanmak zorunda kaldığını iletti. 

B semptomları sorgulandığında özellik saptanmadı. Siyatik sinir irritasyon testleri sağda pozitifti. 

Kas kuvvetleri proksimalde 4/ 5, distalde tamdı. Diz rom muayenesi bilateral açıktı, sağda 

fleksiyon sonu ağrılıydı. Bilateral rende ve öğütme testleri pozitifti. Başka özellik saptanmayan 

hastadan istenen diz grafisinde evre 4 gonartroz saptanması, lomberde ileri dejeneratif bulguların 

olması ve radyolojik görüntülerin hastadaki klinik bulgular ile örtüşmesi ile ön tanı lomber 

dejeneratif diskopati ve gonartrozdu. Şikayetleri henüz kronikleşmeyen hastaya ambulasyon 

kaybının geçici olduğu düşünülerek konservatif yöntemler önerildi. 

Bulgular: Sürecin devamında hastanın nöroloji ve nöroşirurji polikliniklerine başvurduğu ve Ekim 

2020’ de torakal T7-8 düzeyinde düzgün sınırlı bir kitle tespit edildiği öğrenildi. Opere edilen 

hastaya konulan tanı WHO grade 1 torakal meningiomdu. Ağrıları azalsa da diğer şikayetleri 

geçmeyen hasta Mart 2021’ de kontrole geldi. Kas kuvvetleri tabloyu yine açıklamıyordu. 

Dinamik muayeneye geçilerek yardımla ayakta durması ve gözlerini kapatması istenen hastada 

problemin denge ve propriosepsiyon bozukluğu olduğu anlaşılınca önce serebellar sonra derin 

duyu muayenesi yapıldı. Derin duyu muayenesi tüm komponentleriyle patolojikti. 

Sonuç: Ambulasyonu bozulan hastalarda atlanmaması gereken en önemli husus en az motor 

değerlendirme kadar önemli olan derin duyu muayenesinin yapılması gerektiğidir. Statik 

muayenesinde yürümede bozulma kliniğini açıklayacak anlamlı bulguları olan yaşlı hastalarda 

dahi dinamik muayene de yapılmalı, nörolojik muayene asla ihmal edilmemelidir. 

Anahtar Kelimeler: Ambulasyon kaybı, derin duyu muayenesi, torakal meningiom 



  

P-84 bortezomibe bağı gelişen periferik nöropati, 

Necat akgün1 

1İstanbul fizik tedavi eğitim araştırma hastanesi 

Amaç: Olgu Sunumu- Bortezomibe bağlı periferik nöropati ve rehabilitasyon süreci hakkında 

bilgilendirme yapmak 

Olgu: 71 yaş kadın hasta, ev hanımı şikayet: kol ve bacaklarda güçsüzlük, yürüyememe. Multipl 

myelom tanısı ile kemoterapi sürecine alınmış. Bortezomib ve steroid kür sonrası bacak ve 

kollarda güçsüzlük gelişmiş. Hasta tarafımıza başvurduğunda tekerlekli sandalye ile ambule 

olmaktadır. Hastanın oturma dengesi ve ayakta dengesi yoktur. Hastanın üst ekstremite kas gücü 

sağ üst ekstremite c5 4/5, c6 4/5, c7 5/5, c8 5/5, t1 5/5 sol üst ekstremite c5 4/5, c6 4/5, c7 3/5, c8 

3/5, t1 3/5 olarak saptanmıştır. Hastanın sağ alt ekstremite kas gücü l2 3/5, l3 3/5, l4 4/5, l5 3/5, 

s1 4/5 sol alt ekstremite kas gücü l2 3/5, l3 5/5, l4 5/5, l5 5/5, s1 5/5 olarak saptanmıştır. Hastanın 

derin tendon refleksleri üst ekstremitede normoaktif, alt ekstremitede hipoaktif olarak 

saptanmıştır. Hastada patolojik refleskler negatif olarak saptanmıştır. Bortezomibe bağlı periferik 

nöropati gelişen hastada kemoterapi kürü sonlandırıldı. Hasta egzersiz ve fizik tedavi programına 

alındı. Fizik tedavi programında diz ve kollara tens, ir ve kdd verildi. Egzersiz olarak ekstremiteler 

eklem hareket açıklığı, germe, güçlendirme, postür, denge, yürüyüş egzersizleri verildi. Nöropatik 

semptomlar için pregabalin başlandı, semptomlarında % 20 azalma gözlendi. Kas güçleri tam olan 

hasta walker ile taburcu edildi 

Sonuç: Bortezomib pretozom inhibitörüdür. 20S pretozomun B5 ve B5i bölgesine bağlanarak 

etkisini gösterir. Peptik boronik asit türevinde bir ilaçtır. Proteozom inhibitörleri, proteozomların 

fonksiyonlarını inhibe eder, gen ekspresyonuna bağlı olarak protein yapımını ve çoklu sinyal 

iletimini engellerler. Periferik nöropati en sık görülen yan etkisidir. Mitokondiri aracılı Ca++ 

dengesi bozulması, nörotrofin yapısının bozulması, sinir büyüme faktörü transkripsiyonun 

bozulması ve otoimmünite patogenezde sorumlu olabilecek mekanizmalardır. Ağrı, parestesi, 

yanma hissi ve uyuşma duygusu ile ellere göre öncelikle ayaklarda ortaya çıkan başlıca duyusal 

nöropati gelişir. Ağır derecede (III – IV) periferik nöropati %13 – %1 sıklığında gelişir. İlacın 

kesilmesi veya doz azaltılmasını izleyerek %79 oranında gerileme veya düzelme gözlenir. 

Tedavisinde fizik tedavi modaliteleri. egzersiz, elektrik stimülasyonu ve nöropatik ağrı için 

medikal tedaviler(pregabalin gabapentin,karbamapezin vb. ) mevcutttur 

Anahtar Kelimeler: bortezomib, periferik nöropati, egzersiz, polinöropati 



  

P-85 PAGET HASTALIĞI NEDENİYLE ANTİREZORPTİF TEDAVİ ALAN 

HASTADA SUBTROKANTERİK KIRIK: OLGU SUNUMU 

Doğukan Erkal1, Mert Çiftdemir1, Nurettin Taştekin2 

1Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi AD 

2Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi FTR AD 

Amaç: Paget hastalığı bir veya daha fazla kemiği tutan, lokal olarak artmış kemik döngüsü ve 

organize olamamış kemik dokusu ile karakterize, kronik, çoğunlukla selim bir hastalıktır. Paget 

hastalığının tedavisinde antirezorptif tedaviler sıklıkla kullanılmaktadır. Antirezorptif tedavide ilk 

akla gelen zoledronik asittir. Bu yazıda amaç antirezorptif tedavinin uygunsuz kullanımının ortaya 

çıkardığı atipik femur kırığının gözardı edilmemesidir. 

Olgu: 71 yaşında altı yıldır Paget tanılı kadın hasta tarafımıza Endokrinoloji kliniği tarafından 

yönlendirildi. Rutin kontroller esnasında Kemik Sintigrafisinde bilateral subtrokanterik bölgede 

Paget ile uyumlu olmayan kemik lezyonlarına rastlanılmış. Hastanın başvurusunda bilateral alt 

ekstremite ağrısı mevcuttu. Hastanın ağrılarının sadece dinlenme halinde değil aksiyel yüklenme 

ile de arttığı ve yürümekte zorlandığı öğrenildi. Hastanın Paget tanısı aldığından beri antirezorptif 

tedavi aldığı öğrenildi. Hastanın muayenesinde özellikle kalça rotasyonel hareketlerle ağrıları 

olduğu görüldü. Hastanın radyolojik görüntülemeleri yapıldı. Hastanın direkt grafilerinde sağda 

iyileşmemiş solda iyileşmiş subtrokanterik stres kırıklarının olduğu görüldü. 

Sonuç: Paget, hiperkalsemi, osteogenezis imperfekta, fibröz displazi gibi pek çok hastalığın 

tedavisinde kullanılan bifosfonatların uzun süreli kullanımına bağlı olarak stres kırıkları 

görülebilmektedir. Uzun süreli kullanımda bifosfonatlar, kemik matriks yoğunluğunu artırırken 

aynı zamanda kırılganlığı artmış ve mikrotravmalara daha dayanıksız bir kemik doku oluşumuna 

neden olur. Bu durumda özellikle subtrokanterik bölge gibi stres altında kalan bölgelerde kırık 

görülebilmektedir. Genellikle hastalarda kırığa neden olabilecek travma öyküsü bulunmaz ve bazı 

olgularda bilateral kırıklar gelişebilir. Radyolojik görüntüde kortikal hipertrofinin olduğu bölgede 

unikortikal ayrılma ile birlikte basit transvers kırıklar izlenebilir. Uzun süreli antirezorptif tedavi 

alan hastalarda özellikle kalça, bel ve kasık ağrıları sorgulanmalıdır. Gereklilik halinde tedaviye 

ara verilmelidir. 

Anahtar Kelimeler: PAGET HASTALIĞI, ANTİREZORPTİF TEDAVİ, ATİPİK FEMUR 

KIRIĞI, SUBTROKANTERİK FEMUR KIRIĞI. 



  

P-86 Tekrarlayan Üveit ile Başvuran Aksiyel Spondiloartrit Olgusu 

Öznur Kutluk1 

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

Amaç: Göz küresinin damar ve pigmentten zengin orta tabakası olan uvea tabakasının iltihabına 

üveit denir. Üveitin anatomik sınıflamasına bakıldığında ön üveit, panüveit, arka üveit ve 

intermediyer üveit olarak belirlenmiştir. Ankilozan Spondilit (AS) ilişkili üveitlerin %50’si akut 

ön üveit şeklindedir. Akut ön üveit olgularının yaklaşık %50’sinde HLAB27’nin pozitif olduğu 

gösterilmiştir. Akut ön üveit, AS’li hastalarda yaklaşık %20 -30 oranında görülen en sık 

ekstraartiküler tutulumdur. Bu poster bildiriminde tekrarlayan anterior üveiti olan bir olguda 

etiyoloji araştırılması sonucunda aksiyel spondiloartrit tanısı konulan bir olguyu sunmak istedik. 

Olgu: 49 yaşında erkek hasta son 2 ayda 3 kez tekrarlayan sağ gözde anterior üveit şikayetiyle 

başvurdu. Hasta üveit açısından etiyoloji değerlendirilmesi amacıyla tetkik ve muayene edildi. 

Romatolojik sorguda hastanın uzun yıllardır olan aralıklı bel ağrısı öyküsü vardı, sabahları 

kalktığında bel hareketlerinde sertlik tutukluk tarifleyen hastanın ağrısı gün içinde hareketle 

azalma eğilimindeymiş. Çok ağrısı olduğunda ağrı kesici aldığını, aldıktan sonra şikayetlerinin 

geçtiğini ifade etti. Psöriyazis ve inflamatuvar barsak hastalığı açısından sorgulanan hastada bulgu 

yoktu, aile öyküsü yoktu. Hastanın fizik muayenesinde bel hareketlerinde kısıtlılık mevcuttu, 

boyun hareketleri açıktı. Periferik eklem tutulum öyküsü olmayan hastanın eklem muayenesi 

normaldi. Hastanın laboratuvar tetkiklerinde CRP 19,8 mg/L, sedimantasyon 3 mm/sa, hemogram 

ve biyokimya tetkikleri normaldi. HLA B27 gen testi negatifti. Ap pelvıs grafisi normal olan 

hastanın inflamatuvar bel ağrısı ve akut faz yüksekliği olması nedeniyle sakroiliak eklem MR 

çekildi. MR görüntülerinde her iki sakroiliak eklem inferior kesimlerinde iliak yüzeylerde daha 

belirgin olan subkondral kemik iliği ödemi ve kontrast tutulumu saptandı. Aksiyel spondilartrit 

tanısı konulan hasta ağrıya yönelik analjezik tedavi ve sülfasalazin düşük dozda başlanılarak 2 

gr/gün dozuna çıkıldı ve takibe alındı. Hasta takibinin 1. yılında ve üveit atak öyküsü olmadı. 

Sonuç: Ankilozan spondilit, reaktif artrit, inflamatuar barsak hastalıkları olan hastalarda 

tekrarlayan akut ön üveit atakları gelişebilmektedir. Sistemik hastalığı olmayan ancak HLA-B27 

doku antijeni taşıyan bireylerde de aynı şekilde ön üveit görülebilmektedir. Atakların topikal 

steroid ve sikloplejiklerle ve lokal steroid enjeksiyonları ile tedavisi genellikle yeterli olup görme 

prognozu iyidir. Üveit etiyolojisi araştırılırken özellikle sinsi bel ağrısı olan hastalarda aksiyel 

spondiloartrit tanısı akla gelmelidir. 

Anahtar Kelimeler: Aksiyel spondiloartrit, Anterior üveit   



  

P-87 COVID-19 Gebe Hastada Serebrovasküler Hastalık Sonrası Erken Dönem 

Rehabilitasyon Sonuçları: Vaka Sunumu 

Ayşenur Mert1, Bilge Büşra Özek1, Pınar Borman1, Bilge Kesikburun1, Elif Esen Özdemir1 

1Ankara Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi, Ankara 

Amaç: Şiddetli akut respiratuar sendrom koronavirüs 2 (SARS-CoV-2) enfeksiyonu kardiyovasküler, renal 

sistem ve nörolojik sistem gibi pek çok organları tutmakta ve koagülasyon sistem bozukluklarına yol açmaktadır. 

Gebeliğin de hiperkoagülopati durumuna neden olarak hemostaz üzerine etkisi olduğu gösterilmiş olup gebe 

kadınlarda ciddi COVID-19 hastalığı geçirme olasılığı daha yüksek olarak bildirilmiştir. Bu vaka sunumunda 

gebe bir COVID-19 hastasında serebrovasküler komplikasyonlar sonucu oluşan kas iskelet sistemi sorunları ve 

erken dönem rehabilitasyonun etkilerinin vurgulanması amaçlanmıştır. 

Olgu: COVID-19 tanısı alan 32 haftalık gebe hastaya, travay ünitesinde oksijen ihtiyacı olmadan takip edilmekte 

iken nefes darlığında artış ve oksijen ihtiyacı gelişmesi üzerine düşük moleküler ağırlıklı heparin ve 

metilprednizolon 100 miligram başlandı. Acil servise başvurusundan bir hafta sonra fetal distres gelişmesi 

üzerine hasta acil sezaryene alınarak sağlıklı bebek doğumu gerçekleştirildi. Doğum sonrası yoğun bakım 

ünitesine alınan hasta ekstübe halde yüksek akım nazal oksijen ve rezervuarlı maske ile takip edilirken 

saturasyon düşüklüğü olması sebebiyle entübe edildi. Dokuz gün entübe takip edilen hastanın, ekstübasyon 

sonrası her iki alt ekstremitede ve sağ üst ekstremitede kas güçsüzlüğü gelişmesi üzerine çekilen beyin 

tomografisinde multipl fokal hipodens sahalar ve manyetik rezonans incelemede tomografiye uyan 

lokalizasyonlarda akut enfarkt ile uyumlu kısıtlı difüzyon bulgusu gösteren alanlar izlendi. Bunun üzerine 

hastanın tedavisine klopidogrel 75 miligram eklendi. Fonksiyonel olarak sedye seviyesinde olan hasta subakut 

rehabilitasyon amacıyla Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon kliniğine kabul edildi. Brunnstrom evreleri sağ üst 

ekstremite için 4, sağ el için 5, sağ alt ekstremite için 4 şeklinde; sol tarafta üç bölge için de 6 seviyesinde 

belirlendi. Rehabilitasyon ile kısa ve uzun oturma dengeleri gelişen hastanın spastisitesi mevcut değildi ve 

serebellar testleri beceriksizdi. Diğer sistem muayeneleri normal sınırlardaydı. Hasta kliniğimize geldiğinde 4 

litre/dakika oksijen (nazal kanül) ile saturasyonları %98 idi. Hastanın oksijen desteği kademeli olarak azaltılıp 

kesildi. Ayrıca geldiğinde 40 miligram metilprednizolon tedavisi alan hastanın bu tedavisine beş günde bir 8 

miligram azaltılarak devam edildi.Hastanın rehabilitasyon programı eklem hareket açıklığı egzersizleri, postür 

egzersizleri, denge ve koordinasyon egzersizleri, kademeli mobilizasyon egzersizleri, nörofizyolojik egzersizler, 

iş uğraşı tedavisi, alt ekstremite diz ekstensörlerine ve ayak bileği dorsifleksörlerine yönelik fonksiyonel 

elektriksel stimülasyon (FES) cycling, kardiyopulmoner rehabilitasyon (KPR) olarak düzenlendi. Hasta 25 seans 

nörofizyolojik egzersiz ve 15 seans kardiyopulmoner rehabilitasyon programını tamamlayarak, oksijen ihtiyacı 

olmadan tripod ile ambule şekilde ev programı verilerek taburcu edildi. 

Sonuç: Gebelikte COVID-19 ve postpartum serebrovasküler hastalık geçiren hastamızda uzun süreli yoğun 

bakım yatışına bağlı immobilizasyon problemleri, nörolojik tutulum sonucu oluşan kas iskelet sistemi 

problemleri ve akciğer tutulumuna bağlı respiratuvar problemlerin erken dönemde uygulanan rehabilitasyon ile 

gerilediğini gözlemledik ve bu olgu sunumunda subakut rehabilitasyonun COVID-19’ a bağlı gelişen 

komplikasyonlar üzerine etkinliğini vurgulamak istedik. Kapsamlı rehabilitasyon programı ile hastanın günlük 

yaşam aktivitelerinde bağımsızlığı arttı. Kardiyopulmoner rehabilitasyon ile kardiyak ve pulmoner kapasitesi 

normal düzeye gelerek hastanın oksijen ihtiyacına gerek kalmadı. Sonuç olarak COVID-19 sonrası erken 

dönemde uygulanan pulmoner ve nörolojik rehabilitasyon, kas gücünün artırılmasında, erken mobilizasyonun 

sağlanmasında, kardiyopulmoner kapasiteyi geliştirerek oksijen ihtiyacının azaltılmasında ve sosyal hayata 

dönüşte yaşam kalitesinin artırılmasında etkili ve gerekli bir tedavidir. 

Anahtar Kelimeler: COVID-19, Gebelik, Kardiyopulmoner Rehabilitasyon, Nörolojik Rehabilitasyon, 

Serebrovasküler Hastalık 



  

P-88 Kronik Omuz Ağrısıyla Gelen Sinovyal Osteokondromatozisli Olgu 

Nuri Tuğbay Yıldıran1, Kenan Akgün1 

1İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 

Amaç: Sinovyal osteokondromatozis (SOK), sinovyal membranın kartilajinöz metaplazisi sonucu 

sinovyumda osteokondral odakların oluşması ile gelişen sinovyal eklemleri, tendon kılıflarını ve bursaları 

etkileyen nadir görülen bir hastalıktır. İnsidansı 100.000 kişide 1 olarak tahmin edilmektedir. Sinsi 

başlangıçlıdır. Genellikle tek ve büyük eklem tutulumu görülür. Primer ve sekonder olarak ikiye 

ayrılmaktadır. Primer sinovyal osteokondromatoziste en sık diz eklemi tutulmakta daha az sıklıkla dirsek, 

omuz, kalça ve ayak bileği tutulumu görülmektedir. Oluşum mekanizmasında travma ve enfeksiyonlar 

suçlanmaktadır ancak etiyolojisi henüz kesinlik kazanmamıştır. Erkeklerde kadınlara göre biraz daha sık 

görülmekte ve tanı genelde 3. ve 4. dekatlarda konulmaktadır. Sekonder SOK ise daha sık görülen form 

olup ileri yaşlarda ve travma, osteoartrit, osteokondritis dissekans veya nöropatik artropati gibi patolojiler 

sonrasında rastlanılmaktadır. SOK benign bir hastalık olup, nadiren malign transformasyon da 

gösterebildiği bildirilmiştir. Tanı anamnez, fizik muayene, direkt grafi, ultrasonografi (USG), manyetik 

rezonans görüntüleme (MRG) ve/veya bilgisayarlı tomografi ile konulur. Biz bu olgu sunumumuzda bize 

kronik omuz ağrısıyla gelen ve yapılan muayene, direkt grafi, USG ve MRG sonucunda SOK tanısı alan 

hastamızı anlatmak istiyoruz. 

Olgu: 26 yaşında erkek hasta. Sol omuzunda ağrı şikayetiyle bize başvurdu. İlk şikayeti 2014’te spor 

yaptıktan sonra ağrı hissetmesiyle başlamış. 1 ay önce spor yaptıktan sonra istirahat halindeyken yeniden 

ağrısı başlaması üzerine acil servise başvurmuş ve intramuskuler non steroid anti inflamatuar ilaç (NSAİİ) 

tedavi yapılmış. Pek fayda etmemiş. İlerleyen günlerde ağrısı giderek azalmış. Hasta son 10 gün boyunca 

her gün düzenli oral NSAİİ (flubiprofen 1x100mg) kullanması sonucunda ağrısı kalmamış vaziyette bize 

başvurdu. Fizik muayenede sol omuz eklem hareket açıklığı (EHA) dış rotasyon 80 derecede hafif kısıtlı 

ağrılı, iç rotasyon 90'a getirebiliyor, yine sonu ağrılı. Pasif fleksiyon 180, abdüksiyon 180 derece 

yapabiliyor. Aktif fleksiyon ve abdüksiyon 170 dereceye çıkabiliyor. Hareket sonları ağrılı. USG ile 

bakıldığında bicipital tendinit ve tendon etrafında efüzyon ve grade 2 doppler aktivitesi var. Yine biceps 

tendonu ve rotator kaf’ta ossifiye nodüller ve kalsifikasyonlar mevcut. Direkt grafisinde çok sayıda ossifiye 

nodüler lezyonlar görüldü. Çekilen konstrastlı omuz MRG’sinde lezyon T2 ağırlıklı incelemelerde 

kalsifikasyon ile uyumlu sinyal mevcut. İV kontrast madde sonrası lezyonda periferal heterojen konstrast 

tutulumu mevcut. Lezyon sinovyal osteokondromatozis ile uyumlu şeklinde raporlandı. Ortopedi FTR ortak 

konseyinde hasta tartışıldı. Hastaya PET-BT çekildi. Hipermetabolik tümöral lezyon saptanması üzerine 

biyopsi önerildi. Girişimsel radyolojide biyopsi materyali alınan hastaya cerrahi planlandı. 

Sonuç: Omuz ağrısıyla gelen ve görüntülemede sinoviyumla ilişkili ossifiye nodüller gördüğümüz 

hastalarda aklımıza SOK gelmelidir. Genelde benign seyirli bir hastalık olup nadiren malign formasyonu 

olmaktadır. Literatürde fizik tedavi ve konservatif tedavilerle takibinde olumlu sonuç alınan az sayıda da 

olsa vaka örnekleri mevcut olduğu için hastalarda öncelikle konservatif tedaviler denenmelidir. Ancak 

yanıtsız hastalarda cerrahi tedavi seçeneği olan total sinovyektomi ile eklem içi serbest cisimlerin eksiyonu 

önerilmektedir. Cerrahi sonrası hastalarda nüks son derece az olup takibinde iyi sonuçlar alınmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: sinovyal, osteokondromatozis, omuz 



  

P-89 COVID-19 Enfeksiyonu Sonrası Polimiyalji Romatika; Olgu Sunumu 

Nurahsen Zaben1, Hatice Demirel1, İlker Yağcı1 

1Marmara Üniversitesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı 

Amaç: Polimiyalji romatika (PMR); 50 yaş üstünde görülen omuz ve pelvik kuşakta inflamatuar 

ağrı ve tutuklukla seyreden, kronik bir hastalıktır. Etiyolojisinde genetik ve çevresel faktörler (viral 

enfeksiyonlar, influenza aşısı vb) rol oynamaktadır. Eritrosit sedimentasyon hızı ve CRP gibi akut 

faz reaktanları sıklıkla yüksek bulunmaktadır. Spesifik bir tanı testi olmamakla birlikte klinik 

bulgularla tanı konulmaktadır [1]. Genellikle düşük doz glukokortikoid tedavisine iyi yanıt 

alınmaktadır. Burada COVID-19 enfeksiyonu sonrası şikayetleri başlayan bir PMR vakası sunduk. 

Olgu: 82 yaşında kadın hasta, tarafımıza yaklaşık 2 aydır olan tüm gün süren tutukluk, her iki 

omuzda ağrı, kollarını kaldıramama, yürümede güçlük şikayetleriyle başvurdu. Ailesinde 

romatizmal hastalık öyküsü yoktu. Hastanın şikayetleri COVID-19 enfeksiyonu geçirdikten 2 ay 

sonra başlamıştı. Fizik muayenesinde bilateral proksimal üst ve alt ekstremite kaslarında ağrıya 

sekonder subjektif kas güçsüzlüğü vardı (4/5). Hastanın bilateral omuz fleksiyonu 45’er derece, iç 

ve dış rotasyonları bilateral olarak limitliydi. Hasta polikliniğe tekerlekli sandalye ile 

başvurdu.Hastanın kas iskelet ultrason incelemesinde subakromial-subdeltoid ve subkorakoid 

bursada artmış sinovyal sıvı izlendi, bursit lehine değerlendirildi.Labaratuar tetkiklerinde 

sedimentasyon 43 mm/saat, CRP 24 mg/L, RF ve Anti-CCP negatifti.ACR/EULAR klasifikasyon 

kriterlerine göre 7 puan alan hastaya Polimiyalji romatika tanısı konuldu ve 15 mg/gün 

Prednizolon tedavisine başlanıp, 4 hafta sonra kontrole çağırıldı. 4 hafta sonraki kontrolünde hasta 

polikliniğe bağımsız yürüyerek geldi. Omuz ağrısı ve tutukluğu azalmış olup, aktif eklem hareket 

açıklığı tam, kas güçleri 5/5’ti.  

Sonuç: PMR, yaşlı popülasyonda en sık görülen inflamatuar romatizmal hastalıklardan biridir. 

PMR'nin etiyolojisi bilinmemekle birlikte, mycoplasma pneumoniae, chlamydia pneumoniae, 

Parvovirus B19 etkenlerine bağlı görülebileceği bildirilmiştir [2].Tanıda spesifik bir laboratuvar 

veya görüntüleme yöntemi yoktur, ancak ACR/EULAR 2012 sınıflandırma kriterleri tanı için 

kullanılmaktadır. COVID-19 enfeksiyonuna bağlı en sık görülen kas iskelet sistemi yakınmaları 

artralji, miyalji ve proksimal kas güçsüzlüğüdür [3].COVID-19 enfeksiyonu geçirenlerde 

otoimmün ve romatizmal hastalık olasılığı mevcuttur. Ayrıca önceden varolan ancak tanı almamış 

romatizmal hastalıkların şiddetini artırabilir veya farklı klinik tablolara yol açabilir [4].İnterlokin-

6, polimiyalji romatika patogenezinde anahtar rol oynamaktadır. Yapılan çalışmalarda COVID-19 

enfeksiyonu sırasında oluşan sitokin fırtınasında en çok yükselen sitokinin interlökin-6 olduğu 

bildirilmiştir [5].Manzo ve ark. 12.5 mg prednizolon ile remisyonda seyreden ve COVID-19 

enfeksiyonu sonrası nüks gelişen bir PMR vakası bildirmişlerdir [6]. Ottoviani ve ark. ise COVID-

19 aşılaması sonrası yedi hastada yeni gelişen, üç hastada ise nüks eden PMR vaka serisi 

sunmuşlardır [7].Burada COVID-19 enfeksiyonu sonrasında daha önce bildirilmemiş polimiyalji 

romatika vakası sunmak istedik. COVID-19 enfeksiyonu sonrası görülen romatizmal hastalık 

belirtileri ve uzun vadedeki sonuçları net olarak bilinmemekle beraber ,ortak sitokin 

etkileşimlerinin araştırılmasının otoimmünite ve virüs ilişkisinin çözülmesine yardımcı olacağını 

düşünüyoruz. 

Anahtar Kelimeler: polimiyalji romatika, COVID-19 



  

P-90 Tekrarlayan Perikardiyoplevral Efüzyonun Eşlik Ettiği Konjenital 

Lenfödem Olgusu 

Gizem Başak1, Nehir Samancı Karaman1 

1Akdeniz Üniversitesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı 

Amaç: Lenfödem, lenfatik dolaşımın konjenital veya edinsel bazı nedenlerle bozulması sonucu proteinden 

zengin intersisyel sıvının jeneralize veya bölgesel olarak birikimiyle karakterize bir durumdur. Lenfödem 

enfeksiyon, neoplazm, cerrahi, travma ve radyasyona sekonder olarak gelişebilir. Ancak çocukluk 

çağındaki olguların çoğu primer lenfödem şeklindedir. Primer lenfödem şişliğin ortaya çıktığı yaşa göre 

sınıflandırılır. Oldukça nadir görülen konjenital lenfödem doğumda yada ilk iki yaşta klinik bulgu verir. 

Lenfödem prekoks 35 yaş öncesinde, lenfödem tarda ise 35 yaşından sonra semptomatik hale gelir. Primer 

lenfödem tanısı alan olgularda plevra, perikard yada peritonda lenfatik sıvı toplanması lenfatik displazi 

sendromu olarak tanımlanır. Bu olguda perikardiyoplevral efüzyonun eşlik ettiği konjenital, alt ve üst 

ekstremite lenfödemi olan on dokuz yaşında bir hasta sunulmuştur. 

Olgu: On dokuz yaşında erkek hasta bilateral ekstremitelerde şişlik şikayetiyle kliniğimize başvurdu. 

Miadında doğan ve prenatal herhangi bir risk faktörü bulunmayan hastanın öyküsünden; bebekliğinde sağ 

ayak sırtı üzerinde bir yumru olduğu, giderek sağ alt ekstremiteye yayıldığı sonrasında ellerde şişliğin 

başladığı öğrenildi. Soygeçmişinde anne baba arasında akraba evliliği olmadığı, 22 ve 18 yaşlarındaki iki 

kardeşinde de benzer şikayetlerin olmadığı öğrenildi. Sorgulamada hastanın 4 yaşından itibaren tekrarlayan 

perikardiyal ve plevral efüzyonlar nedeniyle pek çok kez hastaneye başvurduğu, aralıklı perikardiyosentez 

ve plevral efüzyon drenajı yapıldığı öğrenildi. Yaklaşık 2 yıl önce de hastaya tekrarlayıcı plevral ve 

perikardiyal efüzyon nedeniyle perikardiyopulmoner pencere operasyonu uygulandığı belirlendi. Hastanın 

fizik muayenesinde bilateral ellerde, sağ alt ekstremitede ve skrotumda yaygın gode bırakan ödemi 

mevcuttu. Sağ alt ekstremite cildi belirgin kuru ve skuamlıydı. Kızarıklık, ısı artışı ve akıntı yoktu.Koni 

metoduna göre yapılan ekstremite hacim ölçümlerinde sağ alt ekstremite 3.653mls, sol alt ekstremite ise 

1.368mls (fark %167),sağ üst ekstremite 374 mls ,sol 273 mls (fark %36,9) olarak belirlendi. Yapılan 

incelemelerde hastanın kan biyokimya, hemogram değerlerinde, serolojik ve romotolojik testlerinde ve 

ayrıca FMF için yapılan DNA dizi çalışmasında Pyrin geninde herhangi bir anormallik saptanmadı. 

Ekokardiyografisi ve alt ekstremitelerin venöz doppler ultrasonografisi normal sınırlarda olan hastanın 

akciğer grafisinde sağda hafif düzeyli plevral efüzyonu mevcuttu. Efüzyon açısından yapılan toraks 

ultrasonografisinde ise drene edilecek düzeyde sıvı gözlenmedi. Hastanın yapılan lenfosintigrafik 

incelemesinde sağ alt ekstremite lenfatik sistemin aplazik, sol alt ekstremite ve bilateral üst ekstremite 

distallerininin ise hipoplazik olduğu raporlandı. Hastanın her iki üst ekstremitesine manuel lenfatik drenaj 

ve egzersizleri, sağ alt ekstremitesine kompresyonlu bandajlama tedavisi uygulandı. Ekstremite 

elevasyonu, cilt nemlendirme ve koruma prensipleri önerildi. Yattığı süre içerisinde pediatri genetik 

bölümüne konsültasyon istenen hastadan Cloves sendromu ön tanısı ile PIK3CA gen analizi çalışılması 

planlandı ve hasta takibe alındı. Rehabilitasyon programının sonunda ekstremite hacim ölçümlerinde 

anlamlı derecede azalma olduğu saptandı (sağ üst ekstremite 315 mls ,sol üst ekstremite 260 mls, fark 

%21.3 ;sağ alt ekstremite 2.575 mls ,sol alt 1.368 mls ,fark %88). Hastaya ev programı verildi ve alt 

ekstremite kompresyon çorabı önerildi. Aralıklı poliklinik kontrolü önerilerek taburcu edildi. 

Sonuç: Erken çocukluk döneminde yapılan muayenelerde, ekstremitelerde şişlik saptanan olgularda ve 

ayrıca perikardiyoplevral efüzyonun eşlik ettiği durumlarda lenfatik displazi sendromu akla gelmelidir ve 

bu olguların takibi dikkatli yapılmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: lenfatik displazi, primer lenfödem 



  

P-91 Paradoksal Psöriyaziste Tedaviye Aynı Yolakla Mı Devam Edelim? Farklı 

Yolak Mı Deneyelim? 

Aylin Ayyıldız1, Roza Dağdelen1, Figen Yılmaz1, Banu Kuran1 

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

Amaç: Anti-Tümör Nekroz Faktör (TNF) tedavi başlandıktan sonra görülen yeni başlangıçlı 

psöriyatik cilt lezyonlarına veya mevcut Psöriyazis varlığında psöriyatik cilt lezyonlarında 

kötüleşmeye paradoksal psöriyazis denir. Tedavinin başlangıcından sonra günler hatta yıllar içinde 

görülebileceği kabul edilmektedir. Anti TNF’lerin ortak bir yan etkisidir. 

Olgu: Bilinen 10 yıldır romatoid artrit nedeniyle takipli 42 yaşında kadın hasta 3 yıldır etanersept 

sc 50 mg/hf ve metotreksat 10 mg/hf kullanmaktaydı. Daha öncesinde hastaya pek çok farklı 

csDMARDlar denenmiş ve tedavisi bu şekilde düşük hastalık aktivitesi düzeyine getirilmişti. Bu 

süreçte herhangi bir aktif şikayeti olmayan hasta pandemi döneminde kontrollerine gelememiş ve 

7 aydır avuç içleri ve ayak tabanında olan kaşıntılı kırmızı zemin üzerinde beyaz döküntüler ile 

polikliniğimize başvurdu (Şekil 1). Hastanın laboratuvar sonuçlarında bir anormallik saptanmadı 

ve DAS-28: 2,36 SDAI: 2,2 idi. Hasta paradoksal psöriyazis ön tanısıyla cildiyeye konsülte edildi. 

Yapılan dermatolojik muayene ve cilt biyopsisi ile hastanın tanısının palmoplantar psöriyazis 

olduğu saptandı. Hastaya psöriyazis için lokal tedavi başlandı ve tarafımızca hasta 

değerlendirilerek metotreksat tedavisine devam edilirken; etanersept stoplanarak tofasitinib 10 

mg/gün’e geçirildi. Hastanın 4 hafta sonraki kontrollerinde avuç içlerinde olan kızarıklığın 

azaldığı gözlendi ve tedavisine devam edildi. 6 ay sonraki kontrollerinde ise hastanın vücudunun 

herhangi bir yerinde psöriyatik lezyona rastlanmadı. 

Sonuç: Literatürde farklı oranlarda da olsa anti-TNF ajanlarının hepsi ile parodoksal psöriyazis 

gözlenmiştir. Paradoksal psöriyazis tedavisinde bir anti-TNF ajandan diğer bir anti-TNF ajana 

geçiş yapıldığında ise sıklıkla lezyonların aktif şekilde devam ettiği görülmüştür. Bu durumda 

hastalara anti-TNF harici bir yolaktan tedaviye devam edilmesi önerilmiştir. Biz de bu TNF 

yolakları haricinde bir yolakla etkisini gösteren bir ajanı tercih ettik ve hastanın lezyonlarında tam 

iyileşme gözlemledik. 

Anahtar Kelimeler: Paradoksal Psöriyazis, Anti-TNF, DMARD 



  

P-92 PSÖRİATİK ARTROPATİLİ BİR HASTADA SAPTANAN KİENBÖCK 

HASTALIĞI 

ECE KÜÇÜK1, SELİN AKSUNGUR1, GÖKÇENUR CİHANER1, EMRE ATA1 

1SBÜ İSTANBUL SULTAN 2. ABDÜLHAMİD HAN E.A.H 

Amaç: Kienböck hastalığı lunat kemiğin avasküler nekrozu olarak tanımlanır. En sık nedeni 

kronik ve tekrarlayıcı travmalar olmakla birlikte negatif unlar varyansı da içeren anatomik 

farklılıklar da sıklığını arttırmaktadır. Erken dönemde sadece el bileğinde ağrı yakınması yapan 

tanı konması zor bir hastalıktır. Burada psöriatik artrit tanılı hastada lunat kemikte gelişen 

avasküler lezyon olgusundan bahsedeceğiz. 

Olgu: 41 yaşında bilinen psöriatik artrit tanısı olan kadın hasta sol el bileğinde 2-3 haftadır var 

olan ağrı yakınması ile başvurmuş, muayenesinde sol el bileğinde şişlik, kızarıklık, eklem hareket 

kısıtlılığı görülmüş ve ön tanıda psöriatik artrit alevlenmesi düşünülmüştür. Sedimentasyon, crp, 

hemogram değerlerinde anlamlı yükselme görülmemiştir. Hastanın tekrarlayıcı el kullanım ve 

zorlama öyküsü de bulunduğundan aşırı kullanım ile de ilişkili olabileceği düşünülmüş ve hastaya 

7 gün süre ile diklofenak 75 mg 12 saatte bir şeklinde ilaç tedavisi, 6 saatte bir 15 dakika buz 

tatbiki ve istirahat splinti önerilmiştir. Hastanın tedaviye rağmen ağrı yakınmalarının geçmemesi 

üzerine el bilek grafisi istenmiş ve lunat kemiğin avasküler nekrozu ile uyumlu olabileceği 

düşünülmüştür. Aynı zamanda negatif ulnar varyasyonun da varlığı tanıyı güçlendirmiştir. 

Manyetik rezonans görüntüleme evre 3a avasküler nekroz lehine değerlendirilmiş ve hasta 

ortopediye konsülte edildikten sonra opere edilmiştir. Opere edilen hastanın eklem hareket açıklığı 

ve iş-uğraşı terapisi şeklinde rehabilitasyon süreci devam etmektedir. 

Sonuç: Kienböck hastalığı tanı koyulması zor sinsi semptomlarla ilerleyen bir hastalıktır. Bu 

vakada da görüldüğü üzere el bilek ağrıları birçok nedenden kaynaklanabilir. Kienböck hastalığı 

tanısı düşünülene kadar birçok durum ekarte edilmek zorunda kalınabilir. Nedeni belirlenemeyen 

el bilek ağrılarında kienböck hastalığı tanısı da göz ardı edilmemelidir. 

Anahtar Kelimeler: KİENBÖCK HASTALIĞI, AVASKÜLER NEKROZ, EL BİLEĞİ 



  

P-93 Servikal Disk Hernisi Olan Bir Olguda Barfiks Egzersizi Sırasında Ani 

Gelişen Tetrapleji: Olgu Sunumu 

Ayşe Naz KALEM ÖZGEN1, Ayşenur ŞİMŞEK1, Nurdan KORKMAZ1, Gökhan YARDIMCI1, Özlem 

KÖROĞLU2, Bilge YILMAZ2 

1Ankara Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve 

Rehabilitasyon Kliniği, Ankara, Türkiye 

2Ankara Gaziler FTR 

Amaç: Servikal disk hernisi genellikle zamanla ilerleyen radikülopati veya miyelopati şeklinde klinik bulgu 

vermektedir. Servikal disk hernisine bağlı travmatik olmayan akut nörolojik defisit nadir görülmektedir. 

Burada servikal disk hernisi öyküsü olan ve barfiks egzersizi sırasında tetrapleji gelişen bir olguyu sunmayı 

amaçladık. 

Olgu: Yirmi dört yaşında erkek hasta 3 yıl önce boyun ağrısı şikayeti ile acile başvurmuş. Hastanın servikal 

manyetik rezonans görüntülemesinde (MRG) C3-4 diskinde subaraknoid mesafeyi daraltan ve kord basısı 

oluşturan median herniasyon ve C2-3, C4-5, C5-6 ve C6-7 disklerinde annülüs protrüzyonları izlenmiş. 

Hastaya fizik tedavi ve rehabilitasyon programı önerilmiş. Bir ay sonra artan boyun ağrısı ve kola yayılan 

ağrı şikayeti ile başvuran hastanın fizik muayenesinde motor ve duyu bozukluğu saptanmamış. Hastaya 

yüzeyel ısıtıcı, derin ısıtıcı, elektroterapi ve egzersizden oluşan fizik tedavi ve rehabilitasyon programı 

verilmiş. Hastanın ağrısı gerilemiş ve tedaviden fayda görmüş. Sonrasında, yaklaşık üç yıldır düzenli 

egzersiz yaptığını ifade eden hastanın Şubat 2021 tarihinde barfiks çekerken boynunda aniden bıçak 

saplanır tarzda ağrı, kol ve bacaklarda güç kaybı gelişmiş. Hastanın acil serviste yapılan tetkiklerinde C3-

C4 düzeyinde intervertebral diskte santral protrüzyon, C2-C5 vertebra düzeyinde subdural hematom ve C3-

C5 vertebralar düzeyinde spinal kordda miyelopati ile uyumlu sinyal değişiklikleri saptanmış ve hastaya 

beyin cerrahisi tarafından C3-4 diskektomi ve PEEK (polietereterketon) kafes operasyonu yapılmış. Hasta 

15 günlük beyin cerrahi takibi sonrasında fizik tedavi ve rehabilitasyon programı alması amacıyla 

hastanemize yönlendirilmiş. Spinal kord hasarı rehabilitasyon kliniğine sedye seviyesinde kabul edilen 

hastanın American Spinal Injury Association (ASIA) tarafından geliştirilen Spinal Kord Yaralanması 

Nörolojik Sınıflaması için Uluslararası Standartlar formunda önerilen anahtar motor kaslar ve duyusal 

noktaları muayene edildi. Derin anal basıncı ve istemli anal kontraksiyonu değerlendirildi. Solda 

brakioradialis refleksi normoaktifti, diğer derin tendon refleksleri alt ve üst ekstremitede alınamadı ve 

patolojik refleks yoktu. Hastanın yatışında nörolojik seviyesinin C4 ASIA B olduğu tespit edildi. Hastaya 

üst ve alt ekstremite pasif eklem hareket açıklığı, germe, progresif dirençli egzersiz, üst ekstremite 

fonksiyonel elektrik stimulasyonu, nörofizyolojik egzersizler ve transfer eğitiminden oluşan fizik tedavi ve 

rehabilitasyon programı oluşturuldu. Fonksiyonel durumundaki iyileşmelere göre ayakta durma ve yürüme 

egzersizleri, günlük yaşam aktivitelerinde bağımsızlığı arttırmaya yönelik eğitimler ile rehabilitasyona 

devam edildi. Hasta ve aile eğitimi verildi ve psikolojik destek sağlandı. Hastanın bir yıllık takibi sonrası 

nörolojik seviyesi C5 ASIA D idi. Fonksiyonel olarak yemek yeme, giyinme ve transferlerinde bağımsız 

ve walker ile kısa mesafe ambule idi. 

Sonuç: Burada nörolojik bozukluğun olmadığı C3-C4 disk protrüzyonlu bir hastada kontrolsüz barfiks 

egzersizi sonrası ani gelişen tetrapleji olgusu sunulmuştur. Bu olgu ile servikal disk hernisi olan hastalarda 

kontrolsüz egzersiz ile ani ve şiddetli nörolojik bozuklukların oluşabileceğine dikkat çekilmekte ve bu 

hastaların egzersiz konusunda bilgilendirilmesi gerektiği vurgulanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: akut nörolojik defisit, barfiks egzersizi, servikal disk hernisi, tetrapleji 



  

P-94 ROMATOİD ARTRİT OMUZ TUTULUMU 

MERYEM SEVİNÇ1, MURAT TOPRAK1, YUSUF ARTAN1, MUHAMMED ADIGÜZEL1 

1YÜZÜNCÜYIL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DURSUN ODABAŞ TIP MERKEZİ 

Amaç: Kronik inflamatuvar eklem hastalıklarından biri olan Romatoid Artrit, etiyolojisi tam 

olarak bilinmeyen ve başlıca sinoviyal eklemleri tutan,tüm ırk ve etnik gruplarda görülebilen, ciddi 

deformite ve sakatlıklara yol açabilen sistemik bir hastalıktır. RA tanısını kesin olarak koyduracak 

bir tanısal test yoktur. Bu nedenle hastalığın tanısı genellikle bir araya getirilen karakteristik 

semptom, bulgu, laboratuvar verileri ve radyolojik verilerle konulmaktadır. Romatoid Artritte en 

sık tutulan eklemler PİF,MKF,El bileği,dirsek,diz,ayak bileği,temporamandibular 

eklemdir.Omuz,kalça,sternoklavikular eklem tutulumu ise azdır. 

Olgu: 52 yaşında erkek hasta bilateral el küçük eklemler,el bileği,omuz,dirsek,ayak bileğinde 

yaygın atralji şikayetiyle polikliniğinimize başvurdu.Anamezinde ağrılarının 3 aydır olduğu, sabah 

sertliğinin de mevcut olduğunu belirtti.Hastadan RA ön tansıyla rf ,ccp,sedimantasyon,crp istendi 

Hastanın labaratuarında rf:465, ccp:285 crp:15 sedimentasyon:8 olarak raporlandı.Hastaya 

Romatoid Artrit tanısı konuldu ve tedavisi başlandı. 

Sonuç: Romatoid Artrit, etiyolojisi tam olarak bilinmeyen ve başlıca sinoviyal eklemleri tutan,tüm 

ırk ve etnik gruplarda görülebilen, ciddi deformite ve sakatlıklara yol açabilen sistemik bir 

hastalıktır. . Romatoid Artritte en sık tutulan eklemler PİF,MKF,El bileği,dirsek,diz,ayak 

bileği,temporamandibular eklemdir.Omuz,kalça,sternoklavikular eklem tutulumu ise azdır.Bizim 

vakamızda da RA için çok sık olmayan omuz eklemi tutulumunu sunduk. 

Anahtar Kelimeler: : Romatoid Artrit, atralji, omuz eklemi 



  

P-95 Episakral Lipoma kaynaklı bel ağrısına Ultrasonografik yaklaşım; Vaka 

Serisi 

Ali İzzet Akçin1, Nuran Eyvaz1, Ümit Dündar1 

1Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi 

Amaç: Episakral Lipoma(EL), bel ağrılı hastaların % 15'inde görülebilen, lokalizasyonu sebebiyle 

disk herniasyonu, lumbosakral strain, lomber spondiloz gibi patolojilerle sıklıkla karıştırılması 

nedeniyle gözden kaçmaktadır. Klinik olarak ön tanıda akla getirilen, radyolojik olarak tanısı 

doğrulanan ve sonografik olarak tedavi edilen 7 ayrı Episakral Lipomalı vakanın sunulması 

amaçlandı. 

Yöntem: Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi FTR Polikliniğine Haziran-

Aralık 2021 tarihleri arasında başvuran anamnez, fizik muayene ve Ultrasonografik değerlendirme 

ile EL tanısı konulan hastalar dahil edildi. Dışlama kritlerleri: kanama bozukluğu, geçirilmiş spinal 

cerrahisi, malignite, cilt bütünlüğü bozukluğu, aktif enfeksiyon varlığıydı. Hastalara ultrasonografi 

ile belirlenen bölgeye, ultrason eşliğinde 5cc (4cc Lidokain ve 1cc Betametazon) enjeksiyon 

yapılması planlandı. Yeşil uçlu (21G çap 38mm) iğne ile nodül içine girilerek nodülün 

penetrasyonu sağlandı ve nodülün 4-5 farklı yerine medikal karışım infiltre edildi (Resim 1). Aynı 

zamanda hastalara bel biyomekaniğini düzeltmeye ve bel kaslarını güçlendirmeye yönelik egzersiz 

programı verildi. Hastaların sosyodemografik ve klinik özellikleri kaydedildi. Görsel Analog 

Skalası(VAS) ve Roland Morris Disabilite skoru kullanıldı. 

Bulgular: Çalışmada 4’ü erkek, 3’ü kadın toplam 7 hasta değerlendirildi. Hastaların ortalama 

yaşları 44,7±6,65 yıl, ortalama semptom süreleri 32,1±15,4, ortalama BKİ 25,7±1,89 kg/m2 idi. 

Tedavi öncesi VAS skoru 8±0,81, tedavi sonrası VAS skoru 2,1±0,75 olup istatistiksel olarak 

anlamlı azalma saptandı (p<0,05). Tedavi öncesi Roland Morris Disabilite skoru 17,8±2,19, tedavi 

sonrası 3,2±0,95 olup istatistiksel olarak anlamlı azalma saptandı (p<0,05). 

Sonuç: Episakral lipoma kas bantlarına göre yüzeyel yerleşimli ve lastik kıvamında olması ve 

kastan bağımsız hareket edebilmesi ile miyofasiyal tetik noktalarından ayrılırlar. Nörolojik defisit 

yokluğu, normal refleksler ve negatif DBKT gibi bulgular, radiküler ağrıya neden olan diğer 

sebeplerden ayırır. EL, genellikle geç tanı almaktadır. US ile değerlendirme EL’nin hızlı tanısında 

ve tedavinin yönlendirilmesinde önemli yere sahiptir ve klinik değerlendirmenin parçası olması 

gerektiğini düşünmekteyiz. 

Anahtar Kelimeler: Bel Ağrısı, Episakral Lipoma, Ultrasonografi, Lokal Enjeksiyon 



  

P-96 Pudental Sinir Tuzaklanması Tedavisinde Ultrason Eşliğinde Pulsed 

Radyofrekans Uygulaması 

Umay Ekinci1, Serdar Kesikburun1, Bilge Kesikburun2, Pınar Borman2 

1SBÜ Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

2Ankara Şehir Hastanesi FTR ABD 

Amaç: Pudental sinir tuzaklanması sonucu gelişen pudental nevralji; kadın ve erkekleri 

etkileyebilen, sıklıkla oturur pozisyondayken pudental sinir trasesinde yanıcı ve keskin vasıfta 

nöropatik ağrı ile karakterize nadir görülen bir mononöropatidir. Kronik pelvik ağrının birçok 

sebebinden biri olarak, nöropatik ağrı ile beraber urjensi, dizüri, disparoni gibi ürojinekolojik 

problemlere yol açabilmektedir. Bu vakada amacımız pudental sinir tuzaklanmasının pulsed 

radyofrekans uygulaması ile tedavisini sunmaktır. 

Olgu: Mart 2021’de çit üzerine düşme sonrası sağ iskial tuberositas seviyesinde yumuşak doku 

travması-ekimoz ve koksiks fraktürü meydana gelen hastanın olaydan 6 ay sonra sağ iskial 

tuberositas seviyesinden başlayarak sağ perine ve sağ mons pubise kadar uzanım gösteren yanma, 

şiddetli batma vasfında ağrıları başlamış. Ayrıca ağrıya eşlik eden urjensi, idrar kaçırma ve dizüri 

şikayetleri de olmuş. Jinekolojik muayene ve tedavilerden hasta fayda görmemiş. FTR Hekimi 

tarafından değerlendirildikten sonra bunun nöropatik ağrı olduğu düşünülerek gabapentin ve 

pelvik taban güçlendirici egzersizlere başlanmış ve pelvik MR nörografi çektirilmesi önerilmiş. 

Görüntüleme sonucunda hastada sağ taraf sakrotuberöz ligaman seviyesinde pudental sinirde 

hiperintensite ve kalınlık artışı saptanmış. Pudental sinire yönelik yapılan blokaj uygulaması 

sonrası tanıyı destekleyecek şekilde hastanın ağrısında azalma görülmüş. Oral medikasyon, pelvik 

taban güçlendirici egzersiz ve sinir blokajı tedavileri ile beraber hastanın ağrıları kısmen 

rahatlamış ancak hala günlük yaşamını olumsuz etkilemekteymiş.Hasta polikliniğimize 

başvurduğunda pudental sinir trasesinde VAS ağrı skoru 4 seviyesinde nöropatik ağrı yakınması 

mevcuttu. Pron pozisyonda ultrason ile yapılan görüntülemede sağ pudental sinir kontralaterali ile 

karşılaştırıldığında kalınlığı artmış ve heterojen olarak gösterildi. Hastaya ultrason eşliğinde 

pulsed radyofrekans tedavisi planlandı. Sağ sakrutuberoz ligaman, pudental sinir ve arter 

gösterilerek sağ iskial tuberositas seviyesinden pulsed radyofrekans nöromodülasyon uygulaması 

yapıldı. Hastanın kontrol değerlendirmesinde VAS ağrı skoru 1 seviyesine kadar geriledi. 

Sonuç: Pudental sinir tuzaklanmasına yönelik uygulanan sinir blokajına pozitif yanıt veren 

hastalarda cerrahi dekompresyon seçeneğinden önce güvenilir bir uygulama olarak pulsed 

radyofrekans tedavisi önerilebilir. 

Anahtar Kelimeler: Nöromodülasyon, Pudental nevralji, Pulsed radyofrekans, Ultrason 



  

P-97 Servikal Periferik Sinir Kılıfı Tümörü: Nadir Bir Olgu Sunumu 

Baran Sezgin1, Ekin İlke Şen1, Nalan Çapan1, Sina Arman1 

1İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi 

Amaç: Olgu sunumumuzda kolda ilerleyici ağrı ve güçsüzlük yakınımı ile başvuran, yapılan tetkikler 

sonrası nevraljik amyotrofi (brakial pleksit) olarak bir süre takip edilen, sonrasında malign periferik sinir 

kılıfı tümörü (MPSKT) tanısı konulan hastanın klinik özelliklerinin gözden geçirilmesi ve ayırıcı tanısının 

tartışılması amaçlanmıştır. 

Olgu: : 35 yaşında kadın hastanın, Nisan 2018’de sağ omuzundan koluna yayılan ağrı şikayeti başlamış. 

Sonrasında sağ kolunda güçsüzlük gelişen ve omuz subluksasyonu olan hasta dış merkezlerde istenen 

brakial pleksus MRG ve EMG tetkikleri sonucunda brakial pleksit tanısı almış. Medikal tedaviyle 

şikayetlerinde gerileme olmayınca stellar gangliyon blokajı ve servikal dorsal kök ganglionuna 

radyofrekans ablasyon uygulanan hastanın şikayetlerinde kalıcı bir azalma olmamış. Mart 2019 tarihinde 

yapılan EMG’de Sağ C5-6 kök/brakiyal pleksus üst trunkus aksından innerve olan kaslarda kısmi nörojen 

tutulum ile uyumlu sonuçlar izlenmiş. Fizik tedaviden yeterli fayda görmeyip şikayetleri progrese olan ve 

sürekli hale gelen hastanın Ocak 2020 tarihli servikal MRG raporunda sağ nöral foramen hizasından 

başlayarak, nöral C6 sinir kökü trasesini takip ederek sağ subskapular alana uzanımı izlenen, yaklaşık 

55x23 mm boyutlu heterojen kontrastlanma gösteren T1 hipo, T2 izo-hiperintens görünümde lezyon 

saptanmış. Nisan 2020’de opere edilen hastanın lezyondan alınan biyopsisi düşük dereceli MPSKT olarak 

raporlanmış. Mayıs 2020’de ikinci kez opere olmuş ve postop 25 kür radyoterapi uygulanmış. Ağustos 

2020’de servisimize yatışı yapılan hastanın sağ üst ekstremitesi boyunca yayılım gösteren şiddetli ağrısı, 

nöropatik şikayetleri ve güçsüzlük yakınımı mevcuttu. Vizüel Ağrı Skalası’na göre aktiviteyle 9/10, 

istirahatte 6/10, gece 6/10 şiddetinde ağrı tarifliyordu. Nöropatik ağrı komponenti DN4 Skalası’na göre 

7/10 olarak değerlendirildi. Fizik muayenesinde yatak içi aktivitelerinde bağımsızdı. Desteksiz mobilize 

oluyordu. Kas güçleri sağ omuz abduktör ve fleksörlerinde 2/5, sağ dirsek fleksörlerinde 2/5, 

ekstansörlerinde 4/5, sağ el bilek ekstansörlerinde 4/5, diğer kaslarda 5/5 olarak değerlendirildi. Sağ C5 ve 

C6 dermatomunda vibrasyon, ağrı-ısı ve dokunma duyusu bozulmuş, proprioseptif duyu korunmuştu. Sağ 

tarafta triseps, biseps ve brakioradial refleks azalmıştı. Hastanın medikal tedavisi ve rehabilitasyon 

programı düzenlendi. 

Sonuç: Malign periferik sinir kılıfı tümörleri (MPSKT), periferik sinir kılıfı hücresel bileşenlerinden birine 

(schwann hücreleri, fibroblastlar ve perinöral hücreler) farklılaşma gösteren neoplazmlardır. İnsidansı 

0.001%-0.1% arasında değişmektedir. En sık ekstremitelerin proksimalinde görülür. Hastalar, nörolojik 

defisitlerle birlikte başvurabilirler, en sık semptomlar güçsüzlük, ağrı, parestezi ve uyuşmadır. Tedavinin 

temelini cerrahi oluşturur. Radyoterapi, lokal hastalığı kontrol etmek ve nüksü azaltmak için kullanılabilir, 

ancak uzun süreli sağ kalım üzerinde etkisi sınırlıdır. Tekrarlama ve metastaz yapma eğilimi olan agresif 

tümörlerdir. Rezeke edilemeyen veya metastatik MPSKT hastalarının klinik sonuçları iyi değildir. Beş 

yıllık sağkalım serilerde %26 ile %60 arasında değişmektedir. MPSKT'ler nadirdir, sakral ve brakial 

pleksus tutulumuysa daha az sıklıkla görülür. Kliniği servikal intervertebral disk ekstrüzyonu, brakiyal 

pleksus lezyonları (avülsiyon, neoplazi ve nörit), servikal spondilomiyelopati ve miyopatiler ile karışabilir. 

Özellikle tedaviye dirençli şiddetli ağrısı ve nörolojik defisiti olan hastalarda ayırıcı tanıda MPSKT’nin 

akılda tutulması önem taşımaktadır. 

Anahtar Kelimeler: sinir kılıfı tümörü, brakial pleksus, ağrı, nörolojik defisit 



  

P-98 Elde Ekstansör Tendon Yaralanması Sonrası Gelişen Lokalize Hipertrikoz 

Olgusu 

Hande Özdemir1, Funda Karaalioğlu1, Filiz Tuna1, Derya Demirbağ Kabayel1 

1Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD 

Amaç: Kompleks bölgesel ağrı sendromu (KBAS), etkilenen ekstremitede bölgesel ağrı, vazomotor, 

sudomotor ve duysal değişiklikler ile karakterizedir. Klinikte ağrı temel semptomdur. Allodini, hiperestezi, 

cilt rengi ve ısı değişiklikleri, terleme, ödem, trofik değişiklikler, eklem hareket kısıtlılığı eşlik eder. Bu 

olgu sunumunda elde ekstansör tendon yaralanması sonrası KBAS ve takiben lokalize hipertrikoz gelişen 

bir hastayı sunmayı amaçladık. 

Olgu: 27 yaşında erkek hasta, sağ zon VII ekstansör carpi radialis longus ve zon T V ekstansör pollicis 

longus tendon onarımı sonrası postoperatif 4. haftada rehabilitasyon amacı ile polikliniğimize başvurdu. 

Hastadan bu süreçte sadece el bileği ve tüm parmak eklemlerini içine alan alçı atel uygulandığı öğrenildi. 

Fizik muayenede sağ el ve parmaklarda ödem, hiperemi, terlemede artış gözlendi. Sağ el bileği ve tüm 

parmakların metakarpofalengeal (MKF), proksimal interfalengeal (PİF), distal interfalengeal (DİF) eklem 

hareket açıklıkları ileri düzeyde kısıtlı ve ağrılıydı. Radyolojik değerlendirmede sağ el yumuşak dokuda 

şişlik şaptandı. Budapeşte klinik tanı kriterlerini sağlayan hastaya KBAS tanısı kondu. Rehabilitasyon 

programı retrograd ödem masajı, kontrast banyo, eklem hareket açıklığı egzersizleri, whirlpool ve 

desensitizasyon olarak planlandı. Tendon yaralanmasından etkilenmemiş eklemlerin immobilitesinden 

doğabilecek komplikasyonları engellemek amacıyla mevcut alçı atel kullanımı sonlandırıldı. Yerine, el 

bileğini 20° ekstansiyonda, başparmak MKF eklemini 0° ekstansiyonda tutan, 2., 3., 4. ve 5. parmak MKF, 

PİF ve DİF eklemlerini serbest bırakan statik el bilek splinti ve eş zamanlı olarak etkilenmemiş eklemlerin 

aktif hareketini içeren egzersiz programı düzenlendi. Postoperatif 6. haftanın sonunda splint kullanımı 

sonlandırıldı, kuvvetlendirme ve germe egzersizleri eklendi. Takiplerde ağrı, şişlik ve hareket kısıtlılığı 

şikayeti gerileyen hastada sağ ön kol ve elde kıllanma artışı olduğu görüldü (Resim 1). Bu durumun mevcut 

KBAS kliniği ile ilgili olduğu düşünüldü. Hasta ev egzersiz programına devam etmekte ve düzenli 

poliklinik kontrolleri ile takip edilmektedir. 

Sonuç: Lokalize hipertrikoz; maligniteler, psoralen ve ultraviyole-A ışık tedavisi, enfeksiyon, yanık, çeşitli 

ilaçların (minoksidil, prostaglandin ve glukokortikoidler gibi) topikal kullanımı ve KBAS ile bağlantılı 

olarak rapor edilir. KBAS’da kutanöz hipereminin kıl foliküllerini uyararak hipertrikozu indüklediği 

varsayılır . Benzer şekilde, kırık nedeniyle ekstremitelere uygulanan sirküler alçılama işlemi sonrasında da 

izole hipertrikoz gelişimi bildirilir. Akoğlu ve ark. alçılama sonrası hipertrikoz görülme sıklığını %34,5 

oranında bildirir. Bu sıklık, 12-25 yaş aralığında en yüksek, 40 yaş sonrasında ise oldukça düşmektedir. 

Pfiester ve ark. alçı çıkarıldıktan sonra izole hipertrikoz gelişen çocuk ve adölesanların %80’inde 6 ay 

içinde hipertrikozun ortadan kalktığını ve alçılama süresi uzadıkça bu sürenin uzadığını ifade eder. 

Alçılama sonrası gelişen lokalize hipertrikozun olası mekanizmalarından biri olarak immobilizasyona bağlı 

KBAS’ın olabileceği belirtilir. Olgumuzun tabikinde KBAS belirti ve bulguları önemli oranda gerilemiş 

olduğundan, hastadaki izole hipertrikozun zamanla ortadan kalkması beklenmekte ve bu açıdan takibine 

devam edilmektedir.Sonuç olarak tendon yaralanmaları sonrasında KBAS ve buna bağlı, izole hipertrikoz 

gibi, olumsuz durumlar görülebileceği akılda tutulmalıdır. Rehabilitasyonu başarıya ulaştıran, immobilize 

edilecek bölge ve sürenin optimal olarak sağlanmasıdır. Optimal süre ve travmadan etkilenmemiş yapıların 

alçı/atel dışı bırakılarak normal hareketlerine izin verilmesi KBAS gelişme riskini azaltan önlemler 

arasındadır. 

Anahtar Kelimeler: Hipertrikoz, Kompleks bölgesel ağrı sendromu 



  

P-99 De Quervain Tenosinovitinde Triamsinolon Enjeksiyonu Sonrası Gelişen 

Hipopigmentasyon Ve Atrofi 

Esra Şahingöz Bakırcı1, Ferda Büyük1, Gülseren Demir Karakılıç1 

1Yozgat Şehir Hastanesi, FTR 

Amaç: De Quervain tenosinoviti, el bileğinin radyal yüzünde en sık görülen ağrılı durumlardan 

biridir. El bileği birinci dorsal kompartmanda yer alan abduktor pollicis longus ve ekstansor 

pollicis brevis tendonlarının tekrarlayan hareketler ve aşırı kullanımı sonucu oluşan stenozan 

tenosinovitidir. Tanı fizik muayenede el bileği ulnar deviasyonda ve birinci parmak hareketlerinde 

ağrı ile Finkelstein testi pozitifliği ile konulur. Görüntüleme yöntemleri radial stiloid fraktür, 

skafoid fraktür ve birinci metakarpofalangeal eklem artriti düşünülen durumlarda faydalıdır. 

Konservatif tedavide aktivite kısıtlaması, splintleme, nonsteroidal antiinflamatuar ilaçlar (NSAİİ) 

ve steroid enjeksiyonları tercih edilmektedir. Steroid enjeksiyonları tedavide sıklıkla kullanılan 

faydalı yöntemlerden biridir. Bu enjeksiyonlar; ağrı, cilt ve yağ dokusunda atrofi, ekimoz, tendon 

rüptürü ve lokal hipopigmentasyon gibi lokal yan etkilere neden olabilmektedir. Bu yumuşak doku 

değişikliklerinin genelde ilk bir yılda gerilemesi beklenirken, kalıcı olduğu vakalar da 

bildirilmiştir. Biz burada triamsinolon enjeksiyonu sonrası el bileğinin radyal yüzünde atrofi ve 

hipopigmentasyon gelişen bir olguyu sunmayı amaçlıyoruz. 

Olgu: 42 yaşında kadın hasta fiziksel tıp ve rehabilitasyon polikliniğine sol el bileği radyal yüzde 

ve baş parmak hareketlerinde ağrı şikayeti ile başvurdu. Hastanın şikayetleri yaklaşık iki aydır 

mevcuttu. Hasta bu bölgede şişlik, ısı artışı, kızarıklık tariflemiyordu ve geçirilmiş travma öyküsü 

yoktu. Hastanın ek bir hastalık ve ilaç kullanım öyküsü yoktu. Hastaya ayırıcı tanı amaçlı yapılan 

kan tetkiklerinde ve görüntüleme yöntemlerinde ek bir patoloji saptanmadı. Hastaya splintleme ve 

oral NSAİİ tedavisini içeren konservatif tedavi düzenlendi. Kontrollerde şikayetleri gerilemeyen 

hastaya tek seans lokal 40 mg triamsinolon asetonid enjeksiyonu uygulandı. Hastanın üç ay sonra 

kontrolünde şikayetlerinin gerilediği fakat enjeksiyon bölgesinde hipopigmentasyon ve subkutan 

atrofi geliştiği gözlendi (resim-1). 

Sonuç: Ekstra-artiküler steroid enjeksiyonları sonrası minör ve majör bazı yan etkiler ortaya 

çıkabilmektedir. Olgumuzda enjeksiyon bölgesinde gelişen hipopigmentasyon ve subkutan atrofi 

bu yan etkilerdendir. Bu enjeksiyonların planlaması yapılırken preparatın etki süresi, çözünürlüğü, 

uygulama tekniği ve olası yan etkiler açısından dikkatli olunması gerekmektedir. Bu yan etkilerin 

çoğunlukla geçici olması beklenirken kalıcı olarak kozmetik sorunlara yol açabileceği akılda 

tutulmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: De Quervain Tenosinoviti, Steroid Enjeksiyonu, Hipopigmentasyon, Atrofi 



  

P-100 Akut Kuyruk Sokumu Ağrısı Yakınması ile Başvuran Pankreans Ca 

Olgusu 

Özlem Küçülmez1 

1Başkent Üniversitesi Alanya Uygulama ve Araştırma Merkezi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon 

Ana Bilim Dalı, Antalya 

Amaç: Kuyruk sokumu ağrısının en sık görülen sebepleri sakroiliak disfonksiyon, travma ve 

romatizmal hastalıklardır. Bu olgu sunumunda amaç nadir olarak görülen neoplastik nedenlerin 

sorgulanmasıdır. 

Olgu: 49 yaşında erkek hasta ani başlayan kuyruk sokumu ağrısı şikayeti ile acil servise 

başvurmuş. Hastanın bir haftadır devamlı karakterde, şiddetli kuyruk sokumu ağrısı mevcutmuş. 

Gece ağrısı olması ve hiçbir medikal tedaviye yanıt vermemesi üzerine romatizmal olabileceği 

söylenerek acil servisten fiziksel tıp ve rehabilitasyon kliniğine yönlendirilmiş. Hastanın 

öyküsünde herhangi bir kaza, travma öyküsü yoktu. Romatizmal sorgulamasında herhangi bir 

özelliğe rastlanmadı. Fizik muayenesinde lomber eklem hareket açıklığı (EHA) ağrılı, 

paravertebral kas spazmı + lasek testi - olarak değerlendirildi. Kas güçleri 5/5, duyu tam, derin 

tendon refleksleri normoaktif, babinski negatifti. Sağ kalça EHA tam, FABER/FADIR -, sakroiliak 

kompresyon testleri + sakroiliak disfonksiyon testleri- olarak değerlendirildi. Şiddetli ağrı 

tarifleyen hastadan sakroiliak MRG istendi. Laboratuvar parametrelerinde CRP 23 (0-5 mg/L), 

sedimantasyon 111 (0-20 mm saat) olduğu görüldü. Diğer laboratuvar parametreleri normal olarak 

değerlendirildi. Sakroiliak MRG’da bilateral iliak kemikte, sakrumda, alt lumbal vertebralarda en 

büyüğü 22x11x13 mm boyutlarında ölçülen multiple lezyonlar saptandı ve bu lezyonlar metastaz 

lehine değerlendirildi. İliak kemik düzeyinde izlenen lezyonların korteks destrüksiyonu 

oluşturduğu ve solda kas yapılar içerisinde invaze olduğu saptanan hasta iç hastalıkları anabilim 

dalı ile konsulte edildi. Batın ultrasonunda karaciğerde multipl hipoekoik kitle lezyonu ve pankreas 

korpus-kuyruk kesiminde heterojen hipoekoik kitle lezyonu saptandı. Pankreas ca açısından 

dinamik bilgisayarlı tomografi (BT) inceleme önerildi. Dinamik batın BT’ de pankreas kuyruk 

kesiminde splenik veni invaze ederek oklüzyona neden olan malign natürde kitle lezyonu, eşlik 

eden karaciğer parankiminde metastaik lezyonlar, periportal paraaortik interaortakaval metastaik 

lenf nodları ve karaciğer parankiminde santral kesiminde izlenen metastaik lezyonların basısına 

bağlı sağ lob düzeyinde intrahepatik safra yolllarında dilatasyon saptandı. Hastaya ağrısı için oral 

tramadol 2*1 ve parasetamol 3*1 başlanarak onkoloji poliklinik kontrolüne yönlendirildi. 

Sonuç: Medikal tedaviye yanıt vermeyen kuyruk sokumu ağrısı yakınmasıyla başvuran genç 

yaştaki hastalarda malignite, metastaz gibi nadir görülen nedenler de ayırıcı tanıda düşünülmelidir. 

Anahtar Kelimeler: ağrı, kuyruk sokumu, sakrum 



  

P-101 Etanersepte Bağlı Gelişen Bir Paradoksal Psöriazis Olgusu 

Selin Aksungur1, Fatma Serenay Vardar1, Mürvet Arda1, Emre Ata1 

1Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

Amaç: Tümör nekroz faktörü inhibitörü (TNFi) tedavileri günümüzde birçok romatizmal 

hastalıkta en önemli tedavi basamaklarından birini oluşturmaktadır. Bununla birlikte, bu ajanların 

kullanımının birçok paradoksal otoimmün hastalığın gelişimi ile ilişkili olduğu gösterilmiştir. 

Burada etanersept tedavisi altında paradoksal psöriazis gelişen bir olgumuzu sunmayı amaçladık. 

Olgu: 58 yaşında kadın hasta el parmak eklemlerinde ağrı ve şişlik şikayetiyle polikliniğimize 

başvurdu. Hastanın 25 yıldır romatoid artrit tanısıyla dış merkezde 15 mg/hafta metotreksat ve 5 

mg/gün deflazakort tedavileri ile takipli olduğu öğrenildi. Diğer konvansiyonel dmard 

tedavilerinin de denendiği ancak fayda görmediği öğrenildi. Yapılan muayenede hastanın 7 küçük 

el ekleminde hassasiyet ve şişlik vardı. 1 saat kadar sabah tutukluğu tarifliyordu. Yapılan 

laboratuvar tetkiklerinde crp: 50 mg/L sedimentasyon: 60 mm/saat rf: 194 u/ml ccp:287 u/ml idi. 

Hesaplanan DAS 28 5.8 idi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda Etanersept 50mg/hafta tedavisi 

başlanan hastada 3 . Etanercept uygulamasından birkaç gün sonra, ön kol ve kruris ön yüzde guttat 

psöriazis görünümde döküntüler ile başvurdu. Hasta etanersepte bağlı gelişen paradoksal psöriazis 

olarak değerlendirildi. Etanersept tedavisi kesilen hastaya döküntülere yönelik topikal düşük doz 

kortikosteroid ve antihistaminik önerildi. 2 hafta sonra yapılan kontrolde döküntülerin gerilediği, 

kaşıntıların kalmadığı gözlemlendi. Hastaya diz protez ameliyatı planlanması nedeniyle yeni 

tedavi düzenlemesi ertelendi. Metotreksat tedavisine devam edildi. Diğer anti-TNF ilaçlarda da 

benzer klinik tablo olabileceği düşüncesi ile ameliyat sonrası Baricitinib tedavisi planlandı. 

Sonuç: TNF-α inhibitörlerinin psoriaform erüpsiyonları tetiklediği ve mevcut lezyonları 

arttırabileceği bilinmektedir. Tedavi başlangıcından birkaç gün ya da aylar sonra görülebilir. Anti-

TNF tedavinin kesilmesi, biyolojik ajanın değiştirilmesi veya devam edilerek adjuvan tedavi 

eklenmesi tedavi seçenekleri arasındadır. 

Anahtar Kelimeler: Etanersept, Guttat psöriazis, Paradoksal psöriazis 



  

P-102 Leber Herediter Optik Nöropati Plus Tanılı Bir Çocuk Hastada İntratekal 

Baklofen Uygulaması Sonucu: Bir Olgu Sunumu 

Özge Keniş Coşkun1, Merve Demirci1, Osman Albayrak1, Yasin Okumuş1, Evrim Karadağ Saygı1 

1Marmara Üniversitesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon ABD 

Amaç: Leber’in Herediter Optik Nöropatisi (LHON), subakut, ağrısız ve simetrik görme kaybı ile seyreden 

bir sendromdur. Kuzey Avrupa popülasyonlarında 1/31000-500000 prevalansı ile en sık görülen primer 

mitokondriyal DNA (mtDNA) bozukluğudur ve maternal kalıtılır. Bazı hastalarda bu kliniğe başka 

nörolojik problemler de eşlik eder ve bu duruma “LHON Plus” sendromu denir. LHON Plus distoni, 

ilerleyici jeneralize distoni ve görme kaybının değişken bir kombinasyonu ile karakterizedir. Tüm distonik 

hastalarda fizik tedavi yöntemleri, pozisyon verme, oral ilaçlar, ortopedik cerrahi ve distoni için botulinum 

toksin enjeksiyonlarından fayda görmeyen hastalarda intratekal baklofen tedavisi (İTB) denenebilir. Güncel 

veriler baklofen pompasının spastisiteyi ve distoniyi azalttığını ve yaşam kalitesini iyileştirdiğini 

göstermektedir. LHON plus sendromu ile ilgili çalışmaların çoğu olgu sunumu şeklinde olup bildiğimiz 

kadarıyla spastisite ve distoni tedavisi ve bu durumda intratekal baklofen uygulamasının etkinliğine ilişkin 

herhangi bir bildirim bulunmamaktadır. 

Olgu: 11 yaşında LHON hastalığı olan kız hasta polikliniğimize dört ekstremitesini ve vücudunu tutan 

istemsiz kasılmalar şikayeti ile başvurdu. Hasta altı yıldır düzenli olarak anti-spastik ilaçlar kullanıyordu. 

Kliniğimize başvurusu sırasında kullandığı ilaçlar günde üç defa 5 mg oral baklofen, koenzim Q, vitamin 

B2, triheksifenidil ve günde bir defa 5 mg diazepam idi. Hasta medikal tedaviye yanıt vermeyen vücudunda 

yaygın distoni ve spastisite için baklofen pompa tedavisinin uygunluğunun değerlendirilmesi amacıyla 

kliniğimize yatırıldı. Fizik muayenesinde bağımsız olarak başını tutamayan hastanın iki taraflı dirsek ve el 

bileği fleksörleri, parmak fleksörleri, kalça addüktörleri, hamstring ve gastroknemius kaslarında spastisitesi 

vardı. Spastisiteye eşlik eden üst ve alt ekstremitelerde distonik kasılmalar vardı.Hastaya deneme dozu 

olarak 50 mcg baklofen uygulandı. Hastanın spastisitesi Modifiye Ashworth Skalasına (MAS) göre 1 saatlik 

aralıklarla değerlendirildi. Distonik kasılmalar ise hekimler ve hastanın ebeveynleri tarafından 1'den 5'e, 1 

"çok daha kötü" ve 5 "çok daha iyi" olarak puanlanan Likert ölçeği ile değerlendirdi. Distonideki değişim 

hem doktorlar hem de ebeveynler tarafından, intratekal baklofen uygulamasından sonra “daha iyi” olan 4 

puan olarak kaydedildi.Uygulama sonrası hasta 24 saat takip edildi. Hiçbir yan etki gözlenmedi. Ancak 

aile, baklofen pompasının hayatında tatmin edici bir fonksiyonel iyileşme sağlayacağına ikna olmadığı için 

baklofen pompası ameliyatına rıza göstermedi. Hastanın ebeveynleri bu vakanın hazırlanması ve 

yayınlanması için yazılı onam verdi. 

Sonuç: İşlem öncesi spastisite ile işlem sonrası 3. saatteki spastisite değişimi Tablo 1’de verildi. Bu olgu, 

yaygın distoni ve spastisite ile takip edilen LHON plus tanılı hastalarda intratekal baklofen uygulamasının 

etkili ve güvenli bir seçenek olacağını, ancak baklofen pompası uygulamasının yarar ve zararının 

değerlendirilerek ailenin ve hastanın isteklerine göre devam edilmesinin uygun olacağını 

düşündürmektedir. Benzer bir uygulama literatürde hiç yayınlanmamış olup hasta ve yakınlarının 

bilgilendirilmesinde ve karar verme aşamasında bu vaka referans olarak kullanılabilir. Ancak LHON'lu 

hastalarda spastisite ve distoniye yönelik karar verme mekanizmalarının bu gibi tedavileri uygulayan ve 

sonucunda yaşam kalitesi ve hastanın işlevselliği üzerindeki etkilerini inceleyen çalışmalarla 

güçlendirilmesine ihtiyaç vardır. 

Anahtar Kelimeler: Distoni, Herediter Optik Nöropati, İntratekal Baklofen, Pediatrik Rehabilitasyon, 

Spastisite 



  

P-103 denosumab enjeksiyonu sonrası gelişen lokal cilt reaksiyonu 

Ece Küçük1, Selin Aksungur1, Mürvet Arda1, Emre Ata1 

1SBÜ İstanbul sultan 2. Abdülhamid Han E.A.H 

Amaç: Denosumab osteoporoz tedavisinde 6 ayda 1 subkutan yolla kullanılan bir ilaçtır. Çok sık 

olmamakla birlikte subkutan denosumab enjeksiyonunun cilt reaksiyonlarına neden olduğu 

görülmüştür. Burada subkutan denosumab uygulaması sonrası enjeksiyon yerinde cilt reaksiyonu 

görülen bir olgudan bahsedeceğiz. 

Olgu: Postmenapozal osteoporoz tanılı 56 yaşında kadın hastada, 2 yıl IV zoledronik asit kullanımı 

sonrasında düşmeye bağlı sol ayak fibula distalinde fraktür gelişmiştir. Fraktür sonrasında kemik 

iyileşmesini bozmamak amacıyla zoledronik asit uygulanmamış, 4 ay kalsiyum ve d vitamini 

takviyesi ile takip edilmiştir. 4 ayın sonunda hastaya subdeltoid bölgeden uygulanan subkutan 

denosumab enjeksiyonundan 1 saat sonra hastanın enjeksiyon yerinde 1,5*3 cm boyutlarında 

deriden kabarık, kırmızı, sert eritematöz döküntü gelişmiştir. Hastanın öncesinde bilinen alerji 

öyküsü olmayıp, kullanılan ilacın ambalaj ve saklama koşullarında bir bozukluk görülmemiştir. 

Hasta lokal hiperalerjik reaksiyon tanısıyla takibe alınmıştır. 3-4 gün içinde lezyonun gerilediği 

görülmüştür 

Sonuç: Subkutan enjeksiyonlar sonrasında lokal cilt reaksiyonu görülebilecek bir durumdur. 

Enjeksiyon öncesinde ilacın son kullanma tarihi, saklanma koşullarının uygunluğu, ambalajının 

bozulmamış olduğunun kontrol edilmesi önemlidir. Tüm bu kontroller normal olmasına rağmen 

Denosumab sonrasında olgumuzda olduğu gibi cilt reaksiyonları görülebileceği akılda 

tutulmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: denosumab, lokal cilt reaksiyonu, subkutan enjeksiyon 



  

P-104 Nadir Bir Spinal Kord Basısı Nedeni: Nükslerle Seyreden Spinal Kist 

Hidatik 

Gizem Maç1, Ayşenur Şimşek1, Merve Örücü Atar1, Özlem Köroğlu1 

1SBÜ Ankara Gaziler Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Eğitim Ve Araştırma Hastanesi/ Fiziksel Tıp Ve 

Rehabilitasyon Anabilim Dalı , Ankara , Türkiye 

Amaç: Echinococcus granolususun neden olduğu kist hidatik hastalığı sıklıkla karaciğer ve akciğeri 

tutmaktadır. Primer olarak spinal kord tutulumu ise oldukça nadir görülmektedir. Kemik tutulumu tüm 

vakaların sadece %0,5-2’sinde görülürken en çok vertebra tutulumu saptanmaktadır. Klinik belirtiler, 

etkilenen vertebranın düzeyine ve hastalığın evresine bağlı olarak değişmektedir. Nadiren olağan anatomik 

lokalizasyonlar dışında yerleşmesi ve farklı klinik tablolara yol açması, yüksek morbidite ve mortaliteyle 

seyreden bu hastalığın tanısını zorlaştırmaktadır. Biz bu vakada spinal kord basısına neden olan nükslerle 

seyreden spinal kist hidatik tanılı olguyu sunarak omurilik hasarı olan hastalarda spinal kist hidatik tanısının 

da etken olabileceğini vurgulamayı amaçladık. 

Olgu: 26 yaşında kadın hasta, alt ekstremitelerde güçsüzlük ve yürüyememe şikâyetleriyle polikliniğe 

başvurdu. Hastaya 14 yıl önce sırt ağrısı, bacaklarda uyuşma ve güçsüzlük yakınmaları sonrasında, T8 

vertebra yerleşimli spinal kist hidatik tanısı konulmuş.Hastanın öyküsünde evcil hayvan yetiştirme, mesleki 

maruziyet gibi kist hidatik açısından risk faktörleri bulunmamaktaydı. Hasta düşük ayak ve idrar 

inkontinansı gelişmesi üzerine acil opere edilmiş. Hastaya kist eksizyonu, vertebra rezeksiyonu ve füzyon 

operasyonu yapılmış. Operasyon sonrası hasta desteksiz, bağımsız ambulasyonunu sağlamış, kas 

güçsüzlüğü olmamış. Postoperatif 6 ay albendazol kullanmış. Postoperatif 2. yılda hastada yeniden sırt 

ağrısı ve bacaklarında güçsüzlük şikâyetleri gelişmiş. T8 vertebrada spinal kist hidatiğin nüks ettiği 

belirlenmiş ve kistektomi yapılmış. Postoperatif hastanın şikâyetleri gerilemiş ve 6 ay daha albendazol 

kullanmış. 3 yıl sonra yeniden aynı şikâyetlerle başvuran hastanın kist hidatiği aynı seviyede nüksetmiş ve 

hastaya spinal kist hidatik eksizyonu, kifoz redüksiyonu ve posterior enstrümantasyon operasyonu 

yapılmış. Son operasyondan 2 yıl sonra şikâyetleri yeniden başlayan hastaya kist rezeksiyonu yapılmış ve 

6 ay albendazol kullanması önerilmiş. Hasta herhangi bir şikâyeti olmadan 5 yıl takip edilmiş. Nisan 

2021’de yeniden alt ekstremitelerde güçsüzlük, sırt ağrısı, idrar kaçırma şikâyetleriyle başvurmuş. Hastanın 

fizik muayenesinde sağ alt ekstremite proksimal ve distal kas güçleri 4/5, sol alt ekstremite kas güçleri 3/5 

olarak tespit edilmiş. Bilateral T8 dermatomundan L3 dermatomuna kadar hipoestezi, L3 distalindeki 

dermatomlarda anestezi mevcutmuş. Spinal kist hidatiğin nüks ettiğinin belirlenmesi üzerine T8 vertebra 

seviyesindeki kistin eksizyonu ve duraplasti operasyonu yapılmış. Postoperatif alt ekstremitelerde kas gücü 

0/5 ve bilateral T8 dermatomu altında anestezisi mevcut olan hastada inkontinansı gelişmiş. Hastaya 

taburculuk sonrası fizik tedavi ve rehabilitasyon (FTR) programı alması ve kist hidatiğin sürekli nüksetmesi 

nedeniyle albendazol kullanımına ömür boyu devam etmesi önerilmiş. Hasta haftada 5 gün fizyoterapist 

eşliğinde evde FTR programı almış. Hastanemiz omurilik hasarı rehabilitasyon kliniğine kabul edilen 

hastanın fizik muayene sonucunda American Spinal Injury Association (ASIA) sınıflamasına göre T8 ASIA 

A olarak kabul edildi. Hastaya üst ekstremite progresif dirençli egzersiz, alt ekstremite pasif eklem hareket 

açıklığı, gövde kaslarını güçlendirme, transfer eğitiminden oluşan fizik tedavi ve rehabilitasyon programı 

başlandı. FTR programı sonrası hasta aynı ve farklı seviye transferlerinde bağımsız ve bilateral uzun bacak 

yürüme cihazı ile paralel barda vertikalize şekilde taburcu edildi. 

Sonuç: Sırt ağrısı, yürüme güçlüğü, idrar inkontinansı şikâyetlerine neden olup nükslerle seyrederek 

parapleji tablosu geliştiren ekstradural intraspinal torakal kist hidatik olgusu ile spinal kord hasarının ayırıcı 

tanısında spinal kist hidatiğin de akla gelmesi gerektiği vurgulamayı amaçladık. 

Anahtar Kelimeler: echinococcus granolusus, spinal kist hidatik, nüks, parapleji, rehabilitasyon 



  

P-105 DİSKOJENİK BRAKİYALJİ OLGUSU 

Shahla Alimadatli1, Rana Terlemez1, Deniz Palamar Kadıoğlu1 

1İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 

Amaç: Servikal disk hernisi (SDH), nukleus pulposusun servikal kanala doğru yer değiştirmesi ve 

buna bağlı ortaya çıkan klinik tablodur. Sinir kökü kompresyonu sonucu ortaya çıkan ve boyundan 

kola yayılan ağrı, uyuşma, duyusal ve motor defisit, refleks değişiklikleri servikal radikülopati 

olarak tanımlanır. 30-50 li yaşlarda daha fazla görülür. C6-C7 SDH’ ya bağlı C7 sinir kökü 

etkilenimi en sık saptanır. Vakaların çoğu konservatif tedaviye cevap verir. İlerleyen nörolojik 

defisiti olan ve tedaviye cevapsız hastalarda cerrahi tedavi önerilir. Servikal disk hernisi olan 

hastalarda omuz ağrısı sıklıkla görülür. Bir prevelans çalışmasında bu oran %10 olarak 

bulunmuştur. Olgumuzda omuz ağrısı ve hareket kısıtlılığının servikal radikülopatiye bağlı 

olabileceğini ve ayrıcı tanıda mutlaka değerlendirilmesi gerektiğini vurgulamayı amaçladık. 

Olgu: 62 yaşında, erkek hasta 1 hafta önce başlayan şiddetli sol omuz ağrısı, kolunu kaldırmada 

zorluk şikayetleri ile tarafımıza başvurdu. Hasta şoför olarak çalışıyordu. Başlatıcı neden ve 

travma öyküsü yoktu. Gece ağrısı mevcuttu. Fizik muayenede servikal eklem hareketleri ağrısız 

ve açıktı. Omuz eklem hareketleri her yöne ağrılı idi. Aktif sağ omuz abduksiyonu 90 derece, 

fleksiyon 90 derece idi fakat pasif eklem hareket açıklığı tamdı. Biseps ve deltoid sağ tarafa göre 

hafif atrofik görünümde idi. Sol deltoid kas kuvveti 2/5 azalmış, sol biseps kas kuvveti 4/5 azalmış, 

diğer kas kuvvetleri tamdı. Hastanın akut gelişen şiddetli ağrısı ve kas kuvvetsizliği olması üzerine 

brakiyal pleksit ve radikülopati ön tanıları ile elektronöromiyografi (ENMG) açısından nörolojiye 

refere edildi. Hastanın dış merkezde yapılan ENMG’si normal olarak raporlanmış ve nöroloji 

tarafından kuvvetsizliğin rotator cuff patolojisi ile ilişkili olduğu düşünülerek ortopediye refere 

edildi. Hastadan istenen omuz manyetik rezonans görüntülemede (MRG) supraspinatus yapışma 

yerinde subtotal yırtık, supraspinatus kas liflerinde yağlı dejenerasyon, bisipital tenosinovit 

saptanarak cerrahi girişim düşünülmediğinden hasta tekrar tarafımıza refere edildi. Hastanın ağrısı 

azalmakla birlikte kuvvetsizliği devam etmekte idi. Hastadan servikal vertebra MRG ile birlikte 

yeni ENMG isteği yapıldı. Servikal MRG’de C4-C5 intervertebral diskinde osteofitik 

sivirleşmelerin eşlik ettiği sol paramedyan protruzyon ve sol nöral foramende daralma mevcuttu. 

Korda bası bulgusu yoktu. Yeni ENMG’de biseps ve deltoid kasında subakut-kronik dönem 

nörojenik MÜP değişiklikleri sol C5 kök tutulumunu desteklemekte idi. Hasta beyin cerrahisine 

yönlendirildi. Beyin cerrahisi tarafından foraminotomi gerçekleştirilen hastanın 1.ay kontrolünde 

sol deltoid kas kuvveti 3/5, biseps kas kuvveti 4/5, 3. ay kontrolünde biseps ve deltoid kas kuvveti 

4+/5 olarak saptandı. Hastanın ağrı şikayeti post-op dönemde belirgin azaldı. 

Sonuç: Omuz kuşağı kasları C4,C5,C6 köklerle innerve edilir. C5 ve C6 sinir kök etkilenimi akut 

veya kronik gelişebilen motor ve duyusal semptomlara neden olabilir. Omuz ağrısı olan hastalarda, 

servikal bölge muayenesi normal dahi olsa ayırıcı tanıda servikal radikülopatiyi akılda tutmak 

gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: radikülopati, servikal disk hernisi, elektronöromiyografi 



  

P-106 Kalçanın Geçici Osteoporozu: Olgu Sunumu 

Umut Küpcü1, Mustafa Fatih Yaşar1 

1BAİBÜ İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

Amaç: Kalçanın geçici osteoporozu(KGO) genellikle orta yaş erkekler ve üçüncü trimester 

gebelerde, ani başlangıçlı kalça ağrısına neden olan nadir bir klinik durumdur. Etyolojisi 

belirsizdir. Femur başında geçici kemik iliği ödemi ile karakterizedir. Avasküler nekroz, septik 

artrit, femur boyun kırığı, tümör gibi ciddi durumlarla ayırıcı tanısı yapılması önemlidir. Bu olguda 

amacımız kalça ağrısı ile gelen hastada kalçanın geçici osteoporozu tanısının hatırlanmasını 

sağlamaktır. 

Olgu: 72 yaşında erkek hasta, 15 gün önce ani başlayan sol kalça ağrısı ile polikliniğimize 

başvurdu. Ağrısı kasıktan başlayıp uyluk iç yüzüne yayılıyordu. Hastada antaljik yürüyüş 

mevcuttu. Yük vermekle ağrının arttığını, istirahatte ve gece ağrısının olmadığını ifade etti. Fizik 

muayenesinde sol kalça rotasyonları hafif kısıtlı ve ağrılı iken diğer kalça ve bel eklem hareket 

açıklıkları tam ve ağrısızdı. Alt ekstremite nörolojik muayenesi normaldi. Özgeçmişinde esansiyel 

hipertansiyon ve primer hipotiroidi mevcuttu. Travma öyküsü yoktu. İstenilen direkt grafide 

koksofemoral eklemde hafif dejeneratif değişiklikler mevcuttu. Hastanın kan tetkikleri istendi. 

Vitamin D: 3,65ug/L, alkalen fosfataz: 143U/L, vitamin B12: 46ng/L, TSH: 9,25mlU/L idi. Diğer 

kan değerleri normal geldi. Kemik dansitometride sol femur boyun T skoru: -2,7 , sol femur toplam 

T skoru: -1,8 , L1-L4 T skoru: -1,8 olarak ölçüldü. Avasküler nekroz şüphesi ile istenilen bilateral 

kalça manyetik rezonans görüntüleme(MRG) sonucu ile sol kalçada kalçanın geçici osteoporozu 

tanısı konuldu. Hastaya sol kalçaya binen yükün azaltılması için tripod reçete edildi. Sol kalça 

eklem hareket açıklığı egzersizleri öğretildi. Hastaya alendronat 70 mg/ hafta, 1200 mg kalsiyum 

ve 880 IU kolekalsiferol/ gün bir yıl kullanmak üzere başlandı. Ağrının azaltılması için naproksen 

75mg/gün kullanımı önerildi. Hastanın 3 ay sonraki kontrol muayenesinde kalça ağrısı tamamen 

geçmiş, kalça eklem hareket açıklığı muayenesi ağrısız ve tamdı. Hastanın 1 yıl sonraki 

kontrolünde şikayeti yoktu. MRG, kan tetkikleri ve kemik dansitometri tekrarlandı. MRG 

sonucunda KGO bulgusuna rastlanmadı. Kan tetkiklerinde TSH düşüklüğü dışında anormal bulgu 

yoktu. Kemik dansitometride sol femur boyun T skoru: -2,4 , sol femur toplam T skoru: -1,5 

ölçüldü. Hastanın tedavisine, alendronat kesilerek, idame doz d vitamini ile devam edildi. 

Sonuç: Orta ve ileri yaşta, ani başlangıçlı, nontravmatik kalça ağrısı ile gelen erkek hastalarda 

ayırıcı tanıda akla gelmesi gereken bir tanı da kalçanın geçici osteoporozudur. Diğer olası tanıları 

dışlamak için hastanın MRG ve kan tetkikleri ile incelenmesinde fayda vardır. Tedavide amaç; 

kalçaya binen yükü ve ağrıyı azaltmak, kemik dokuyu ve eklem hareket açıklığını korumaktır. 

Hastalık sıklıkla kendini sınırlar ve iyi seyirlidir. 

Anahtar Kelimeler: Kalça ağrısı, Kalçanın geçici osteoporozu, Geçici kemik iliği ödemi 

sendromu, Bölgesel migratuvar osteoporoz 



  

P-107 İmpingement Sendromu Bulgularını Taklit Eden Parsonage Turner 

Sendromu Kliniğinde İlerleyen Hemanjiyoendotelyoma Olgusu 

Özlem Küçülmez1 

1Başkent Üniversitesi Alanya Uygulama ve Araştırma Merkezi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon 

Anabilim Dalı, Antalya 

Amaç: İmpingement sendromu ve rotator kuf lezyonları omuz ağrılı hastalarda en sık rastlanılan 

patolojilerdir. Ancak hastanın konservatif tedaviye yanıt vermediği durumlarda yapılan ileri 

tetkiklerde nadir rastlanan bazı patolojiler de tespit edilebilmektedir. Buhasta grubunda tanının 

yeniden gözden geçirilmesi ve tekrar tetkik edilmesi gerekmektedir. Bu olgu sunumunda amaç 

tedaviye yanıt alınamayan omuz ağrısı şikayeti ile başvuran bir olguda malignite teşhisine kadar 

giden zorlu sürecin tartışılmasıdır. 

Olgu: 29 yaşında erkek hasta beş buçuk aydır mekanik karakterde sol omuz ağrısı şikayetiyle 

fiziksel tıp ve rehabilitasyon polikliniğine başvurdu. Hastanın omuz ağrısı egzersizle artmakla 

birlikte istirahatte gerilememekte ve gece ağrısı eşlik etmekteymiş. Fizik muayenesinde sol omuz 

eklem harekekt açıklığı tam, impingement testleri pozitif ve kas güçleri 5/5 olarak değerlendirildi. 

Ağrısı vizüel analog skala (VAS) ile 10 puan üzerinden 6 olarak değerlendirildi, tetkikleri 

tamamlanarak fizik tedavi programına alındı. 15 seans fizik tedaviye rağmen ağrısı gerilemeyen 

hastadan ultrason tetkiki istendiğinde aksiler vene bası yapan görünüm saptandı. Ultrason 

sonrasında olgunun aksiler ven trombozu şüphesi yönünde raporlanması sonrasında hasta kalp ve 

daamar cerrahisi kliniği ile konsulte edildi. Anjiyosu normal olarak değerlendirilen ve tromboz 

saptanmayan hastadan olası bir yer kaplayıcı lezyonu ekarte etmek açısından ekstremite manyetik 

rezonans görüntüleme (MR) istendi. Ekstremite MR’da triceps lateral başında 3*1 cm hipointens 

alan saptanarak yırtık lehine değerlendirilen ancak herhangi bir kitle bulgusu saptanmayan 

hastanın kontrollerinde sol kolda uyuşma, sol ekstremite kas güçlerinde azalma ve atrofi eşlik 

etmesi, servikal mrda da patoloji saptanmaması, ağrı düzeyinin VAS ile 10 olarak 

değerlendirilmesi üzerine romatoloji ve el cerrahisi klinikleriyle konsulte edildi. Romatolojik 

patoloji düşünülmeyen hastaya çekilen brakiyal pleksus MR sonrasında brakiyal pleksusta yoğun 

perinöral ödem bulguları saptanarak Personage Turner Sendromu + refleks sempatik distrofi tanısı 

koyuldu. Prednol 32 mg, tramadol 2*100 mg, fizik tedavi, kontrast banyo tedavilerine rağmen 

şikayetleri gerilemeyen, sol kolda uyuşma ve kas güçsüzlüğü şikayeti ilerleyen hasta yeniden el 

cerrahisi ile konsulte edildi. Aksiller bölgenin eksplore edilerek biyopsi alınması üzerine patolojik 

incelemede hemanjiyoendotelyoma tansı koyularak onkoloji tarafından evre-2 olarak 

değerlendiridi. Akıllı ilaç tedavisi ve radyoterapi önerilen hastaya ev egzersiz programına devam 

edip düzenli onkoloji poliklinik kontrolüne gitmesi önerildi.  

Sonuç: Konservatif tedaviye yanıt alınamayan omuz ağrısı şikayeti olan olgularda mutlaka ileri 

tetkik yapılmalı gerekirse tanı yeniden gözden geçirilmelidir. Malignite gibi nadir görülen 

hastalıkların erken teşhis edilmesi halinde hastanın yaşam süresinin uzamasına katkıda 

bulunulabilir. 

Anahtar Kelimeler: hemanjiyoendotelyoma, omuz ağrısı, Personage Turner sendromu 



  

P-108 Yanlış Reçeteleme Sonrası Malpraktis 

TUĞBA İKİZ KAYMAZ1 

1DENİZLİ DEVLET HASTANESİ 

Amaç: Yanlış reçeteleme sonucu gelişen yan etkilerin bildirilmesi ve farkındalık oluşturulması 

Yöntem: 50 yaşında erkek hasta, bel ağrısı ve sol bacakta uyuşma şikayeti ile fizik tedavi ve 

rehabilitasyon polikliniğine başvurmuş. Yapılan fizik muayenede lomber paravertebral spazm 

saptanmış ve solda düz bacak testi pozitif saptanmış. Sol L5-S1 trasesinde hipoestezi mevcutmuş. 

Motor ve refleks muayenesinde patoloji saptanmamış. Çekilen lumbosakral grafide lomber 

lordozda düzleşme ve L5-S1 disk aralığında azalma görülmüş. Reçete olarak diklofenak sodyum 

ve tiyokolşikosid yazılması amaçlanmış fakat ticari isimde yapılan hata sonucu tiyokolşikosid 

yerine roküronyum bromür reçete edilmiş. 

Bulgular: Hastada roküronyum bromürün intramuskuler olarak yapılması sonrasında kaslarda 

güçsüzlük, taşikardi, hipotansiyon ve bronkospazm gelişmiş. 112 ile acil servise kaldırılmış. 

Yapılan müdahale sonrasında şikayetleri gerileyen hasta sonrasında ağrısının devam etmesi 

üzerine tarafımıza başvurmuş. Eski tetkik ve tedavilerin incelenmesi sonrasında reçetesi görülen 

ve tedavisi değiştirilen hasta 14 gün sonra kontrole çağırıldı. Reçete yazan hekim bu konuda 

bilgilendirildi. 

Sonuç: Yoğun poliklinik şartlarında reçetelemede hata yapılabilmektedir. İleride doğabilecek 

komplikasyon ve malpraktis potansiyeli açısından hekimler daha dikkatli olmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: malpaktis, tiyokolşikosid, roküronyum bromür 



  

P-109 Radyasyona Bağlı Gecikmiş Motor Nöron Sendromu: Bir Olgu Sunumu 

Kübra Cambekli Şenocak1, Esra Giray1, Feyza Ünlü Özkan1, Münteha İlkyaz Yağar1, Özge Gülsüm 

İlleez1, İlknur Aktaş1 

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve 

Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul 

Amaç: Radyasyona bağlı gecikmiş motor nöron sendromu radyasyon tedavisinden aylar veya yıllar 

sonra gelişen, belirgin atrofi ve fasikülasyonlarla birlikte genellikle alt ekstremitelerde ilerleyici 

güçsüzlük ile karakterize bir atipik motor nöron bozukluğudur. Burada radyoterapi öyküsünden 40 yıl 

sonra gelişen radyasyona bağlı gecikmiş motor nöron sendromu olgusunun sunulmasını ve ayırıcı 

tanıların tartışılmasını hedefledik. 

Olgu: 56 yaşında erkek hasta son bir senedir artan yürüme güçlüğü ve sağ bacakta şişlik şikayeti ile 

kliniğimize başvurdu. Bilinen hipertansiyonu, tip 2 diabetes mellitusu, koroner arter hastalığı, testis 

tümörü nedeniyle operasyon hikayesi olan hastanın sağ bacağında 30 sene önce başlayan progresif 

olarak ilerleyen şişlik şikayeti nedeniyle on yıl önce konulan lenfödem tanısı, aynı taraf alt 

ekstremiteden periferik arter hastalığı nedeniyle tekrarlayan periferik anjiografi girişimi öyküsü 

mevcuttu. Kırk sene önce testis tümörü nedeniyle orşiektomi geçirdiği ve radyoterapi aldığı öğrenildi. 

Son beş senedir yürüme güçlüğü artan hastada sağ üst bacağını kaldıramama şikayetine ek olarak sol 

ayakta kuvvet kaybı gelişmiş ve hasta kanedyen ile mobilize olmaya başlamıştı. Yürüme güçlüğüne 

ağrı, uyuşma, inkontinans, yutma güçlüğü, üst ekstremite kas zafiyeti eşlik etmiyordu. Fizik 

muayenesinde alt ekstremitede kas güçleri kalça fleksörleri sağda 1/5, solda 5/5, kuadriseps sağda 1/5, 

solda 5/5, ayak bileği dorsifleksörleri sağda 5/5, solda 0/5, plantar fleksörleri sağda 5/5, solda 5/5 

olarak saptandı, eşlik eden sağ alt ekstremitede L2, L3, L4 sinir dermatomlarında hafif hipoestezisi 

mevcuttu, patella refleksi bilateral hipoaktif, plantar yanıt bilateral fleksör olarak bulundu. Üst 

ekstremite kas güçleri ve derin tendon refleksleri normaldi. Ayırıcı tanıda radikülopati, pleksopati 

düşünülerek spinal görüntülemeleri yapılan hastanın torakal, lumbosakral, pleksus ve pelvik manyetik 

rezonans görüntülemelerinde patoloji saptanmadı. Elektrofizyolojik incelemesinde sağ peroneal 

sinirde bileşik aksiyon potansiyeli (BKAP) amplütüdü düşük, sol median sinirde BKAP distal latansı 

düşük olarak bulundu. İğne EMG ile incelenen sol tibialis anterior, peroneous longus, gastroknemious, 

vastus medialis, gluteus medius, adduktor kaslarında anormal spontanaktivite (PKD, fibrilasyon, 

fasikülasyon) bulgularına rastlanmış olup istemli kası ile inceleme sırasında MÜP amplitüd, süreleri 

normal saptandı. Tam kası sırasında incelemede interferans paterni sol tibialis anterior kasında ileri 

seyrek diğer kaslarda seyrek/ hafif seyrek olarak izlendi. Bulgular sol L2-S1 önkök/önboynuz 

tutulumunu işaret etmekteydi. Pelvik bölgeye radyoterapi öyküsü bulunan hastada radyasyona bağlı 

geç başlangıçlı motor nöron sendromu düşünüldü. Hasta kliniğimizde yatarak alt ve üst ekstremite kas 

güçlendirme, alt ekstremite kaslarına elektrik stimülasyonu, sağ alt ekstremite lenfödemi için kompleks 

dekonjestif terapiyi (lenfödem masaj ve bandajlama) içeren rehabilitasyon programına alındı. Hastaya 

sağ bacağına yönelik bası giysisi ve sol bacağına ayak-ayak bilek ortezi reçetelendi. 

Sonuç: Malignite ve radyoterapi öyküsü bulunan hastada alt ekstremite kas güçsüzlüğü ayırıcı 

tanısında radyasyona bağlı gecikmiş motor nöron sendromu akla gelmelidir. Bu hastalarda 

görüntüleme yöntemlerine ek olarak EMG bulguları nadir görülen durumları ortaya koymada 

faydalıdır. 

Anahtar Kelimeler: EMG, radyasyon, motor nöron sendromu 



  

P-110 COVID-19 İle İlişkili Serebellar Ataksi: Rehabilitasyon Dışında Herhangi 

Bir Spesifik Nörolojik Tedavi Olmaksızın İyileşen Bir Vaka 

Ayşegül Kurtulan Alkaya1, İlker İlhanlı1, Ayşegül Aydın1, Ayhan Bilgici1 

1Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı 

Amaç: Aralık 2019'da koronavirüs hastalığı 2019 (COVID-19) pandemisinin başlangıcından bu 

yana, nörolojik belirtiler potansiyel komplikasyonlar olarak kabul edilmiştir. (1) Vaka raporlarında 

veya vaka serilerinde COVID-19 ile ilişkili nispeten nadir görülen hareket bozuklukları giderek 

daha fazla bildirilmektedir.(2) Burada COVID-19 ile ilişkili bir serebellar ataksi olgusunu sunmayı 

amaçladık. 

Olgu: 54 yaşında erkek hasta yürümede güçlük ve sık düşme şikayetleri ile fiziksel tıp ve 

rehabilitasyon polikliniğine başvurdu. Hasta son 3 aydır yakınmalarının belirgin olduğunu, kol ve 

bacaklarında güçsüzlük hissettiğini, aniden elinden nesneleri düşürdüğünü, yürürken sıklıkla 

düştüğünü ifade etti. Öyküsünden COVID-19 nedeniyle 3 ay önce yoğun bakım ünitesinde tedavi 

gördüğü öğrenildi. Fizik muayenede bilinci açık, oryante ve koopere idi. Geniş tabanlı, ataksik bir 

yürüyüşü vardı. Dengesini korumak için ara sıra desteğe ihtiyacı vardı. Fonksiyonel Ambulasyon 

Sınıflamasına göre evre 2 ambuleydi. Hastaya kraniyal manyetik rezonans görüntüleme uygulandı. 

Sonuç olarak, her iki orta serebellar pedinkülde T2 FLAIR hiperintens simetrik sinyal artışı, 

serebellar folia ve 4. ventrikülde atrofiye sekonder belirgin genişleme saptandı (Resim 1). Bu 

sonuçlar COVID ile ilişkili lökoensefalopati olarak yorumlandı. Rehabilitasyon sürecinin ardından 

bağımsız, desteksiz yürüyerek kontrol muayenesine geldi. Fonksiyonel Ambulasyon Sınıflamasına 

göre evre 4 ambuleydi. 

Sonuç: Literatürde ortanca yaş değeri 58.5 olan 33 ataksi vakası (3-31) bildirilmiştir. Üç vaka 

COVID-19 için asemptomatikti ve ataksi ve diğer nörolojik semptomlarla başvurmuşlardı (3, 12, 

21). Diğer vakalar, COVID-19 semptomlarıyla birlikte veya sonrasında ataksi geliştirdi. Ataksi 

için başlangıç zamanı net olan 23 vakada, COVID-19 semptomları ile ataksi arasındaki ortanca 

gecikme süresi 13 gündü. Beş vakada eşzamanlı ataksi ve COVID-19 semptom başlangıcı varken 

maksimum ataksi başlangıcı için gecikme süresi ise 48 gündü. Biri (20) dışında tüm olgularda eş 

zamanlı nörolojik özellikler vardı. En yaygın olanları %45.5 (15/33) ile bilişsel veya psikiyatrik 

değişiklikler, %36.4 ile miyoklonus (12/33), %21.2 ile oftalmopleji (7/33), %21.2 ile hiperrefleksi 

olmaksızın arefleksi (7/33), %18.2 ile duyusal değişikliklerdi (6/33). Opsoklonus veya oküler 

flatter %12.1 (4/33), tremor %12.1 (4/33), nistagmus %9.1 (3/33) ve piramidal sendrom %9.1 

(3/33) oranında görüldü. İki iskemik inme vakasında (12, 30) ve bir akut serebellit vakasında (16) 

COVID-19 semptomlarından ziyade nörolojik özelliklerle eş zamanlı baş ağrısı meydana gelmişti. 

Ataksi, COVID-19 ile ilişkili, nadir görülen ve tedavi edilebilir bir postenfeksiyöz veya para-

enfeksiyöz, immün aracılı fenomen gibi görünmektedir. (32-34) Rehabilitasyon erken 

ambulasyonu sağlamada etkili olabilir. Doğal seyri açıkça bilinmeyen bu hareket bozukluğu ve 

COVID-19 arasındaki ilişkiyi net olarak ortaya koymak için gelecekte yeni çalışmalara ihtiyaç 

vardır. 

Anahtar Kelimeler: Ataksi, COVID-19, Santral sinir sistemi 



  

P-111 Covid-19 ilişkili Guillain Barre Sendromu sonrası gelişen diz kontraktürü: 

Olgu Sunumu 

Beyza Öztürk1, Burcu Hazer1 

1SBÜ Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği 

Amaç: Covid-19’un birçok nörolojik komplikasyona sebep olduğu düşünülmektedir. Bunlardan biri de 

Covid-19 ilişkili Guillain Barre Sendromu’dur. Özellikle aksonal tutulum olan Guillain Barre 

Sendromu’nda (GBS) klinik durum kötü seyrettiğinden uzun süreli yoğun bakım yatışına, immobilizasyona 

ve Covid-19 ilişkili kas-iskelet sistemi komplikasyonlarının gelişimine sebep olabilir. 

Olgu: Yedi yaşında erkek çocuk hasta kliniğimize sol dizini açamama ve yürüyememe şikayetleri ile 

başvurdu. Hasta Ekim 2020 tarihinde yürüyememe ve nefes almada zorluk şikayeti ile dış merkez acil 

servise başvurmuş. Özgeçmiş ve soygeçmişinde özellik bulunmayan hastanın bu şikayetleri başvurudan 4 

gün önce başlamış ve giderek artmış. Hastanın takiplerinde ani kas gücü azalması, Glaskow koma skoru 

düşüşü gelişmesi üzerine entübe edilerek GBS ön tanısı ile yoğun bakıma yatışı yapılmış. Yapılan 

tetkiklerde MR’da kauda equinada kontrastlanma artışı, BOS örneğinde albuminositolojik disosiasyon 

saptanması üzerine GBS tanısı konularak tedavi başlanmış. Bu sırada Covid-19 temas öyküsü olan hastadan 

Covid PCR da gönderilmiş ve pozitif saptanmış, ona yönelik tedavi de verilmiş. Hasta GBS için 

plazmaferez, IVIG ve 5 gün pulse steroid tedavisi almış. 15. günde yapılan EMG'de aksonal motor periferik 

nöropati saptanmış. GBS'nin AMAN tipi ile uyumlu bulunmuş. Toplam 4 ay yoğun bakım ünitesinde yatışı 

olmuş, 1 ay entübe takip edilmiş, daha sonra trakeostomi açılmış. Takipleri sırasında sol dizde fleksiyon 

kontraktürü gelişmiş.Hastanın rehabilitasyon amacıyla yatışı yapıldı. Yatış muayenesinde; genel durumu 

iyi, bilinci açık oryante koopereydi. Trakeostomili ve konuşabiliyordu. Fizik muayenede üst ekstremite kas 

güçleri her iki tarafta parmak abduktörlerinde 1/5 diğerlerinde 5/5, elde atrofisi mevcuttu. Alt ekstremite 

kas güçleri; sağda kalça fleksör 4/5, diz ekstansör 3/5, ayak bileği dorsifleksör 5/5, başparmak dorsifleksör 

5/5, plantar fleksör 5/5 idi. Sol kalça fleksör kas gücü 4/5, dizde 50 derece fleksiyon kontraktürü mevcuttu. 

Sol ayak bileğinde aktif hareketi yoktu. Oturma dengesi vardı, ayakta dengesi yoktu, ambule olamıyordu. 

Üriner-fekal kontinan ve tuvalete annesinin yardımıyla gidebiliyordu.Hastanın sol diz grafisi ve diz MR’ı 

çekildi. Diz MR'da popliteal bölgede büyüğü 1 cm çaplı 2 adet lenf nodu izlenmesi dışında bir şey 

saptanmadı. Tedavide özellikle sol alt ekstremite olmak üzere her iki üst ve alt ekstremitesine yönelik eklem 

hareket açıklığı, germe, güçlendirme egzersizleri verildi. Sol dizdeki fleksiyon kontraktürü için germe 

öncesi hotpack verildi. Sırt kaslarına ve kalça ekstansör grubu kaslara yönelik güçlendirme egzersizleri 

yapıldı. Ayakta denge çalışıldı. Sol ayak dorsifleksiyonu zayıf olduğu için tibialis anterior kasına elektrik 

stimülasyonu uygulandı. Sol ayak için refleks AFO önerildi. Hasta önce walker ile, daha sonra bağımsız 

bir şekilde yürümeye başladı. Takiplerinde hastanın sol dizdeki kontraktürü 10 dereceye kadar açıldı. Hasta 

bağımsız ambule bir şekilde taburcu edildi. 

Sonuç: Covid-19 ilişkili Guillain Barre Sendromu’nun patogenezi henüz tam olarak aydınlatılamamıştır. 

Genellikle post-infeksiyöz olarak ortaya çıkmaktadır ancak az sayıda vakada Covid-19 enfeksiyonu ile 

GBS semptomlarının eş zamanlı ortaya çıkabildiği görülmüştür. Covid-19'a bağlı gelişen GBS vakalarının 

normal vakalara göre daha kötü seyrettiği düşünülmektedir. Bu yüzden gerek uzun yoğun bakım yatış süresi 

gerektirebileceğinden gerekse Covid-19'a bağlı kas-iskelet sistemi sorunlarına sebep olabileceğinden bu 

hastalar dikkatle takip edilmeli ve erken rehabilitasyon sürecine alınmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: covid-19, dizkontraktürü, guillainbarresendromu, nörolojikkomplikasyon 



  

P-112 Gebelik Sonrası Kalçanın Geçici Osteoporozuna Bağlı Femur Başı 

Avasküler Nekrozu Etiyolojisinde Nadir Bir Neden: Osteogenesis İmperfecta 

Kemal Sarı1, Feyza Ünlü Özkan1, İlknur Aktaş1 

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp 

ve Rehabilitasyon Kliniği 

Amaç: Kalçanın geçici osteoporozu, gebelik dönemi ve sonrasında avasküler nekroz ve kırıklarla 

sonuçlanabilmektedir. Bu olguda, doğum sonrası femur başı avasküler nekrozu ile başvuran ve 

sonrasında osteogenesis imperfecta tanısı alan bir hastayı sunuyoruz. 

Olgu: 35 yaşında kadın hasta, sağ kalçada femur başı avasküler nekrozu tanısıyla polikliniğimize 

yönlendirildi. Hastanın 1 ay önce doğum yaptığı (sezaryen) ve kalça ağrısının gebeliğinin son 

dönemlerinde başladığı öğrenildi. Hastanın bilinen bir kronik hastalığı yoktu. Öykü 

derinleştirildiğinde, hastanın çocukluk döneminde düşük enerjili travmalar sonucunda birkaç kez 

uzun kemik kırıkları yaşadığı öğrenildi. Aile öyküsünde, kardeşlerde de benzer kırıklar mevcuttu. 

Hastanın fizik muayenesinde mavi sklerası olduğu görüldü. Hastaya istirahat, yük vermeme ve 

koltuk değneği kullanımı önerildi. Kalsiyum ve D-vitamini tedavileri başlandı. Genetik danışma 

için yönlendirilen hastadan istenen osteoporoz panelinde “COL1A1 (NM_000088) geninde 

heterozigot c.3706A>T (p.Lys1236*) mutasyonu” tespit edildi. Hiperbarik oksijen tedavisi ve 

sonrasında dekompresyon cerrahisi uygulanan hastanın şikayetleri bir yılın sonunda belirgin 

olarak azaldı. 

Sonuç: Kalçanın geçici osteoporozu etiyolojisi tam olarak bilinmeyen, kadınlarda sıklıkla 

gebeliğin son dönemlerinde görülen bir durumdur. Konservatif tedaviyle gerileyebilse de, bazen 

avasküler nekroz veya kırıkla sonuçlanabilir. Gebelik dışında alkol, sigara, steroid kullanımı, 

hipotiroidizm, hipofosfataza, osteogenesis imperfecta, düşük testosteron ve düşük 25-OH D-

Vitamini seviyeleri ve belli meslek grupları etiyolojide yer almaktadır. Gebelik, kalçanın geçici 

osteoporozu / avasküler nekroz ve osteogenesis imperfecta kombinasyonu ile ilgili literatürde 

sadece birkaç vaka bildirimi mevcuttur. Gebeliğin son döneminde ani kalça ağrısı ile başvuran 

hastalarda, erken dönemde manyetik rezonans görüntüleme ile kemik iliği ödemi varlığının 

değerlendirilmesi önemlidir. Hasta öyküsü ve aile öyküsü dikkatle değerlendirilmeli, detaylı fizik 

muayene yapılmalı, osteogenesis imperfecta gibi nadir nedenler göz ardı edilmemelidir. 

Anahtar Kelimeler: Avasküler nekroz, Gebelik, Kalçanın geçici osteoporozu, Osteogenesis 

imperfecta 



  

P-113 G-Therapy Sonrası Sekestre Disk Hernisi: Bir Olgu Sunumu 

Mustafa Hüseyin TEMEL1, Fatih BAĞCIER2 

1Üsküdar Devlet Hastanesi 

2Başakşehir Çam ve Sakura ŞehirHastanesi 

Amaç: GTOS terapi ya da G Terapi; çeşitli internet sitelerinde özel eğitim almış uzman 

fizyoterapistler tarafından uygulanan, kronik ve akut ağrılarda etkili olan, her türlü kronik hastalığı 

olan hastalara ve gebelere dahi uygulanabilen bir manuel terapi biçimi olarak tanımlanmaktadır.Bu 

yazımızda bel ağrısı sebebiyle G terapiye başvuran ve tedaviden 1 gün sonra ağrılarında 

şiddetlenme sonucunda çekilen MR’ında kök basısına sebep olan disk hernisi gelişen bir olgu 

sunmayı amaçladık. 

Olgu: 44 yaşında bayan hasta, polikliniğimize şiddetli bel ağrısı ve bacağa yayılan uyuşma ve 

yürümede zorluk nedeni ile başvurdu. Ağrısının karakter olarak ilk başta künt ve bel ile kalçalara 

yayılan tarzda bir ağrı olarak başladığı, daha sonrasında şikayetleri olması üzerine G Terapi alan 

hastanın tedavi seansından sonra ağrısının belden sol bacağa doğru vurduğu ve uyuşma - 

karıncalanma şeklinde semptomların ortaya çıktığı öğrenildi. Hastamızın bilinen kronik bir 

hastalığı, sigara veya alkol kullanımı; geçirilmiş travma, çarpma, düşme, ağır kaldırma öyküsü 

yoktu. Aile öyküsünde özellik yoktu. Hastanın anamnezinde bundan bir gün önce belinde künt bir 

ağrısının olduğu ve bu ağrı için işyerinin yakınlarında bir merkezde G Terapi uygulaması 

yaptırdığı öğrenildi. Hastamız tedaviden sonra ağrısının daha da şiddetlendiğini, sol bacağında 

uyuşmaların başladığını ve yürüme zorluğu geliştiğini belirtti. İnspeksiyonunda lomber bölgede 

ve bacaklarında ekimozlar dikkat çekti. Yapılan muayenesinde lomber hareket açıklıklarında 

fleksiyonda ve sol lateral fleksiyonda kısıtlılık, sol paravertebral kaslarda hassasiyet saptandı. Sol 

tarafta SLR testi pozitifti. Hastanın yapılan kas gücü muayenesinde sol taraf quadriceps kas gücü 

4 / 5 olarak saptandı. Yapılan nörolojik muayenesinde patella refleksi bilateral +++, duyu 

muayenesi normaldi. Babinski refleksi bilateral lakayt değerlendirildi. Hastanın acil olarak lomber 

bölge MR tetkiki istendi. Çekilen MR sonucunda sol parasantral inferiora migrasyon gösteren ve 

kök basısına sebep olan herniasyon saptanan hasta beyin cerrahi servisine devredildi. 

Sonuç: Tarafımızca yapılan literatür taramasında GTOS Terapi ya da G Terapi hakkında literatür 

düzeyinde veriye rastlanmamıştır. İnternette çeşitli sitelerde yapılan tanıtımlarda tekniğin bir 

manuel terapi çeşidi olduğu geçmektedir. Yapılan çalışmaların çoğu özellikle spinal manipulasyon 

içeren tekniklerde yan etkilerin sık görülse de hafif ve geçici olduğunu göstermiştir.Hastalara 

tedaviler uygulanmadan önce endikasyonlar - kontrendikasyonlar iyi bir şekilde anlatılmalı, olası 

yan etkiler konusunda hastalar aydınlatılmalıdır. Yine hastalara bilimsel kanıtlara dayanan 

tedavilerin uygulanması büyük önem arz etmektedir. 

Anahtar Kelimeler: g-terapi, gtos therapy, lomber disk hernisi 



  

P-114 Travmaya Bağlı Olmayan Miyositis Ossifikans’ın Nadir Bir Klinik 

Prezantasyonu: Bacak Boyu Eşitsizliği 

Akif Şirin1, Banu Sarıfakıoğlu1, Kübra Ustaömer1, Ertan Yılmaz1 

1Namık Kemal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı 

Amaç: Bacak boyu eşitsizliği (BBE) anatomik ve fonksiyonel olarak iki alt başlıkta incelenen 

yaygın bir klinik antitedir. Etiyolojisinden bağımsız olarak 2 cm ve üzeri olan BBE bir 

maladaptasyon süreci olarak yürüyüş bozukluğuna yol açar. Miyositis ossifikans (MO) kendini 

sınırlayan ve kemik oluşumuyla seyreden bir yumuşak doku patolojisidir. Genellikle travmaya 

sekonder gelişirken nadiren travmaya bağlı olmadan da görülmektedir. Bu yazıda, kliniğimize 

BBE’ye bağlı gelişmiş akut yürüme bozukluğu ile başvuran ve etiyolojisi travmaya bağlı olmayan 

MO olarak değerlendirilen bir vaka sunulmaktadır. 

Olgu: 23 yaş kadın hasta sağ kalça ağrısı şikayeti ile Şubat 2021 tarihinde kliniğimize başvurdu. 

Ağrısının bir aydır devam ettiğini, son günlerde gece ağrısının da olduğunu belirtti. Ağrı diz 

arkasına kadar yayılıyordu ve eşlik eden nöropatik yakınması yoktu. Vizüel ağrı skoru (VAS) 

8/10’du. Travma öyküsü ve sistemik hastalığı bulunmamaktaydı. Muayenesinde sağ iliak kresti 

daha yukarıda olacak şekilde pelvik oblisitesinin (PO) olduğu ve bundan kaynaklanan yürüme 

bozukluğu gelişmiş olduğu görüldü. Daha önce yürüme bozukluğunu fark etmediğini belirten 

hastanın Anterior Superior İliak Spina-Medial Malleol mesafesi sağ tarafta soldan dört santimetre 

(cm) daha kısaydı. Fleksyion-Abdüksiyon-İnternal Rotasyon testi ve sağ gluteal bölgenin 

palpasyonu sırasında ağrı tetiklenmekteydi. Pelvik radyografide PO dışında; laboratuvar 

testlerinde ise akut faz yanıtı yükseklik (CRP=32 mg/dL) dışında –karaciğer ve böbrek fonksiyon 

testleri, hemogram ve kemik biyobelirteçleri dahil- bir anomali saptanmadı. İleri değerlendirmede 

Kontrastlı Pelvis Manyetik Rezonans (MR) görüntülemede sağ eksternal obturator kasında 

belirgin ödem saptandı. Kontrastlı Pelvis Bilgisayarlı Tomografi (BT) görüntülemesinde ise 

aksiyal planda 2*1.5 cm genişliğinde zonal kalsifikasyon izlendi (Resim 1). Bu görüntüleme 

bulguları ve klinik izlemle birlikte hastaya MO tanısı konuldu ve aylık kontrollerle takibe 

alındı.Tedaviye steroid olmayan anti-inflamatuar ilaçlarla başlandı. Günde 4-5 kez 15’er dakikalık 

soğuk uygulama önerildi. CRP değerinde gerileme elde edilince hasta 20 seans rehabilitasyon 

programına alındı. Eklem hareket açıklığı, aktif ağrı sınırında germe, kor stabilizasyon, denge ve 

propriyosepsiyon egzersizleri ile başlayan egzersiz programına ağrı sınırında kalça çevresi 

güçlendirme egzersizleri eklendi. Tedavi sonrası VAS 3/10’du. BBE 1.5 cm’ye kadar gerilemişti. 

PO ise belirgin azalmıştı. 

Sonuç: Literatürde travmaya bağlı olmayan MO raporlayan oldukça fazla çalışma vardır. Fakat bu 

yazıda belirtildiği gibi eksternal obturator kasında meydana gelerek fonksiyonel BBE’ye yol açan 

ve buna bağlı yürüyüş bozukluğuna sebep olan başka bir vaka bulunamamıştır. Akut gelişen 

fonksiyonel bacak boyu kısalıklarında majör travma öyküsü olmasa da –ihmal edilebilecek 

mikrotravmaları da göz önünde bulundurarak- MO ön tanıda yer almalıdır. Klinik şüphe bulunması 

halinde MR, BT ve gerek görüldüğünde biyopsiye başvurulmalıdır. Uygun vakalarda anti-

inflamatuar ajanlar ve rehabilitasyon ile remisyon sağlanabileceği bilinmelidir. 

Anahtar Kelimeler: Bacak boyu eşitsizliği, Miyositis ossifikans, Yürüme bozukluğu 



  

P-115 Hemiplejik Omuz Ağrısına Yönelik Supraskapular Sinir Bloğu 

Uygulamasının Kinezyofobi Üzerine Etkinliğinin Değerlendirildiği Bir Vaka 

Sunumu 

Ayça Uran Şan1, Rabia Layık1, Serdar Kesikburun2, Ümüt Güzelküçük2, A. Kenan Tan2 

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma 

Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye 

2Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

Amaç: Kinezyofobi; geçmişte ağrılı yaralanma veya dokusal hasar gelişen bireylerde fiziksel 

aktiviteye yönelik meydana gelen hareket korkusu olarak tanımlanmaktadır. Hemiplejik omuz 

ağrısı bireylerde kinezyofobiye de yol açarak rehabilitasyon sürecini önemli ölçüde olumsuz yönde 

etkileyen bir komplikasyon olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmada hemiplejik omuz ağrısına 

yönelik yapılan supraskapular sinir bloğu uygulamasının kinezyofobi üzerine etkinliğini 

değerlendirmeyi amaçladık. 

Yöntem: Olgunun supraskapular sinir bloğu uygulaması öncesi ve sonrası ağrı ile kinezyofobi 

düzeyleri değerlendirilmiştir. 

Bulgular: 61 yaşında erkek hasta merkezimize sağda belirgin her iki taraflı güçsüzlük yakınması 

ile başvurdu. Hastanın anamnezinden, sonuncusu bir sene önce olmak üzere geçirilen toplam üç 

iskemik serebrovasküler olay neticesinde sağda belirgin bilateral hemipleji tanısı konulduğu 

öğrenildi. Hastanın yapılan fizik muayenesinde sağ üst ekstremite, el ve alt ekstremite Brunstrom 

evreleme skorları sırasıyla 3/3/3, sol üst ekstremite, el ve alt ekstremite Brunstrom evreleme 

skorları ise sırasıyla 6/6/3-4 olarak değerlendirildi. Hastanın takiplerinde sağ omuz ağrısı olduğu 

ve rehabilitasyon programı sırasında sağ omuz hareketlerini uygulamada isteksiz olduğu gözlendi. 

Hastanın sağ omuz ağrısının şiddeti Vizüel Analog Skalasına (VAS) göre 10 birim olarak ölçüldü. 

Hastanın sağ omuz bölgesine yönelik kinezyofobi değerlendirilmesinde Tampa Kinezyofobi 

Ölçeği kullanıldı ve ölçek skoru 61 olarak hesaplandı. Hastanın sağ hemiplejik omuz ağrısına 

yönelik sağ supraskapular sinir bloğu enjeksiyonu yapıldı. Enjeksiyondan üç hafta sonra yapılan 

değerlendirmede VAS skorunun 2 birime gerilediği, TAMPA Kinezyofobi Ölçek skorunun ise 37 

değerine gerilediği gözlendi. 

Sonuç: Supraskapular sinir bloğu, hemiplejik omuz tanılı hastalarda ağrı kontrolünde etkin rol 

oynayan, rehabilitasyon programına destekleyici bir uygulama olup ağrının azalımı neticesinde 

kinezyofobi bulgularında da iyileşme sağlayabilecek bir yöntem olarak akılda tutulmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: supraskapular sinir bloğu, hemipleji, omuz ağrısı, kinezyofobi 



  

P-116 Mukopolisakkaridozlu Hastada Nöromonitorizasyon İle Nörolojik 

Hasarın Engellenmesi 

Mustafa Çağlar Şahin1, Emine Metin İpek1, Murat Zinnuroğlu1, Alp Özgün Börcek1 

1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı 

Amaç: Mukopolisakkaridoz (MPS) Tip IVA (Morquio sendromu) otozomal resesif geçişli, 

lizozomal hidrolaz enzim eksikliği sonucu; kemik, kıkırdak gibi dokularda keratan ve kondroitin 

6 sülfat birikimi yoluyla hasara yol açan metabolik bir hastalıktır. Kemik stenozu, kifoskolyoz, 

kaba yüz görünümü, orantısız boy kısalığı, genu valgum, pektus karinatum gibi deformiteler sıktır. 

Bu hastalarda genellikle kranioservikal bileşkede dekompresyon gerekir. Ameliyat sırasında 

nörolojik hasar gelişme riski vardır. Bozulan kalp debisine sekonder iskemi ve hastayı yüzüstü 

pozisyona getirirken olan boyun hareketleri veya traksiyona bağlı lokal travma en sık nörolojik 

hasar nedenleridir. Bu riski azaltmak için ameliyat sırasında nörofizyolojik monitörizasyon çok 

önemlidir. Bu olgu sunumunda, yüzüstü pozisyonlandırma sonrası kranioservikal bileşkeye 

herhangi bir müdahale yapılmadan cerrahinin erken döneminde alt ekstremitede başlangıçta elde 

edilen motor uyarılmış potansiyellerin (MEP) kaybı olan ve bu nedenle cerrahi işlemin 

durdurulduğu bir hasta sunulacaktır. 

Olgu: MPS tip IV tanılı 14 yaşındaki kız çocuğunun görüntülemesinde kranioservikal bileşkede 

basıya bağlı ilerleyici servikal miyelopati saptanarak dekompresyon cerrahisi planlandı. Hastanın 

son 3-4 aydır artan, kol ve bacaklarda uyuşma ve güçsüzlük şikayeti mevcuttu. Pektus karinatum, 

kısa boyun, orantısız boy kısalığı ve bilateral genu valgumu mevcuttu. Dört ekstremitede, özellikle 

distallerinde belirgin kas güçsüzlüğü vardı. Ameliyat öncesinde hastanın yüzüstü pozisyona 

toleransı prova yapılarak değerlendirildi ve herhangi bir sorun olmadı. Hastaya MEP ve 

somatosensöriyel uyarılmış potansiyeller (SEP) izlemi yapıldı. Her iki alt ve üst ekstremitede 

abduktor digiti minimi, biseps brakii, triseps brakii, deltoid, abduktor hallusis, tibialis anterior, 

rektus femoris, adduktor longus kaslarına kaslarına subdermal iğne elektrodları yerleştirilerek 

MEP kayıtları alındı. Bazal MEP yanıtları elde edildikten sonra, hasta yüzüstü pozisyona alınıp 

Mayfield başlığı takılarak pozisyon verildi. Fasya açılıp kaslar sıyrıldıktan sonra henüz dura 

açılmamışken alt ekstremite yanıtları elde edilemedi. Bu nedenle ameliyat sonlandırıldı. 

Alt ekstremitelerdeki MEP yanıtları, hastanın sırtüstü pozisyona döndürülmesiyle tekrar elde 

edildi. MEP yanıtlarının elde edilememesi, baş fleksiyon pozisyonu ve traksiyona bağlanarak 2. 

operasyon planlandı. İlk ameliyata benzer şekilde nöromonitörizasyon uygulandı. Bazal MEP 

yanıtları alındı. Hasta yüzüstü pozisyona getirilerek Mayfield başlığı takıldı. İnsizyon yapılmadan 

beklendi. 5 dakika sonra bilateral alt ekstremite MEP yanıtları elde edilemedi. Ameliyat yine 

sonlandırıldı. MEP yanıtları, hastanın sırtüstü pozisyona döndürülmesiyle tekrar elde edildi. 

Sonuç: Mukopolisakkaridozlu hastalarda, bozulmuş kalp debisi nedeniyle yüzüstü pozisyonda 

genel anestezi sonrası kompresyon bölgesinden uzak omurilik yaralanmaları gelişebilir. Bu durum, 

hipoperfüzyona sekonder iskemik omurilik yaralanması olarak değerlendirilebilir. İskelet 

displazisi ve spinal deformitesi olan hastalarda göğüs deformitesine sekonder kalp dolumunun 

bozulması ya da büyük damarlarda bası olması hipoperfüzyon nedenleri olarak sayılabilir. 

Kanamayı azaltmak için arteriyel hipotansiyonu indüklemenin bu durumun başka bir nedeni 

olabileceği öne sürülmüştür. Ayrıca spinal kordun vasküler anatomisi (torasik bölgede watershed 

alanlar, anterior spinal arter çapının dar oluşu ve bölgede kollateral kan akışının az olması) 

nedeniyle torakal bölgenin hipoperfüzyona hassas olduğu ve iskemi riskinin yüksek olduğu 

görülmüştür. Bu hastada, nörofizyolojik yakın izlem sonucunda gelişebilecek ciddi nörolojik hasar 

önlenebilmiştir. Bu nedenle deformitelerin eşlik ettiği mukopolisakkaridozlu hasta grubunda 



benzer cerrahi uygulamalar sırasında ve öncesinde pozisyonlama provası ve yakın nörofizyolojik 

izlem önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: intraoperatif nöromonitörizasyon, kranioservikal dekompresyon, motor 

uyarılmış potansiyel, mukopolisakkaridoz tip IV, spinal kord hasarı 



  

P-117 Karpal Tünel Sendromu ve Kübital Tünel Sendromu ile Başvuran 

Amyotrofik Lateral Skleroz: Bir Olgu Sunumu 

Seda Bozkır1, Esra Giray1, Feyza Ünlü Özkan1, İlknur Aktaş1 

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp 

ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul 

Amaç: Amyotrofik lateral skleroz (ALS), üst ve alt motor nöronları birlikte etkileyen, duyusal ve 

otonom işlevlerin korunduğu, etiyolojisi bilinmeyen, sporadik veya ailesel, ilerleyici, dejeneratif 

bir hastalıktır. Eğer başlangıçta üst motor nöron bulguları ve bulbar tutulum yoksa periferik sinir 

kompresyon sendromları ile karışabilmekte ve erken dönemde tanısı zor veya hatalı 

olabilmektedir. Burada başlangıçta tuzak nöropati tanısı almış ve gereksiz cerrahi geçirmiş bir 

ALS vakasını sunmayı amaçladık. 

Olgu: 57 yaşında kadın hasta 1 yıldır sol elinde güçsüzlük şikayeti ile Ortopedi Polikliniği’ ne 

başvurusu sonrası yapılan her iki üst ekstremite elektronöromiyografi (ENMG) incelemesi median 

sinirlerde duysal ve motor liflerde etkilenmeye neden olan sağda orta, solda ağır düzeyde olmak 

üzere bilateral karpal tünel sendromu ve sol ulnar sinirin dirsek segmentinde tuzak nöropatisi 

şeklinde raporlanmış ve sol ulnar ve median sinir serbestleştirme yapılmıştı. Ancak şikayetlerinin 

gerilememesi ve güçsüzlüğün 3 ay içinde tüm vücuduna yayılması üzerine Nöroloji servisine 

yatırılarak fizik muayenesi ve tetkikleri tekrarlanmıştı. Hastanın klinik muayenesinde dilde 

fasikülasyon gözlenmişti; derin tendon refleksleri global hiperaktif, Babinski bilateral ekstansör, 

Hoffman bilateral pozitif saptanmıştı. Hastanın idrarı ve gaitası kontinan olup duyu muayenesi 

normaldi. Kas gücü; bilateral üst ekstremite global 3/5, alt ekstremiteleri global 4/5’ ti. Yapılan 

tetkiklerinde; kranial ve servikal manyetik rezonans görüntülemeleri, lomber ponksiyonu, 

serolojileri, tümör ve vaskülit markerları normaldi. Bu bulgular eşliğinde yeniden yapılan ENMG’ 

si servikal bölgede belirgin olmak üzere yaygın ön boynuz tutulumu şeklinde yorumlanmıştı. 

Hastaya riluzol 50 mg başlanarak rehabilitasyon için kliniğimize transfer edilmişti. Hasta 

sorgulandığında başlangıçta elinde sadece güçsüzlük şikayeti olduğu parestezi olmadığı öğrenildi. 

Hastanın şikayetleri ayrıca non-dominant taraf olan sol tarafta başlamıştı. 

Sonuç: Erken dönemde ALS hastaları tuzak nöropatisi tanısı alıp yanlışlıkla cerrahi 

geçirebilmektedir. Özellikle non-dominant tarafta parestezi şikayeti olmaksızın sadece güçsüzlük 

ve atrofi şikayeti olan hastalarda ALS’nin başlangıç dönemi akılda tutulmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: amyotrofik lateral skleroz, gereksiz cerrahi, karpal tünel sendromu, kübital 

tünel sendromu, elektronöromiyografi 



  

P-118 COVID-19 Enfeksiyonu Sonrası Guillain-Barré Sendromuna Bağlı 

Bilateral Periferik Fasiyal Sinir Paralizisi 

Münteha İlkyaz Yağar1, İrem Buse Kurucu Zeytin1, Esra Giray1, Pınar Akpınar1, Feyza Ünlü Özkan1, 

İlknur Aktaş1 

1SBÜ.Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

Amaç: Covid enfeksiyonuna sekonder gelişen Guillain-Barre sendromunun nadir bir varyantı olan Fasial 

Dipleji ve Parestezi vakasını sunmayı amaçladık 

Olgu: 46 yaşındaki kadın hasta kas güçsüzlüğü ve sersemlik şikayetiyle acil servise başvurdu.5 gün önce 

alınan nazofarengeal Covid Polimeraz Zincir Reaksiyon (PCR) testinin pozitif sonuçlandığı 

öğrenildi.Aşılama öyküsü,gastroenterit öyküsü yoktu.Toraks tomografisinde Covid enfeksiyonu ile uyumlu 

tutulumu mevcuttu.Covid pozitifliğinin 3.gününde alt ekstremitede güçsüzlük şikayeti başladığı öğrenildi 

ve takiplerinde dişlerini gösteremediği , ıslık çalamıyor olduğu ve kaşlarını kaldıramadığı gözlendi. 

Hastanın nöroloji kliniği tarafından yapılan lomber ponksiyonunda mikroprotein:2433 mg/L,glukoz :94 

mg/dl olup referans değeri aralığındaydı, diğer parametreler de normal sonuçlandı.Bos kültüründe lökosit 

ve mikroorganizma görülmedi ,hücre sayımında hücreye rastlanmadı.Bos sıvısında çalışılan Covid PCR 

negatif sonuçlandı.Kranial MR’da her iki mastoid hücrelerde havalanma kaybı,intensite artışı 

saptandı.Kronik mastoiditle uyumlu değerlendirildi.Spinal MR görüntülemesinde özelliğe rastlanmadı. 

EMG’sinde yaygın sensorimotor aksonal tipte polinöropati ile uyumlu bulgular saptandı.Vaskülit 

testleri,HIV,Sfiliz ve Lyme serolojisi araştırıldı ve negatif sonuçlandı.Hastaya nöroloji kliniğinde GBS 

tanısı konarak 35gr/gün dozunda 5 gün IVIG tedavisi verildi.Rehabilitasyon amacıyla nöroloji servisinden 

kliniğimize devredilen hastanın fizik muayenesinde konuşma hafif diazartrik,göz kapayamıyordu,bilateral 

nazolabial sulkus silinmiş diğer kranial sinirler etkilenmemişti.Ayakta durma dengesi yok ve transferleri 

bağımlıydı.Üst ekstremite proksimal ve distal kas güçleri ⅘ alt ekstremite proksimal kas kuvveti ⅗ distal 

kas kuvveti ise tamdı.Derin tendon refleksleri global alınamadı.Taban cildi refleksi ekstansör 

yanıtlıydı.Eldiven çorap tarzında hipostezisi mevcuttu.Fonksiyonel Mobilizasyon Ölçümü(FIM) 57’ydi. 

Hastaya aktif asistif üst ve alt ekstremite güçlendirme,denge propriosepsiyon egzersizleri,ayna 

egzersizleri,mimik egzersizleri,infraruj,elektriksel stimülasyon uygulamasını içeren rehabilitasyon 

programı uygulandı.Nöropatik yakınmaları için gabapentin başlandı.Covid enfeksiyonu sonrası 9.aydaki 

kontrol muayenesinde hastanın göz kapamasının olduğu,ayakta durma dengesini kazandığı kas gücü 

defisitinin olmadığı,FIM indeksinin 117 olduğu görüldü.Nöropatik yakınmaları ve yorgunluk şikayeti 

azalmakla birlikte devam etmekteydi. 

Sonuç: COVID-19 ile ilişkili bilgi birikimimiz bize virüsün pek çok nörolojik komplikasyon ile ilişkili 

olabileceğini düşündürmektedir.Pandemi boyunca yeni gelişen nörolojik yakınmalarla başvuran hastalar 

Covid 19 enfeksiyonu açısından araştırılmalıdır .Gullain-Barre ,ADEM gibi otoimmün mekanizmalarla 

tetiklenen spesifik komplikasyonlar az sayıda da olsa SARS-CoV-2 ile etkilenen kişilerde de 

görülebilmektedir.Guillain-Barre sendromu assendan progressif ekstremite güçsüzlüğü ve arefleksi ile 

karakterize otoimmün orijinli bir akut monofazik nöropatik hastalıktır. Hastalığın seyri boyunca ,hastaların 

24-60%’sında çoğusu bilateral olmak üzere fasial sinir paralizisi gelişir .Fasiyal dipleji, ekstremitelerde 

parestezi ile seyreden hastalar GBS varyantı fasiyal dipleji ve parestezi (FPD) olarak sınıflanır. Bu 

hastalarda motor kayıp yoktur veya çok azdır.Bilateral periferik fasial sinir paralizi gelişen minimal kas 

gücü kaybı olan veya kas gücü defisiti olmayan olgularda Gullain Barre sendromu düşünülmeli, hastalar 

yakın takibe alınmalıdır.Gullain Barre sendromu gelişen hastalara uygulanan rehabilitasyon programı ile 

anlamlı fonksiyonel iyileşmeler sağlanabilir. 

Anahtar Kelimeler: covid-19, bilateral periferik fasial paralizisi 



  

P-119 Antihipertansif Kullanan Hastalarda Hiperürisemi, Olgu Sunumu 

Fidan Tuncer1, Sevcan Uğur2 

1Gazipaşa Devlet Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği 

2Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi 

Amaç: Yaşlı hastalarda hiperürisemi yapan durumlar ve buna bağlı gelişen klinik bulgulara dikkat 

çekmek. 

Yöntem: Gut hastalığı daha çok orta yaş erkeklerde görülen, insidansı son yıllarda artarak %3’e 

ulaşmış klinik bir durumdur. En az 10 yıl kadar asemptomatik hiperürisemi sonrası erkeklerde 4-

5. dekatta, kadınlarda 6-7. dekatta pik yapar. Asemptomatik hiperürisemi, serum ürik asit 

düzeyinin, gut, ürik asit nefropatisi, nefrolitiazis gibi kristal depolanma hastalığı bulguları 

olmaksızın yüksek saptanmasıdır.Yaşam süresinin uzaması, kardiovasküler, metabolik, renal 

hastalıklar, pürinden zengin diyet, yoğun alkol kullanımı, ürik asit düzeyini etkileyen ilaçlar 

(tiazid/lup diüretikleri, siklosporin gibi) ve obezite/diyabet hiperürisemi yapan başlıca sebeplerdir. 

Klasik gutun klinik olarak 4 dönemi vardır. 1- Asomptomatik hiperürisemik dönemi 2- Akut gut 

artriti dönemi 3- İnterkritik gut dönemi 4- Kronik tofüslü gut dönemi 

Bulgular: OLGU 1:72yaş erkek hasta. 1yıldır ellerde ve ayaklarda olan ağrı yakınmasıyla fiziksel 

tıp ve rehabilitasyon polikliniğine başvurdu. Kullandığı ilaçlar arasında 3yıldır kullandığı 

antihipertansif ve diüretik olarak furosemid vardı. Karpal tünel sendromu için yapılan EMG 

normal olarak raporlandı. Çekilen direkt grafide osteoartrit dışında bulgu saptanmadı. Yapılan 

laboratuar tetkiklerinde ürik asit:10.8mg/dl, kreatinin:1.92mg/dl (0.7-1.3), RF:8.4IU/ml (0-30), 

CRP:4.6mg/L(0-5), SED:11mm/h(0-20)Hastada bilinen gut hastalığı öyküsü yoktu. 

Asemptomatik hiperürisemi düşünüldü. Düşük doz steroid(prednizolon) + allopurinol başlandı. 

Yapılan kontrol tetkiklerinde ürik asit:8mg/dl, kreatinin:1.5mg/dl, CRP:4mg/L, SED:11mm/h, 

hastanın eklem ağrıları geçmişti. Hastaya ürik asitten fakir diyet, bol sıvı tüketimi, kardiyoloji 

poliklinik kontrolü önerildi. Allopurinol ile tedaviye devam önerildi.Olgu 2:86 yaşında erkek 

hasta. 2 gündür sağ el bilekte şişlik, ağrı, kızarıklık şikayeti ile geldi.Muayenede hastanın sağ el 

bileğinde artrit saptandı. Akut monoartrit tanısıyla laboratuar tetkikleri ve el grafisi istendi. 

Çekilen direkt grafide patolojik bulgu görülmedi(zımba deliği bulgusu, subkondral kemik kisti 

gibi)Kullandığı ilaçlar incelendiğinde, antihipertansif ve diüretik olarak spiranolakton kullandığı 

görüldü.Laboratuar tetkiklerinde: ürik asit:7.8mg/dl, kreatinin:1.77mg/dl, RF:26.3 IU/ml , 

CRP:76mg/L, SED:30mm/h olduğu görüldü. Hastada akut gut artriti düşünelerek düşük doz 

prednizolon tedavisi başlandı. Soğuk uygulama ve istirahat ateli önerildi.10 gün sonra kontrol 

tetkiklerinde: ürik asit:7.3mg/dl, kreatinin:1.6mg/dl, CRP:4mg/L, SED:12mm/h olduğu görüldü. 

Hastanın el bileğinde ağrı kalmamıştı. Artrit gerilemişti Hastaya allopurinol başlanıp ve ürik 

asitten fakir diyet verilip 1ay sonra kontrol önerildi. 

Sonuç: Polikliniğe eklem ağrısıyla veya akut monoartritle gelen yaşlı hastalarda hiperürisemi 

olabileceği akla gelmeli, kullandığı ilaçlar dikkatli sorgulanmalı ve laboratuvar tetkiklerinde ürik 

asit düzeyleri bakılmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: hiperürisemi, ürik asit, akut monoartrit, gut 



  

P-120 Kronik Sırt Ağrısı Olan Hastada Vertebral Osteomiyelit: Olgu Sunumu 

Merve Günerli1, Aylin Ayyıldız1, Figen Yılmaz1, Banu Kuran1 

1SBÜ Şişli Hamidiye Etfal SUAM 

Amaç: Vertebral osteomiyelit sıklıkla 50 yaş üstü yetişkinlerde görülen bir hastalıktır. Yaşla 

birlikte görülme sıklığı artar ve erkekler kadınlardan yaklaşık iki kat daha sık etkilenir. Çoğunlukla 

uzak bir odaktan hematojen yayılımla bir veya daha fazla vertebra gövdesinin tutulması sonucu 

olarak ortaya çıkar. Çoğu hastada monomikrobiyal enfeksiyon vardır ve en sık etken 

Staphylococcus aureus'tur. Risk faktörleri arasında enjeksiyon kullanımı, enfektif endokardit, 

dejeneratif omurga hastalığı, önceki spinal cerrahi, diyabetes mellitus, kortikosteroid tedavisi veya 

diğer bağışıklık sistemi baskılayıcı durumlar bulunur. Vertebral osteomiyelitin başlıca klinik 

belirtisi ağrıdır; ağrı tipik olarak enfekte disk alanı bölgesinde lokalizedir ve fiziksel aktivite ile 

şiddetlenir. Tanıda kan-idrar kültürleri, radyolojik görüntülemeler ve biyopsi kullanılır. Tedavisi 

antimikrobiyal tedavi ve varsa paravertebral apsenin perkütan drenajından oluşur. Nörolojik 

defisiti, epidural veya paravertebral apsenin radyografik kanıtı ve/veya kord kompresyonu olan 

hastalar içinse cerrahi müdahale önerilmektedir.Bu olguda sırt ağrısı olan hastada tespit edilen 

vertebral osteomiyelit kliniğinin sunulması amaçlanmıştır. 

Olgu: Bilinen tanılı hastalığı olmayan 47 yaşında kadın hasta kliniğimize 3 aydır devam eden sırt 

ağrısı ile başvurdu. Travma öyküsü olmayan hastanın fizik muayenesinde omurga hareketleri 

kısıtlı ve özellikle torakal bölge ağrılı, palpasyonla yine torakal bölgede hassasiyet ve paravertebral 

kaslarda spazm tespit edildi. Hastanın alt ekstremite kas güçleri tam, derin tendon refleksleri 

bilateral normoaktif, taban cildi refleksi bilateral fleksördü. Hastanın sedimantasyonu 13, CRPsi 

2,77, lökositozu yoktu, tam idrar tahlili doğal, Brucella ve tüberküloz enfeksiyonu için gönderilen 

testleri negatifti. Lomber manyetik rezonans görüntülemede (MRG) belirgin patoloji yoktu, 

torakal MRG’de D10-11 seviyesinde anteriorda diski de tutan T2 sekansında hiperintens değişiklik 

tespit edilen; ortopediye danışılan hastadan kontrastlı torakal MRG istendi (Resim 1). MRG 

sonucu; D10-11 düzeyinde intervertebral disk ön bölümünde T2’de ve kontrastlı serilerde patolojik 

parlaklaşma, ayrıca diske bakan kemik platolarda T1’de hipointens, T2’de hiperintens sinyal ve 

kontrastlı serilerde patolojik parlaklaşma mevcut olup spondilodiskit ile uyumlu olarak raporlandı. 

Girişimsel radyoloji tarafından lezyon boyutu küçük ve komplikasyon riski yüksek olduğu için 

biyopsi uygun görülmeyen hastaya enfeksiyon hastalıkları önerisiyle amoksisilin+klavulanik asit 

ile sülfametoksazol+trimetoprim tedavisi başlandı. Şikayetleri gerileyen radyoloji önerisiyle 

tedaviden 3 ay sonra kontrol MRG planlanan hastanın takibi devam etmektedir. 

Sonuç: Vertebral osteomiyelitin en ciddi komplikasyonu, apse oluşumuna veya kemik kollapsına 

sekonder nörolojik bozukluktur. Tedavi başladıktan sonra çoğu hastada sırt ağrısı kademeli olarak 

düzelir ve ağrı tipik olarak kemik füzyonu meydana geldikten sonra kaybolur. Vertebral 

osteomiyelit ile ilişkili morbidite ve mortaliteyi azaltmanın en iyi yolu, semptomların başlaması 

ile uygun tedavinin başlaması arasındaki süreyi en aza indirmektir. Bu nedenle sırt ağrısı olan 

hastalarda vertebral osteomiyelit ayırıcı tanıda akılda bulundurulmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: sırt ağrısı, spondilodiskit, vertebral osteomiyelit 



  

P-121 Epileptik Nöbet Sonrası Torakal Vertebra Fraktürü: Olgu Sunumu 

Elif Tarihçi Çakmak1 

1Karapınar Devlet Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği 

Amaç: Vertebral fraktür jeneralize tonik-klonik epileptik nöbetlerin %3’ünde görülen nadir bir 

komplikasyondur. Direkt grafiler vertebral kırıkları göstermede yanlış negatif sonuç vererek yetersiz 

olabileceğinden şüphelenilen hastalarda Bilgisayarlı Tomografi (BT) ve/veya Manyetik Rezonans 

Görüntüleme (MRG) uygulanmalıdır. Vertebral fraktür saptandığında nörolojik muayene bulguları, kırığın 

stabil olup olmaması ve komorbiditeler değerlendirilerek medikal tedavi, konservatif veya cerrahi tedavi 

uygulanır. Epilepsisi olanlarda osteoporoz risk faktörü olan D vitamini eksikliği, vertebra ve vertebra dışı 

kırık riskinin arttığı bilinmektedir. 

Olgu: Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon (FTR) Polikliniği’ne Ağustos 2021 yılında başvuran olgu 

değerlendirildi. Hastadan olgu sunumu için onam alınmıştır. Özgeçmişinde 3 yıldır epilepsi hastalığı ve 4 

gün önce epileptik nöbet sonrası başlayan sırt ağrısı şikayeti olan 65 yaşında erkek hasta FTR polikliniğine 

başvurdu. Epilepsi teşhisi sonrası tedavisi levetirasetam 500 mg’lık tablet günde 2 kez kullanacak şekilde 

düzenlenmiş, yaklaşık 2,5 yıllık tedavi sırasında hiç nöbet geçirmemesi sebebiyle tedavi azaltılarak 

kesilmiş. Yaklaşık 3 aydır antiepileptik tedavisiz takip edilmiş. Bir hafta önce gece uykuda jeneralize tonik-

klonik nöbet geçirmiş. Bu nöbetinden sonra levetirasetam 500 mg’lık tablet günde 2 kez kullanacak şekilde 

tedavisi yeniden düzenlenmiş. FTR polikliniğine başvurma sebebi olan batıcı sırt ağrısının şiddeti görsel 

analog skalaya göre istirahatte ve harekette 7, gece 8 şiddetindeydi. Ağrıya yönelik kullandığı 

analjeziklerden fayda görmediğini ifade etti. Fizik muayenede artmış torakal kifoz, torakolomber bölgede 

paravertebral kas spazmı, üst torakal bölgede processus spinosus hassasiyeti saptandı. Torakolomber 

hareketler tüm yönlerde ağrılıydı. Epilepsi nöbeti öncesi ve sonrası çekilmiş olan Toraks BT görüntülerinde 

yedinci torakal vertebrada yükseklik kaybı vardı. Nöbet sonrası BT’de öncesinde olmayan beşinci torakal 

vertebrada yükseklik kaybı vardı (Resim 1). Epileptik nöbet sonrası gelişen vertebral kompresyon fraktürü 

ön tanısıyla Torakal MRG yapıldı. Torakal MR’de T5 vertebrada akut-subakut kompresyon fraktürü ile 

uyumlu kemik iliği ödemi ve %50 yükseklik kaybı ile T7 vertebrada kronik kompresyon fraktürü sekeli ve 

%60 yükseklik kaybı görüldü (Resim 1). Hastanın laboratuar tetkiklerinde 25-OH Vitamin D değeri 17,4 

µg/l idi. Tam kan sayımı, parathormon, kalsiyum, fosfor, alkalen fosfataz, afut faz reaktanları, karaciğer ve 

böbrek fonksiyon testleri, tiroid fonksiyon testleri normal sınırlardaydı. Kemik mineral yoğunluğu (KMY) 

ölçümü yapıldı ve ciddi osteoporoz saptandı (Tablo 1). Hastada yeni gelişen vertebral kompresyon 

fraktürünün osteoporoza bağlı olduğu düşünüldü. Antiepileptik tedavi kullanım öyküsünün osteoporoz 

gelişimine ve kırık riskinin artmasına katkıda bulunduğu ve epileptik nöbetin kırık riskini arttırdığı 

düşünüldü. Hasta Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği’ne danışıldı. Kırığın stabil olması ve nörolojik muayene 

bulgularının normal olması sebebiyle TLSO korse reçete edildi. Hastanın D vitamini yetersizliğine ve 

ağrısına yönelik tedavisi düzenlendi. D vitamini replasmanı sağlandıktan sonra denosumab ile osteoporoz 

tedavisine başlandı. Düşmeyi önleme eğitimi ve egzersiz programı verildi. 

Sonuç: Tonik-klonik nöbetlere bağlı şiddetli kas kasılmalarının sebep olduğu vertabral fraktürler literatürde 

ilk defa Vasconcelos tarafından tanımlanmıştır. Vasconcelos bu fraktürlerin sıklıkla nöbetleri erişkin 

yaşamda başlayan ve uyku sırasında epileptik nöbet geçirenlerde, T3-T8 aralığında görüldüğünü 

belirtmiştir. Antiepileptik ilaçların çoğu çeşitli mekanizmalarla kemik metabolizmasını olumsuz 

etkileyerek vertebra ve vertebra dışı kırık riskini arttırabilmektedir. Antiepileptik ilaç kullanımının 

osteoporoz ve fraktür gelişimiyle ilişkili olduğu gösterilmiş olduğundan antiepileptik ilaç kullananlarda 

osteoporozun teşhisi, komplikasyonlarının önlenmesi kritik önem taşımaktadır. Epileptik nöbet sonrası sırt 

ağrısı ve spinal bölgede hassasiyeti olan hastalarda vertebral fraktür akılda tutulması gereken önemli bir 

komplikasyondur. 

Anahtar Kelimeler: epilepsi, osteoporoz, fraktür, ağrı 



  

P-122 Akciğer Kanseri Nedeniyle Takip Edilen Hastada Gelişen Kanat Skapula 

Süleyman Akgöl1, İlknur Albayrak Gezer1 

1Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı 

Amaç: Omuz ağrısı, omuz düşüklüğü ve skapulada kanatlanma polikliniğe sıkça başvuru 

nedenidir. Biz bu vaka sunumunda akciğer kanseri nedeniyle takip edilen, metastaza bağlı kanat 

skapula gelişen hastadan bahsetmeyi amaçladık. 

Olgu: 36 yaş erkek hasta Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon (FTR) polikliniğine sağ skapulada 

belirginleşme ve omuz ağrısı şikayeti ile başvurdu. Hastadan alınan anamnezde; sağ akciğerdeki 

tümörü nedeniyle onkoloji tarafından takipli olduğu, yaklaşık 7 aydır kemoterapi ve radyoterapi 

aldığı ve bir gün önce aldığı radyoterapi sonrasında sağ omuz düşüklüğü ve sağ omuz ağrısı 

şikayetlerinin başladığı öğrenildi. Hastanın özgeçmişinde ve soygeçmişinde başka özelliği yoktu. 

Hastanın yapılan fizik muayenesinde; inspeksiyonda hastanın sağ skapulasının üzerinde kızarıklık 

mevcuttu. Palpasyonda ise ısı artışı ve hassasiyeti vardı. Sağ omuz pasif eklem hareket açıklığı 

ağrılı ve açıktı. Diğer pasif eklem hareket açıklıkları açıktı. Aktif eklem hareket açıklıklarında ise 

sağ el bilek ve parmaklar aktif olarak değerlendirilemedi. Diğer aktif eklem hareket açıklıkları ise 

açıktı. Kas gücü sağda C5: 4+/5, C6-C7: 4/5, C8-T1: 2/5 olup diğer kas güçleri 5/5’ ti. Hasta kısa 

mesafede bağımsız ambule olabiliyor ancak ağrısı nedeniyle merdiven çıkamıyordu. Fas evre 4’ 

tü. Hastanın yapılan laboratuar değerlendirmesinde; lökosit 28000, CRP 44 olup diğer 

biyokimyasal parametreleri normaldi. Hastanın çekilen EMG' si sağda orta ve alt trunkus brakiyal 

pleksopati ile uyumluydu. Akut faz reaktanları yüksekliği nedeniyle hasta enfeksiyon 

hastalıklarına konsülte edildi. Enfeksiyon önerisi üzerine Amoksisilin klavulunik asit 2X1 reçete 

edildi. Yaklaşık 2 hafta sonra hasta polikliniğe tekrar başvurduğunda CRP 13’ e gerilemişti; ancak 

kızarıklık ve ısı artışı geçmemişti. Skapula manyetik rezonans görüntüleme(MRG) sonucu: 

‘Akciğer kaynaklı kitle lezyon skapula posteromedialindeki yumuşak doku ve kostalara invaze 

görünümdedir. Ayrıca kitle brakiyel pleksus trasesine uzanım göstermiştir. Humerusta baş 

kısmında skapula süperior kenarında, boyun ve gövde kısmı inferiorda, korakoid proçes 

proksimalinde büyüğü 16X16 mm boyutunda olan nodüler T2 hiperintens , T1 hipointens 

lezyonlar izlenmiştir. ‘şeklinde raporlanmıştı. Bu bulgular ışığında hastada akciğer metastazına 

bağlı kanat skapula geliştiği tespit edildi. Hastaya tedavi olarak eklem hareket açıklığı egzersizleri, 

skapuler stabilizasyon egzersizleri, fonksiyonel periskapuler kasların ve omuz kaslarının progresif 

kuvvetlendirme programı ağrı sınırları içinde reçete edildi. Ağrısı için TENS verilmesi planlandı. 

Sonuç: Omuz ağrısı nedeniyle polikliniğe sıkça başvuran hastalarda kanat skapula varlığı 

değerlendirilmeli, etyolojik açıdan özgeçmişi iyi incelenmeli, ayrıntılı fizik muayene yapılmalı ve 

özellikle malignite öyküsü olanlarda metastaz akılda tutulmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: kanat skapula, metastaz, omuz ağrısı 



  

P-123 Nörojenik Yakınmaların Ön Planda Olduğu Venöz Torasik Outlet 

Sendromu 

Eslem Peker1, Deniz Palamar Kadıoğlu1, Tuğçe Özekli Mısırlıoğlu1, Kenan Akgün1 

1İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim 

Dalı 

Amaç: Üst ekstremiteye giden nöro-vasküler yapıların torasik outlet olarak isimlendirilen üç potansiyel 

bölgede kompresyonu veya irritasyonu sonucu oluşan torasik outlet sendromu (TOS) sıklıkla atlanan bir 

tanıdır. Üç farklı TOS tipi tanımlanır. Bunlar; nörojenik (NTOS), venöz (VTOS) ve arteryel (ATOS) 

TOS’tur. TOS vakalarının büyük bir çoğunluğunu (>%90) brakiyal pleksus kompresyonuna bağlı NTOS 

oluştururken, subklaviyen ve/veya aksiller ven obstrüksiyonuna bağlı VTOS daha az sıklıkta (~%5), 

subklaviyen ve/veya aksiller arter kompresyonuna bağlı ATOS ise nadiren (~%1) görülür. Bu üç TOS tipi 

farklı sendromlar olmakla birlikte bir arada bulunabilir veya sıklıkla karışabilir. 

Olgu: Yirmi dokuz yaşında ev hanımı kadın hasta, yaklaşık 2 sene önce başlayan sağ kolda ağrı, uyuşma, 

kuvvetsizlik, elde üşüme hissi ve şişlik yakınmaları ile kliniğimize başvurdu. Ağrısı boynundan, sırtına, sağ 

omuzundan eline, 4.-5. parmaklarına yayılıyor, özellikle baş üstü aktiviteler sırasında artıyordu. 

Özgeçmişinde kronik hastalık veya travma öyküsü bulunmayan hastanın başvuru sırasında mevcut olan 

servikal ve sağ omuz manyetik rezonans görüntülemelerinde yakınmalarını açıklayacak bir patoloji 

bulunmuyordu.Hastanın fizik muayenesinde servikal spinal bölge presyonla ağrısız; sağ üst trapez, levator 

skapula, rhomboid minör kasları ile sağ bisipital oluk ve korakoid çıkıntı presyonla ağrılıydı. Boyun ve 

omuz eklem hareketleri açık, kontralateral boyun rotasyon ve lateral fleksiyonları ağrılıydı. Omuz özel 

testleri negatif, kontralateral Spurling testi pozitifti. Hastanın nörolojik muayenesi doğaldı. Hastanın 

şikayetleri, klinik muayene bulguları ve mevcut tetkikleri göz önünde bulundurulduğunda ayırıcı tanıda 

TOS düşünülerek hasta yeniden değerlendirildi. TOS’a yönelik fizik muayenesinde sağ skalen ve pektoralis 

minör presyonu ile hastanın ağrı ve uyuşma yakınmaları provake oluyordu. Hastanın üst ekstremite germe 

testleri tüm pozisyonlarda ve Roos testi 12. saniyede sağda pozitifti. Hiperabduksiyon, kostoklavikular ve 

Adson testleri de semptomlar açısından sağda pozitifti. Hastada ön planda NTOS düşünülerek 

elektrofizyolojik inceleme istendi ve sonuç normal olarak değerlendirildi. Servikal kot ve 1. kot anomalisine 

yönelik istenen akciğer grafisinde patoloji saptanmadı. Bunun üzerine arteriyovenöz sistem Doppler 

USG’si istendi. Kol hiperabduksiyon pozisyonunda yapılan Doppler USG’si sağ subklaviyen ven 

kalibrasyonu brakiyosefalik vene döküldüğü noktada azalmış, 1. kostayı geçtikten sonra aksiller vende 

dolum seçilememiş, skapula etrafında ince kollateraller izlenmiş şeklinde ve VTOS ile uyumlu olarak 

raporlandı. Bunun üzerine VTOS’a eşlik eden NTOS ön tanısı ile hastaya pektoralis minör kas bloğu 

yapıldı. Blok sonrasında hastanın yakınmalarında bir değişiklik gözlenmedi. Blok ile eş zamanlı istenen 

sağ üst esktremite MR anjiografisinde sağ subklaviyen ven kalibrasyonunun belirgin incelmiş olduğu, 1. 

kostayı geçtikten sonra aksiller vende dolum seçilemediği doğrulandı (Resim 1). Bunun üzerine hasta 

VTOS tanısı ile göğüs cerrahisine yönlendirildi. Sağ transaksiller yaklaşım ile 1. kot total rezeksiyonu, 

skalen antikus ve pektoralis minör serbestleştirilme operasyonları yapılan hastanın yakınmaları operasyon 

sonrası 6. ayda tamamen geçti. 

Sonuç: Ağrı, kuvvetsizlik, parestezi yakınmaları ön planda NTOS’u düşündürse de benzer yakınmalar 

VTOS’ta da karşımıza çıkabilir ve farklı TOS tipleri bir arada bulunabilir. Nadiren karşılaşıldığı düşünülse 

de VTOS üst ekstremite nörojenik yakınmalarının ayırıcı tanısında mutlaka düşünülmelidir. 

Anahtar Kelimeler: venöz torasik outlet sendromu, pektoralis minör, nörojenik torasik outlet sendromu 



  

P-124 Travmatik Lomber Spinal Kord Yaralanmalı Hastada Gelişen Servikal 

Seviyeye Uzanım Gösteren Sekonder Yaralanma: Nadir Bir Olgu 

Deniz Başcıllar1, Kadir Songür1, Emel Ada2, Ramazan Kızıl1, Selmin Gülbahar1 

1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı 

2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Radyoloji Anabilim Dalı 

Amaç: Spinal kord yaralanması(SKY); primer olarak sıklıkla travma anında vertebral kırığın, 

kemik fragmanların veya diskin mekanik etkisi ile nöral ve vasküler yapıların kompresyonu ve 

sekonder olarak birincil yaralanmayı takip eden multifaktöriyel bir süreç sonucu meydana gelen 

ciddi bir yaralanmadır. Travmanın neden olduğu spinal kord hasarının aşamalarının ve 

mekanizmasının doğru tanımlanması, sekonder yaralanmanın etkisini azaltmayı hedefleyen tedavi 

yaklaşımlarının kullanılması açısından önemlidir. Bu nedenle SKY’li hastaların yakın takibi, 

izlemde karşılaşabilecek ek klinik durumlara ilişkin ayırıcı tanı ve tedavi sürecinin mümkün olan 

en kısa sürede tamamlanması optimal bir rehabilitasyon planı için gerekmektedir. Bu olgu 

sunumunun amacı klinisyenin SKY’li hastaların nörolojik izleminde yeni gelişen veya progresyon 

gösteren klinik bulguların saptanması ile olası sekonder yaralanma ve diğer ayırıcı tanılar 

açısından farkındalığını artırmaktır. 

Olgu: Travmatik L1 vertebra burst fraktürü sonucu Amerikan Spinal Kord Birliği (ASIA) 

skalasına göre T11 ASIA-A komplet SKY tanısı olan 35 yaşındaki erkek hastada nörolojik 

rehabilitasyon programının 14.gününde üst ekstremitelerde ilerleyici kas güçsüzlüğü ve duyu 

kaybı görülmüştür. Bu nedenle yapılan spinal manyetik rezonans görüntülemede(MRG) C4 

düzeyinden başlayıp T12 düzeyine dek uzanan spinal kordda diffüz ödem ve hiperintensite ile 

uyumlu bulgular saptanmış olup hasta transvers miyelit ön tanısıyla nöroloji servisine tetkik ve 

tedavi için devredilmiştir. Uygulanan pulse kortikosteroid ve aferez tedavisi sonucu klinik yanıt 

alınamayan hastanın tekrarlanan spinal difüzyon ağırlıklı MRG’de C4’ten T12’ye kadar değişik 

derecelerde difüzyon kısıtlanması saptanmıştır. Bulgular spinal kordun primer yaralanmasına karşı 

gelişen enflamatuar yanıt ve sekonder yaralanma ile uyumlu olarak değerlendirilmiştir. Primer 

spinal kord hasarı alt torakal ve lomber seviyede olmasına karşın sekonder yaralanma nedeniyle 

nörolojik seviyesi C7 ASIA-A komplet SKY ile uyumlu hale gelmiştir. Hastanın rehabilitasyon 

programına hedefe uygun değişikliklerle devam edilmiştir. 

Sonuç: SKY’li hastaların nörolojik izleminde yeni klinik bulguların gelişmesi durumunda 

sekonder yaralanma akılda tutulmalıdır. Bu durumda primer travmanın tipi ve şiddeti, yoğun 

bakım sürecindeki hemodinamik durumu ve kortikosteroid tedavi öyküsü gözden geçirilmelidir. 

Vital bulguların takibi, periyodik nörolojik muayene ve gerektiğinde spinal MRG yöntemleri 

ayırıcı tanı için değerlidir. Erken tanı ile hastanın rehabilitasyon programının ve hedefinin yeniden 

belirlenmesi önemlidir. 

Anahtar Kelimeler: nörolojik rehabilitasyon, sekonder yaralanma, spinal kord ödemi, spinal 

kord yaralanması 



  

P-125 Omuz Ağrısında Gözden Kaçabilecek Bir Durum: Aksiller Sinir 

Nöropatisi 

Selin Aksungur1, Fatma Serenay Vardar1, Ece Küçük1, Emre Ata1 

1Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

Amaç: Aksiller sinir, brakiyal pleksusun üst trunkus, posterior kordundan meydana gelir ve C5-

C6 spinal sinir kök liflerini taşır. Aksiller sinir nöropatisi, genellikle travmaya sekonder ortaya 

çıkar ve omuz ağrısıyla karşımıza gelebilir. Biz burada tedaviye dirençli omuz ağrısı ile başvuran 

hastada ön tanılarımızda düşünmemiz gereken, gözden kaçabilecek bir durum olan aksiller sinir 

nöropatisi olgumuzu sunmak istedik. 

Olgu: 23 yaşında erkek hasta 3 yıldır var olan sağ omuz ve sırt ağrısı şikayetleri ile polikliniğimize 

başvurdu. Daha önce poliklinik başvuruları olan hasta verilen konvansiyonel tedavilerden fayda 

görmediğini belirtti. İnspeksiyonda sağ trapez ve deltoid kasında hafif bir atrofi görüldü. Omuz 

eklem hareket açıklığı tam idi ve hafif ağrılıydı. Sağ taraf trapez, supraspinatus, levator scapula, 

romboid kaslarında palpasyonla ağrılı tetik noktalar mevcuttu. Sağ omuz impingement testleri 

negatifti. Omuz abduksiyon kas kuvveti sağda +4/5 kuvvetindeydi. Omuz ağrısının karakteri 

sorgulandığında nöropatik karakterin de eşlik ettiği öğrenildi. Daha önce çekilen servikal manyetik 

rezonans görüntüleme normal sınırlardaydı. Hastanın anestezi teknikeri olduğu ve vücut geliştirme 

sporuna yönelik düzenli ağırlık çalışması yaptığı öğrenildi. Alınan anamnez ve yapılan muayene 

doğrultusunda güç kaybı ve nöropati nedeniyle hastadan aksiller sinir için elektrofizyolojik 

inceleme istendi. Yapılan elektromiyografi sonucunda sağ aksiller sinirde hafif düzeyde kronik 

parsiyel aksonal dejenerasyon tespit edildi. Bunun üzerine hastanın ağrılı myofasial tetik 

noktalarına lokal anestezik enjeksiyonu uygulandı. Enjeksiyon sonrası omuz ağrısında büyük 

oranda azalma gözlendi. Servikal, torakal ve omuz kuşağı için germe ve izometrik kuvvetlendirme 

ve aksiller sinir mobilizasyon egzersizleri verildi. 1 ay sonra yapılan kontrolde hastanın ağrısında 

ve güç kaybında belirgin gerileme tespit edildi. 

Sonuç: Aksiller sinir nöropatisi, sıklıkla omuz bölgesi travmalarından sonra ortaya çıkan ve nadir 

görülen bir durumdur. Kuadrangüler aralıkta aksiller sinirin bası altında kalması sonucu oluşur. 

Özellikle, 20–40 yaş aralığındaki erkekler etkilenir ve bu hastalar, subakromiyal sıkışma sendromu 

ile karışırlar. Baş üstü aktivite içeren spor dalları ile uğraşan sporcularda daha fazla görülür. İyi 

bir anamnez ve fizik muayene nadir görülen bu durumun gözden kaçırılmamasında önemli yer 

tutar. Omuz ağrısı ayırıcı tanısında nadir görülen ve akılda tutulması gereken durumlardan 

birisidir. 

Anahtar Kelimeler: Aksiller sinir, Nöropati, Omuz ağrısı 



  

P-126 Erişkin Hastada Travma Sonrası Geç Dönem Atlantoaksiyel Dislokasyon: 

Nadir Bir Olgu Sunumu 

Ezgi Aydın Özaslan1, Nebahat Sezer2 

1Ankara Şehir Hastanesi FTR Hastanesi 

2Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi FTR AD 

Amaç: Giriş: Atlantoaksiyel eklem ve ligamentöz yapısı, servikal omurganın rotasyonel ve 

biyomekanik stabilitesini sağlamaktadır. Servikal omurga travmaları basit gerilmelerden kırık ve 

dislokasyonlara kadar değişen şiddetlerde yaralanmalarla sonuçlanabilir. Ancak travmatik 

atlantoaksiyel dislokasyon (AAD) oldukça nadirdir ve çoğunlukla anterior dislokasyon olarak 

ortaya çıkmaktadır. Bu vaka raporunda servikal travma ve kafa travması sonrası geç dönemde 

ortaya çıkan santral AAD olgusu sunulmaktadır. 

Yöntem: Olgu Sunumu: On dokuz yaşında erkek hasta, kliniğimize sol hemipleji tablosu ile 

başvurdu. Yaklaşık 1 yıl önce sığ suya atlama sonrası servikal travma ve kafa travması geçiren 

hastanın, olay sonrası çekilen kranial BT’sinde sağ medial serebral arter (MSA) alanında enfarkt, 

servikal BT’de C1 vertebrada deplase fraktür izlenmiş. Servikal MRG’de spinal kord intensitesi 

normal olarak değerlendirilmiş, bası izlenmemiş. Hastaya cerrahi girişim yapılmamış, philedelphia 

boyunluk ile takip edilmiş. MSA enfarktına bağlı sol hemipleji olarak kabul edilen hasta 2 kez dış 

merkezde rehabilitasyon programına alınmış. Hastamız kişi gözetiminde düz zeminde bağımsız 

desteksiz ambule şekilde kliniğimize kabul edildi. Brunnstrum evreleri solda üst ekstremitede 4, 

elde 3, alt ekstremitede 5 idi. Sol dirsek fleksörleri, ekstansörleri, el bilek fleksörleri ve parmak 

fleksörlerinde Modifiye Ashworth Skalası (MAS) 1 spastisite, sol plantar fleksörlerde MAS 3 

spastisite mevcuttu. Duyu normaldi. Mesane ve rektumda his ve kontrol vardı. Bir yıl süresince, 

C1 fraktürüne ait kontrol manyetik rezonans görüntüleme (MRG) değerlendirmesi yapılmadığı 

tespit edildi. Kontrol servikal MRG’de atlantoaksiyal eklem mesafesinde artış (5,5 mm) ve 

foramen magnumda daralma tespit edildi. Bunun üzerine çekilen servikal bilgisayarlı tomografide 

(BT) atlantoaksiyal eklem mesafesindeki artışın 6,5 mm olduğu ve C2 vertebra odontoid 

proçesinin süperiora yer değiştirmiş olup odontoid invajinasyon ile uyumlu olduğu tespit edildi. 

Nöroşirürjiye danışılan hastaya cerrahi yapılması kararlaştırıldı ve hasta devredildi. Operasyonda 

hastaya açık redüksiyon ve posterior C1-2 stabilizasyon yapıldı. Ek nörolojik defisit gelişmeyen 

hasta taburcu edildi. 

Bulgular: Tartışma: Atlantoaksiyal eklem geniş hareket aralığına izin verse de, yüksek instabilite 

riskine sahiptir. Atlas ve axis arasındaki sagital translasyon da yetişkinlerde en fazla 3 mm ile 

sınırlıdır. AAD, dislokasyonun yönüne göre anterior-posterior, rotatuar, santral ve mikst tip olarak 

sınıflandırılabilir. C2, C1 vertebraya doğru yukarı yer değiştirirse hafif formlarda santral 

dislokasyon, ileri formlarda aksiyal invajinasyon olarak isimlendirilmektedir. AAD, non-

travmatik veya travmatik nedenlere bağlı olabilir. Travmatik nedenler nispeten daha nadir görülür 

ve fleksiyon, distraksiyon ve rotasyon yönünde yaralanmalara bağlı olduğu bildirilmektedir. Bizim 

olgumuzda da gördüğümüz santral AAD’nin, Chiari malformasyonu, siringomyeli, baziler 

invaginasyon, servikal spondiloz, servikal kifoz, ossifiye posterior longitudinal ligament ve kronik 

stabil olmayan spinal sorunlar ile ilişkili olduğu gösterilmiştir.Bizim olgumuzda travma sonrası 

AAD görülmeyip, C1 vertebra arkusunda deplase fraktür izlenmiş ve cerrahi uygulanmayarak 

boyunluk ile takip edilmişti. Bu durumun servikal omurgada stabilite kaybına neden olarak, geç 

dönemde AAD’ye yol açmış olabileceği düşünülmektedir. AAD’nin yönetimi nörolojik defisitin 

boyutu, eşlik eden yaralanmalar, redükte edilebilirlik ve olayın üzerinden geçen süre gibi birçok 



faktöre bağlıdır. Travma sonrası 1 yıl gibi oldukça uzun bir süre sonra AAD tespit edilen 

vakamızda, açık redüksiyon ve posterior fiksasyon güvenli ve uygun cerrahi yöntem olarak tercih 

edilmiş olup, cerrahi sonrası ek nörolojik defisit gelişmemiştir. 

Sonuç: Sonuç: Atlantoaksiyal dislokasyon sıklıkla akut dönemde tanı almakla birlikte, servikal 

yaralanma sonrası kronik süreçte omurganın stabilitesinin bozulmasıyla karşımıza çıkabileceği ve 

ölümcül komplikasyonlara neden olabileceği akılda tutulmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: atlantoaksiyal dislokasyon, servikal travma, erişkin hasta 



  

P-127 Erektör Spina Plan Bloğu ve Nöral Terapi Uygulanan İki Cilt-Kaşıntı-

Omurga-Sendromu Vakası 

Sılanur Güney1, Esra Giray1, Feyza Ünlü Özkan1, İlknur Aktaş1 

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp 

ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul 

Amaç: Spinal paresteziler veya spinal parestetika, notalgia parestetika (NP), brakioradial pruritus 

(BRP) ve meralgia parestetika (MP) dahil olmak üzere cilt-kaşıntı-omurga sendromlarını (Skin-

Itch-Spine-Syndrome: SISS) içeren nörokutanöz bozukluklardır. NP, T2-6 torasik spinal sinirleri 

etkileyen, nedeni bilinmeyen primer bir duyusal nöropatidir. Hastalar sıklıkla parestezi ve 

hassasiyet ile ilişkili olabilen kaşıntı ile başvururlar. Kaşıntı alanında çoğunlukla lokalize 

pigmentli bir yama vardır. Etiyoloji henüz tam olarak aydınlatılamamış olsa da omurgadaki 

dejeneratif değişikliklerin patogenez ile ilişkili olduğu düşünülmektedir. Literatürde daha önce 

uygulanmış tedaviler topikal ajanlar (intralezyonel steroidler, botulinum toksin A, kapsaisin ve 

lidokain), sistemik ilaç tedavileri (gabapentin, okskarbazepin ve amitriptilin), paravertebral blok 

ve fizik tedavi yöntemleridir (TENS, servikal traksiyon, egzersiz ve manipülasyon). Bu vaka 

sunumu ile amacımız cilt-kaşıntı-omurga sendromlarına dikkat çekmek, mevcut tedavileri 

tartışmak ve iki farklı vakada uygulanan tedavileri mekanizmalara dayanarak sunmaktır. 

Olgu: 88 yaşında kadın hasta kliniğimize bel ağrısı ve sağ bacak üst yan bölgesinde yanma hissi 

ile başvurdu. İnspeksiyonda sağ uyluk ön yüzde hiperpigmente kaşıntılı deri lezyonu mevcuttu. 

Düz bacak kaldırma ve femoral germe testleri bilateral pozitif, nörolojik muayenesi normaldi. 

Manyetik rezonans görüntülemelerde (MRG) yaygın dejenerasyonlar, spondiloz, L4-S1 sinir kökü 

basısı mevcuttu. Bu hastaya tedavi için ultrasonografi eşliğinde L4-5 segmental alana %2 lidokain 

ile erektör spina plan bloğu yapıldı. Dermatoloji ile konsülte edilen hastanın lezyonunun liken 

simpleks kronikus ile uyumlu olduğu belirtilerek nöropati açısından değerlendirilmesi önerildi ve 

oral antihistaminik ve topikal tedaviler eklendi. Tedavi öncesi Vizüel Analog Skala (VAS) 6 ve 

Leeds Nöropatik Semptom ve Bulgular Değerlendirmesi (LANSS) 21 iken tedavi sonrası 

nöropatik şikayetlerinin azaldığı ve VAS skoru 3, LANSS skoru 10 olarak tespit edildi. İkinci 

olgumuz 33 yaşında kadın hasta kliniğimize sırtta yanma, kaşıntı hissi ve ağrı ile başvurdu. 

İnspeksiyonda sol skapular bölgede hiperpigmente deri lezyonu mevcuttu. Nörolojik 

muayenesinde patolojik bulgu saptanmadı, biyokimyasal kan testleri normaldi. MRG’de C4-7 

arası seviyelerde protrüze disk hernileri ve nöral foramenlerde daralma, yaygın dejenerasyonlar 

tespit edildi. NP tanısı ile bu hastaya T2-T10 lokal segmental ve hiperpigmente alana %2 lidokain 

ile nöral terapi uygulandı. Tedavi öncesi VAS skoru 7, LANSS skoru 14 iken tedavi sonrası 

hastanın kaşınma, yanma şikayetlerinin azaldığı ve VAS skorunun 4’ e, LANSS skorunun ise 5’ e 

düştüğü tespit edildi. 

Sonuç: Spinal paresteziler veya SISS ile dejeneratif, travmatik ya da miyofasyal servikolumbar 

vertebra hastalıkları arasındaki ilişki NP, BRP, MP’ nın cilt semptomlarının patogenezinde spinal 

kaynaklı problemlerin olduğunu düşündürmektedir. Bu nedenle öncelikli olarak vertebra 

hastalıklarının tanı ve tedavisinin cilt lezyonlarında da iyileşme sağlayacağı göz önünde 

bulundurulmalıdır. Bu iki vaka spinal parestezisi olan hastaların spinal sinir segmentlerini hedef 

alan erektör spina plan bloğu ve nöral terapiden fayda görebileceğini göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Spinal parestezi, Kaşıntı, Nöral terapi, Erektör Spina Plan Bloğu 



  

P-128 Covid-19 Enfeksiyonu Sonrası İntermitant Prone Pozisyonuna Bağlı Ulnar 

Nöropati: Olgu Sunumu 

Hatice Erdoğan1, Meral Bilgilisoy Filiz1, Şebnem Koldaş Doğan1, Recep Sarıkaya1 

1S.B.Ü. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

Amaç: Ulnar sinir, brakiyal pleksusun C8-T1’den oluşan alt trunkus medial kord liflerinin terminal 

dalıdır. Kolda brakiyal arterin medialinde seyreder ve bu bölümde dal vermez. Medial epikondilin 

arkasından kübital tünele girer. Kubital tünelden çıktıktan sonra fleksör karpi ulnarise ve fleksör 

digitorum profundusun ulnar parçasına dal verir. El bileğinde Guyon kanalından geçer. Opponens-

fleksör digiti minimi, hipotenar, tüm interosseal ve 3.-4.lumbrikal kaslara ve elin ulnar tarafında 4.-

5.parmağa duyusal dallarını verir. Ulnar sinir en sık kubital tünel ve retroepikondiller olukta 

tuzaklanmaktadır. Kubital tünel etyolojisinde fasyal bantlar, yer kaplayıcı lezyonlar (lipom, ganglion, 

osteofit), anormal yerleşimli kaslar, hipertrofik sinovyum, kubitus valgus deformitesi, dirsek dayama 

alışkanlığı, tekrarlayan dirsek fleksiyon-ekstansiyon zorlanmaları rol oynamaktadır. Daha nadir 

görülen Guyon kanalı tuzaklanması ise sıklıkla yer kaplayıcı lezyonlara ve tekerlekli sandalye, iş 

makinesi kullanımı gibi tekrarlayan mikrotravmalara bağlı görülebilmektedir.(1) Covid-19 

enfeksiyonu sonrası gelişen ARDS durumunda yoğun bakım takiplerinde intermitant prone pozisyonu 

denenmektedir. Retrospektif çalışmalarda prone pozisyonuna bağlı ulnar sinir kompresyon nöropatisi 

gelişen vakalar bildirilmiştir.(2,3) Bu olgu sunumunda Covid-19 enfeksiyonu sonrası gelişen bilateral 

ulnar nöropatiden bahsedilecektir. 

Olgu: 62 yaş erkek hasta, 7 ay önce Covid-19 pnömonisi nedeniyle yoğun bakım ünitesinde entübe 

şekilde 65 gün takip edilmiş. Taburculuk sonrasında başlayan her iki elin 4.-5. parmaklarına yayılan 

uyuşukluk, karıncalanma, elde güçsüzlük ve şekil bozukluğu şikayetleri ile polikliğimize başvurdu. 

Yatış epikrizinden yoğunbakım takiplerinde intermitant prone pozisyonu denendiği öğrenildi. Fizik 

muayenesinde sol el 1.dorsal interosseos (1.DI) ve hipotenar kaslarda atrofi (Şekil 1), sol el 4.-

5.parmakta anestezi, sağ el 4.-5.parmakta hipoestezi mevcuttu. Sol el 4.-5.parmaklarda fleksiyon 

kontraktürü mevcuttu. Sol elde Benedikt (Şekil 2), Wartenberg (Şekil 3), Jeanne, Froment işareti 

pozitif saptandı. Sol el başparmak adduktor ve abduktor digiti minimi kasında kuvvet kaybı mevcuttu. 

Solda dirsek fleksiyon testi, Tinel testi pozitifti. Servikal, bilateral el bilek, dirsek, omuz eklem 

hareketleri açık ve ağrısızdı.EMG: Sinir ileti çalışmasında sol ulnar sinir motor ve duyu yanıtı, sol 

dorsal kutanöz sinir duyu yanıtı alınamadı. Sağ ulnar sinir DSAP amplitüdünde küçülme, distal 

latansında uzama, ileti hızında yavaşlama, F yanıtında uzama saptanmıştır. Sağ ulnar sinir motor ve 

dorsal kutanöz sinir duyu ileti incelemesi normal saptanmıştır. İğne EMG’sinde sol 1.DI ve FKU 

kaslarında anormal spontan aktivite, polifazik MÜP oranında artış ve interferansında seyrelme 

saptanmıştır. Sonuç; ulnar sinirin sağda Guyon kanalı düzeyinde tuzaklanması ve solda FKU kası 

proksimalinde ağır akut parsiyel nörojenik tutuluşu ile uyumlu bulunmuştur. Ayrıca sağda orta solda 

hafif karpal tünel sendromu saptanmıştır. Klinik ve elektrofizyolojik bulgular sonucunda McGowan 

sınıflamasına göre solda ileri evre, sağda hafif evre ulnar tuzak nöropatisi saptanmıştır. Sol ulnar sinirle 

innerve kaslarda kuvvet kaybı ve atrofi gelişmesi nedeniyle cerrahi önerilen hasta ortopedi kliniğine 

yönlendirilmiştir. 

Sonuç: Aynı hastada farklı lokalizasyonlarda bilateral ulnar nöropati saptanmış olması dikkat çekici 

olup, Covid-19 enfeksiyonu sonrası uzamış immobilizasyonun tuzak nöropatiye yatkınlık yaratacğı 

akılda tutulmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Covid-19, Ulnar tuzak nöropatisi, Guyon 



  

P-129 Vertebral Metastaza Benzeyen Atipik Hemanjiom: Bir Olgu Sunumu 

Kübra Tuncer1, Aygül Polat Kelle2, Bayram Kelle1 

1Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı 

2Adana Şehir Üniversitesi Nükleer Tıp Kliniği 

Amaç: Vertebral hemanjiomlar omurganın BT ya da MR görüntülemesinde insidental olarak saptanan 

omurganın benign vasküler tümörleridir. Yaşla birlikte insidansı artar özellikle 4-6.dekaddaki kadınlarda 

daha sık görülürler. Genellikle asemptomatiktirler ve erişkin otopsilerinde %11 oranında görülürler. En 

yaygın yerleşim yeri torasik ve lomber omurganın vertebra cismidir. Nadiren aktif davranış gösterebilirler 

ve semptomatik olabilirler. Tipik vertebral hemanjiomlar yağlı stroma ve vasküler komponentleri sebebiyle 

T1 ve T2 MR sekanslarında hiperintens görünürler. Öte yandan atipik hemanjiomlar daha düşük yağ 

komponenti ve daha yüksek vasküler komponent sebebiyle T1’de izo-hipointens ve T2’de hiperintens ve 

artmış kontrast tutulumuna sahiptirler. Tesadüfen bulunan bu lezyonlar iyi huylu iken, rutin STIR ve T1- 

ve T2 ağırlıklı MR görüntülerinde görünümleri sıklıkla primer kemik maligniteleri ve metastatik lezyonları 

taklit eder. Bu nedenle maligniteler ile ayrımı- özellikle de malign hastalık öyküsü olan hastalarda önem 

kazanmaktadır 

Olgu: 72 yaşında erkek hasta kliniğimize yaklaşık 5 aydır olan bel ağrısı şikâyeti ile başvurdu. Travma 

öyküsü yoktu ve bel ağrısı yataktan kalkma ile şiddetleniyor, aktivite ile değişmiyordu. Sabah tutukluğu 

tariflemiyordu. Ara ara uykudan uyandıran gece ağrıları mevcuttu. Ateş, kilo kaybı, gece terlemesi yoktu. 

Dış merkezde yaklaşık 6 hafta süre ile uygulanan NSAID tedavisine rağmen ağrıları devam etmekteydi. 

Özgeçmişinde lomber disk hernisi sebebiyle operasyon öyküsü vardı. Fizik muayenede; genel durumu iyi 

ve koopere, bağımsız desteksiz mobilize idi. Alt ekstremite kas kuvvetleri sağ kalça fleksör ve diz ekstansör 

grupta 4/5 (ağrılı), diğer alt ekstremite kas kuvvetleri tamdı. Sağda L3-4’ten itibaren hipoestezi tarifliyordu. 

DTR’ler normoaktifti. Künt perküsyonla lomber bölgede orta hatta hassasiyet tarifliyordu. Diğer sistemik 

muayeneler normaldi. Lomber grafide dejeneratif değişiklikler mevcuttu. Hastaya lumbosakral flexible 

balenli korse önerildi. NSAID ve PPI tedavisi reçete edildi. Gece ağrısı olması sebebiyle kontrastlı lomber 

MR istendi. MR’da L4-L5 diskin komşu vertebral end platelerinde ödematöz sinyal değişikliği izlendi, disk 

içeriği hafif heterojen görünümdeydi ve kontrast madde ile diske komşu vertebralarda patolojik hafif 

boyanma mevcuttu, disk aralığında patolojik boyanma saptanmamıştı ve bu düzeyde postoperatif 

değişiklikler ile sağda lamina defekti mevcuttu. L3 vertebra cisminde ½ posteriorda solda pedikülü de içine 

alan hafif ekspansif kemik lezyonu mevcuttu. Bu lezyon T1 sekansta hafif hipointens, T2 sekansta hafif 

hiperintensti. Kontrast madde ile lezyonda yoğun patolojik boyanma mevcuttu. Primer kemik tümörü-

metastaz ayırıcı tanısı açısından Tc-99 MDP Tüm vücut kemik sintigrafisi istendi. Vertebral kolonda ve 

strenumda minimal düzensizlik ve L3 vertebrada yoğun Teknesyum tutulumu mevcuttu. Alınan L3 vertebra 

korpusu örneklerinin patolojik tanısı spinal hemanjiom olarak konuldu. 

Sonuç: Hemanjiomların genelde korpusu tuttuğu göz önünde bulundurulduğunda posterior eleman 

tutulumu nadirdir ve kontrast madde ile yoğun homojen kontrastlanması ile çekilen 2. MR da L3 vertebrada 

patolojik fraktür görülmesi metastaz ile karışmasına sebep olabilmektedir. Vertebranın metastatik 

tümörlerinin genellikle osteoblastik olduğu, Tc99 MDP tüm vücut kemik sintigrafisinin artmış osteoblastik 

aktivite ile uyumlu olduğu ve bu lezyonların korteksle sınırlı kalmayıp ekspansif özellik gösterebildiği 

bilinmektedir. Bizim vakamızda da Tüm Vücut Kemik Sintigrafisi'nde artmış osteoblastik aktivite 

mevcuttu. Fakat daha sonraki inceleme sonrası hemanjiom tanısı almıştır. Hemajiomların da ekspansif 

özellik gösterebileceği ve görüntüleme yöntemlerinde malignite ile karışabileceği akılda tutulmalıdır 

Anahtar Kelimeler: hemanjiyom, malignite 



  

P-130 Nadir Rastlanan Bir Tümör: Alt Ekstremitede Hemanjioperisitoma 

Funda Kıranatlıoğlu Fırat1 

1Kayseri Pınarbaşı Devlet Hastanesi 

Amaç: Uyluk ağrısı olan hastalarda ağrının sebebi olarak çoğunlukla tanıda bel veya kalça kökenli 

hastalıklar düşünülmektedir.Fakat; bu şikayetle gelen hastalarda bel kalça gibi yapılardan 

kaynaklanan ağrılar ve bunların yansıyan ağrılarına ek olarak bu bölgedeki diğer yapılar olan 

damar, sinir, kas vb. den köken alan hastalıklar da akılda tutulmalıdır. Kronik sol uyluk ağrısı olan 

hastamız için yapılan ileri tetkikler sonucunda olgumuza; kapiller perisit hücrelerinden 

kaynaklanan nadir görülen bir tümör olan "Hemanjioperisitom" ve aynı zamanda da meme invaziv 

duktal karsinom tanısı konuldu. 

Olgu: Otuzsekiz yaşında olan kadın hastamızda 7 yıldır devam eden sol uyluk proksimalinde ağrı 

şikayeti mevcuttu. Hastanın ağrısı bel hareketleri ve yürüyüş ile değişmiyordu. Şikayeti geceleri 

de devam ediyor diz altına yayılım göstermiyordu. Hastanın ağrısı mensturel siklus sırasında 

artıyordu. Hastamıza gerekli olan kan tahlilleri CBC, biyokimya, sedimentasyon , CRP, HLAB27 

istenmişti. Fakat anormal sonuca rastlanmamıştı (HLAB27 negatif, sedimentasyon ve CRP : 

normal ). Bize başvurusundan önce lomber grafisi 2 yönlü, pelvis AP grafisi, Lomber MR, 

Sakroiliak eklem MR ve Kalça eklem MR çekilmişti. Fakat hastanın Lomber MR'ındaki L2-3 disk 

bulgingi, L4-5 disk bulgingi dışında bulguya rastlanmamıştı. Hasta daha önce Fizik Tedavi, 

Algoloji, Romatoloji bölümlerine başvurmuş fakat verilen ilaçlar ; nonsteroidal antiinflamatuvar 

ilaçlar, nöropatik ağrı için verilen gabapentinoidler, tramadol bir müddet ağrısına iyi geliyor fakat 

bir türlü tamamen geçmiyordu. Hastaya bu anamnezden sonra uyluk bölgesindeki kaslara yönelik 

MR istendi. Çekilen MR; sol uyluk proksimal kesimde adduktör kaslar arasında intramusküler 

yerleşim gösteren en geniş yerinde 2 cm ölçülen T1 hipo T2 hiperintens kontrast madde sonrasında 

diffüz belirgin kontrastlanan kitle lezyonu izlenmiştir şeklinde rapor edildi. Hasta ortopedi 

bölümüne yönlendirilerek biyopsi yapıldı. Hastanın biyopsi sonucu intermediate grade 

hemanjioperisitom (soliter fibröz tümör) şeklinde rapor edildi. Daha sonra hasta onkoloji 

bölümüne yönlendirildi. Hastaya PET CT çekildi. Çekilen PET CT'de ; "Sol meme iç orta kadranda 

yoğun FDG tutulumu gösteren parankimden sınırları net ayırt edilemeyen 22x13 mm boyutunda 

düzensiz sınırlı nodüler lezyon+ sol uyluk proksimal medial bölgede adduktör kas arasında orta 

düzey FDG tutulumu gösteren 22 mm lezyon+sol aksillada orta düzeyde metabolik aktivite 

gösteren hilusu net olarak seçilemeyen 11 mm ölçüsünde nodüler dansite artışı USG/ histopatalojik 

korelasyon önerilir+sol akciğerde alt lop süperior segmentte 6mm çapa ulaşan intraparankimal ve 

subplevral yerleşmli 6 mm çapa ulaşan milimetrik nodüler dansite artımları primer ön tanı 

gözönüne alındığında metastaz? açısından BT yakın takip önerilir" şeklinde geldi. Hastaya yapılan 

cerrahi sonucu biyopsinin patolojisinde; invaziv duktal karsinom tanısı da konuldu. Hasta sol 

meme invaziv duktal karsinom+ sol alt ekstremitede hemanjioperisitom tanıları ile medikal 

onkolojiye yönlendirildi. 

Sonuç: Sonuç olarak hemanjioperisitomalar ender görülen tümörlerdir ve alt ekstremite yerleşimli 

olgu ya da araştırma makalelerine literatürde nadir rastlanmaktadır. Alt ekstremitedeki ağrılarda 

ayırıcı tanı yapılırken bu tür tanıların da akılda tutulması gerektiği vurgulanmak istenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: alt ekstremite, hemanjioperisitom, ağrı 



  

P-131 Sol Hemiparetik Bir İnme Hastasında Pusher Sendromu’nun 

Rehabilitasyon Sürecine Etkisi: Olgu Sunumu 

Ayşe Bozdaş1, Levent Karataş1 

1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı 

Amaç: İnme hastalarının %9 ila %63’ünde görülen Pusher Sendromu (PS) ilk olarak 1985’te Patricia Davis 

tarafından hastaların kendilerini paretik olmayan ekstremiteleri ile paretik tarafa itme davranışı olarak 

tanımlanmıştır. Patofizyolojisi tam olarak bilinmemekle birlikte somatosensoryel, vestibular, görsel 

girdilerin entegrasyonu ile belirlenen vücudun yerçekimine karşı oryantasyon algısının bozulduğu öne 

sürülmektedir. İnsular korteks, inferior pariyetal korteks ile posterior santral girusun kesişim alanı ve 

talamusu içine alan lezyonların PS ile ilişkili olduğu düşünülmektedir. PS olan inme hastalarının 

fonksiyonel kazanımlarının daha zor, hastanede yatış sürelerinin ise daha uzun olduğu bildirilmiştir. Bu 

olgu sunumunda bir inme hastasında PS’nin rehabilitasyon sürecine etkisini vurgulamayı amaçladık. 

Olgu: Yedi yıldır hipertansiyon ve dilate kardiyomiyopatisi olan 65 yaşında erkek hasta 6 ay önce geçirdiği 

sağ bazal gangliondan başlayıp parietal subkortikal beyaz cevhere uzanan hemorajik lezyon sonucu sol 

tarafta güçsüzlük nedeniyle kliniğimize kabul edildi. Desteksiz oturamayan ve ayakta duramayan hastanın 

sol omzunda hareketle artan ağrı ve glenohumeral subluksasyonu mevcuttu. Brunnstrom değerlendirmesine 

göre üst ekstremite ve el 2, alt ekstremite 4. evrede idi. Fonksiyonel Bağımsızlık Ölçeği (FBÖ)’nden 31, 

Mini Mental Durum Testi’nden 10, Catherine Bergego Ölçeği (CBÖ)’nden 30 puan almıştı. Fonksiyonel 

Ambulasyon Sınıfı (FAS) 0’dı. Konvansiyonel fizik tedavi uygulamalarına rağmen omuz ağrısı azalmaması 

üzerine hastaya USG eşliğinde sol supraskapular sinir bloğu uygulandı. Uygulama sırasında pozisyon 

verilmek istendiğinde hastanın kendini sağ üst ekstremitesiyle sol tarafa ittiği ve orta hatta getirilmeye 

direndiği görüldü. Bunun üzerine uygulanan Burke Lateropulsiyon Testinde 14 puan alan hastaya PS tanısı 

kondu ve kontraversif itmeyi engelleyici postür egzersizlerini içeren nörolojik ve bilişsel rehabilitasyon 

programı düzenlendi. 60 seans sonunda hastanın Burke Lateropülsiyon Skalası 11 olarak saptandı. 

Brunnstrom evreleri değişmeyen hastanın FAS 1, FBÖ skoru 43, CBÖ skoru 28 olarak saptandı. Oturur 

pozisyonda hala sola doğru eğik postürü vardı ancak gövde dengesini koruyabiliyordu. Transferlerinde 

büyük oranda kişi yardımlıydı. Ayakta bipedal duruş sırasında gövde ve başta sola doğru eğik postürü 

devam etmekle birlikte tripod ve bir kişi yardımı ile kısa mesafede mobilize olabildi. 

Sonuç: Pusher Sendromu inme hastalarının önemli bir kısmında görülmesine rağmen geç tanınabilir. 

Paretik tarafa "yığılma"dan farkı hastanın non-paretik tarafa doğru uygulanan düzeltici kuvvetlere karşı 

direncidir. Kontraversif lateropulsiyon olarak adlandırılan bu fenomen hastalarda yeterli somatosensöriyel 

algı ve motor kontrol olmasına rağmen postür, denge ve mobilite bozukluğuna neden olur. Hastamız yoğun 

rehabilitasyon programı sonunda alt ekstremite ve gövdede yeterli sensorimotor fonksiyon kazanmasına 

rağmen yürüyüş ve transferde bağımsızlık kazanamamıştır. PS tedavisinde öne sürülen girişimlerin her ne 

kadar konvansiyonel nörorehabilitasyon yöntemlerine üstünlüğü hakkında yeterli kanıt olmasa da 

lateropulsiyonu erken tespit etmek rehabilitasyon hedef ve yaklaşımları için yol gösterici olabilir. Özellikle, 

bizim hastamızda olduğu gibi, dirençli lateropulsiyon fenomeni olan inme hastalarında daha etkin 

rehabilitasyon yöntemlerini ortaya koymak için randomize kontrollü çalışmalara ihtiyaç vardır. 

Anahtar Kelimeler: Pusher Sendromu, Lateropulsiyon, Postür, İnme, Rehabilitasyon 



  

P-132 Ultrasonografi İle Takip Edilen Episakral Lipoma: Olgu Sunumu 

İrem Buse Kurucu Zeytin1, Pınar Akpınar1, Feyza Ünlü Özkan1, İlknur Aktaş1 

1Bilimleri Üniversitesi Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve 

Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul 

Amaç: Episakral lipomalar, bel ağrısının bir sebebi olarak, başlıca posterior iliak krest bölgesinde 

oluşan küçük, ağrılı, subkutan nodüllerdir ve Copeman nodülü olarak da isimlendirilmektedir. 

Genellikle asemptomatik olmakla birlikte kalça ve bacağa yayılan ağrı şikayeti nedeniyle 

lumbosakral strain, lomber spondiloz, disk hastalıkları ve sakroiliak patolojilerin ayırıcı tanısında 

yer almaktadır. Fizik muayenede lumbosakral ve gluteal alanda hareketli, ağrılı nodül palpe 

edilebilir. Nörolojik defisit yokluğu, derin tendon reflekslerinin normal olması, patolojik refleks 

saptanmaması, negatif düz bacak kaldırma testi gibi fizik muayene bulguları, episakral lipomayı 

radiküler ağrıya neden olan patolojilerden ayırmaya yardımcı olur. Basit ve invasiv olmayan bir 

yöntem olarak ultrasonografi (USG) ile görüntüleme sağlanabilmektedir. Tedavisinde literatürde 

tekrarlayan kuru iğneleme, tek başına ya da kombine olarak lokal anestezik ve kortikosteroid 

enjeksiyonları, bu tedavilere yanıt vermeyen semptomatik hastalarda cerrahi eksizyon vakaları 

olmakla birlikte bazı hastalarda eksizyona rağmen ağrının devam ettiği bildirilmiştir. Bu vakada 

episakral lipoma tanısında ve tedaviye yanıtın değerlendirilmesinde ultrasonografinin kullanımına 

dikkat çekmeyi amaçladık. 

Olgu: Bilinen romatoid artrit, hipertansiyon, tip 2 diabetes mellitus, hipotiroidi tanıları olan 66 

yaşında kadın hasta sol gluteal bölgede bel hareketleri ile oluşan kitle hissi ve ağrı şikayeti ile 

başvurdu. Öyküsünde 2 ay önce dejeneratif skolyoza eşlik eden lomber spinal stenoz ve multiple 

seviye disk hernileri nedeniyle sol L4-L5 total laminektomi, sol L5-S1 mikrodiskektomi, L4, L5, 

S1 bilateral foraminotomi, T11-S1 stabilizasyon operasyonu mevcuttu. Muayenesinde sol iliak 

krest seviyesinde, ağrılı ve hastanın ağrı lokalizasyonu ile uyumlu lezyon palpe edildi. USG ile 

değerlendirildiğinde 13.5 x 5.6 mm ölçülerinde, doppler aktivitesi gözlenmeyen episakral lipoma 

saptandı (Şekil). USG eşliğinde 4 cc %2 lidokain ile ışınsal multiple yönlerde enjeksiyon yapıldı 

ve enjeksiyon sonrası hastanın bu bölgedeki lokalize ağrısı geçti. 1 ay sonraki takibinde kontrol 

USG'de lezyona rastlanmadı. 

Sonuç: Episakral lipomalar akut ve kronik bel ağrısının ayırıcı tanısında göz önünde 

bulundurulmalıdır. Tanı ve tedavi takibinde USG basit, invasiv olmayan ve ağrısız bir yöntem 

olarak kullanılabilir. 

Anahtar Kelimeler: copeman nodülü, bel ağrısı, episakral lipoma 



  

P-133 Postpartum Şiddetli Kalça Ağrısı ve Yürüme Bozukluğu Ayırıcı Tanısında 

Gebeliğe Bağlı Bilateral Kalça Avasküler Nekroz Olgusu 

Fatma Serenay Vardar1, Selin Aksungur1, Ece Küçük1, Emre Ata1 

1İstanbul Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

Amaç: Femur başı osteonekrozu kemiğe normal kan akımının bozulması sonucu osteositlerin 

ölmesi ve eklemin çökmesiyle karakterize patolojik bir süreçtir. Genellikle orta yaş erkek 

hastalarda görülmektedir. Eklem fonksiyonunda ciddi kayıplara yol açan ilerleyici bir hastalıktır. 

Etiyolojisinde travmalar, uzun süreli kortikosteroid kullanımı, hiperkoagülabilite sendromları, 

orak hücreli anemi, renal hastalıklar olabilmektedir. Gebelik sırasında veya hamilelikten hemen 

sonra femur başının osteonekrozu nadir görülen bir klinik durumdur. Burada peripartum süreçte 

gelişen bir avasküler nekroz olgusunu sunmayı amaçladık. 

Olgu: Bir hafta önce doğum yapan 39 yaşındaki hasta polikliniğimize 3 aydır devam eden her iki 

bacak uyluk ön yüzünde uyuşma, karıncalanma, ağrı ve bu nedenle yürümede güçlük şikayetiyle 

başvurdu. Hastanın bilinen herhangi ek bir hastalığı yoktu. Doğum miyadında sezeryandı. 

Hastanın muayenesinde ördekvari yürüyüş gözlemlendi. Kalça eklem hareket açıklıkları (EHA) 

tam olup ağrılıydı. Bilateral kalça ekstansiyonu, fleksiyonu ve abdüksiyonu ağrıdan dolayı 

güçsüzdü. Hastanın diğer anahtar myotomlarında kas gücü defisiti yoktu. Refleksleri global 

bilateral canlıydı. Taban cildi refleksi lakayttı hoffman negatifti. Duyu defisiti, hiperaljezisi ve 

allodinisi yoktu. Kontrastlı spinal ve kalça MRG çekilen hasta nörolojiye de konsülte edildi. Spinal 

MRG normal olan hastanın şikayetleri mekanik sebeplere bağlandı. Kalça MRG bilateral kalça 

avasküler nekrozu (AVN) olarak yorumlandı. Ayırıcı tanısında ek başka bir ilaç kullanım öyküsü 

veya ek hastalığı olmayan hasta orak hücreli anemi, lupus, renal hastalık, gut veya 

hiperkoagülabilite yaratacak hastalıklar açısından taranmış olup kalçasında AVN’ye yol 

açabilecek bir ek etiyolojik faktöre rastlanmadı.Hastada konservatif tedaviye başlandı. Aktivite 

modifikasyonu önerildi, yürüteç kullanımı tarif edildi, ağırlık kısıtlaması yapıldı ve oral analjezik, 

kalsiyum ve vitamin d tedavisi başlanarak takibe alındı. Ağrıların azalması ile izometrik kalça 

kuşağı ve alt ekstremite güçlendirme egzersizlerine başlandı. Postpartum 40. Gün kontrolünde 

hastanın şikayetlerinin düzeldiği görüldü. 

Sonuç: Gebeliğin sonlarına doğru ve doğum sonrası kalça ağrısı ve yürüme bozukluğu yapacak 

pek çok sebep olabilir. Uterus postüründeki değişiklikler, gebelikteki ağırlık artışı, siyatalji bu 

sebeplerden olabilir. Gebelikte görülen kalçanın geçici osteoporozu ve AVN ayırıcı tanılar 

arasında mutlaka düşünülmelidir. 

Anahtar Kelimeler: avasküler nekroz, gebelik, kalçanın geçici osteoporozu 



  

P-134 Transvers Miyelit, etyolojide iki şüpheli; Muhtemel Covid 19 enfeksiyonu 

ve Covid 19 aşısı 

Gözde Türkoğlu1 

1Konya Şehir Hastanesi FTR Kliniği 

Amaç: Transvers Miyelit (TM), akut veya subakut gelişen medulla spinalisin enflamatuar ve 

heterojen bir hastalığıdır. Klinik bulguları parezi, seviye veren duyu kusuru ve lezyon seviyesinin 

altında otonomik (mesane, bağırsak ve cinsel) bozukluklardır. TM, korddaki lezyonun yerleşimine 

göre uzunlamasına sınırlı veya yaygın (LETM) olarak ikiye ayrılabilir. Sınırlı TM 1 veya 2 

vertebral segmenti kapsar ve komplet veya parsiyel tutulumlu olabilir. Longitudinal olarak yaygın 

TM ise 3 veya daha fazla vertebral segmente yayılan lezyonları ifade eder; aksiyel kesitlerde, tipik 

olarak omurilik kalınlığının üçte ikisinden fazlasını içerir, maksimum merkezi kısmı etkiler. TM 

etiyolojisinde nedenler parainfeksiyöz, paraneoplastik, ilaç ve toksinler, sistemik otoimmün 

bozukluklar ve edinilmiş demiyelinizan hastalıklar olarak sınıflandırılabilir. Viral etyolojiler 

herpes simplex, herpes zoster, cytomegalovirus, Epstein-Barr virus, enteroviruses, human T-cell 

leukemia virus, human immunodeficiency virus, influenza, rabies olarak belirtilmiştir. COVID-19 

pandemisi geliştiğinden beri, COVID-19 ile ilişkili TM rapor edilmiştir ve insidans yaklaşık 0,5 

vaka/milyon kişidir ve bu, COVID-19 ile ilgili tüm nörolojik komplikasyonların %1.2'sini 

oluşturur. COVID-19’un erişkinleri daha çok etkilediği ve TM olgularının çoğunlukla erişkin 

hastalar olduğu görülmektedir ancak çocuk yaş grubunda da vaka bildirimi vardır. Aşıyla ilgili TM 

daha da nadirdir. SARS-CoV-2 aşılarına karşı en sık görülen nörolojik yan etkiler baş ağrısıdır ve 

bunu Guillain-Barre sendromu (GBS), Venöz Sinüs trombozu (VST) ve miyelit izlemektedir. 

Nörolojik yan etkiler, ticari olarak temin edilebilen anti-COVID-19 aşılarının herhangi birinden 

sonra gelişebilir, ancak miyelit ağırlıklı olarak vektör aracılı aşıların uygulanmasından sonra 

gelişmiştir. 

Olgu: 23 yaşında erkek hasta, kliniğimize 1 haftadır bacaklarda kollarda uyuşma ve ağrı, boyun 

ağrısı ve idrar kaçırma ve idrar yapmada zorlanma şikayetleri ile başvurdu. Bilinen sistemik 

hastalığı yok, kullandığı ilaç yok, anamnezde 2 hafta önce birkaç gün süren gribal enfeksiyon ve 

6 hafta önce de ikinci doz covid19 aşısı (RNA tabanlı aşı/BNT162b2) dışında özelik yoktu. 

Hastanın gribal enfeksiyondan önceki günlerde covid19 ile teması mevcut ancak enfeksiyon etkeni 

için test yapılmamıştı. Muayenesinde bilateral T10 ve altında hipoestezi, ağrı ve ısı duyusunda 

azalma mevcuttu. Motor defisiti yoktu. Omurga direk grafisinde özellik yoktu. Aynı gün çekilen 

spinal magnetic rezonans görüntülemede C5-T7 düzeyleri arasında tüm spinal kordda santralde 

belirginleşen, T2 ağırlıklı görüntülerde hiperintens intramedullar sinyal değişiklikleri izlendi. İV 

Gad. sonrasında yamalı tarzda intramedüller kontrastlanma görüldü (Şekil 1). Hasta miyelit tanısı 

ile nörolojiye devredildi, ayırıcı tanı için tetkikleri tamamlandı, transvers miyelit tanısı ile pulse 

steroid tedavisi verildi, tedavinin üçüncü gününde bacaklarda hafif uyuşma dışında şikayeti 

kalmadı. Ev programı verilerek taburcu edildi, poliklinik kontrolüne çağırıldı 

Sonuç: Sonuç olarak TM hastalığında viral enfeksiyonlar ve aşılar etyolojide bulunmaktadır. Bu 

bilgiler akılda tutularak sağlanacak erken tanı ve tedavi mortalite ve morbiditeyi azaltabilir. 

Anahtar Kelimeler: covid 19, transvers miyelit 



  

P-135 Spinal Aksesuar Sinir Hasarının Ultrasonografik ve Elektromyografik 

Değerlendirilmesi: Olgu Sunumu 

Hasan Kara1, Rıdvan Yıldızhan1, Enes Veziroğlu1, Mehmet Kırnap1 

1Erciyes Üniversitesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı 

Amaç: Spinal aksesuar sinir (SAS), sternokleidomastoid kas ve trapezius kaslarının motor innervasyonu 

sağlayan kranial ve spinal kökenlibir motor sinirdir. SAS, posterior servikal üçgenden geçişi nispeten 

yüzeyeldir ve uzun bir seyri vardır. SAS posterior servikal üçgen boyuncaberaber seyrettiği yüzeyel 

posterior servikal lenf düğümleri bulunur. Bundan dolayı servikal lenf nodu biyopsileri ve boyun 

diseksiyonu gibicerrahi prosedürler sırasında SAS’ın iyatrojenik yaralanmaları sık görülür. Tüm SAS 

yaralanmalarının %94’i iyatrojenik sebeplerdenkaynaklıdır ve en sık eksizyonel lenf nodu biyopsileri 

sonrası görülür. Amacımız, SAS yaralanması tanısında ultrasonografi (US) veelektromyografi (EMG) 

kombinasyonun önemini vurgulamaktır. 

Olgu: SAS yaralanması trapezius kasının zayıflığına ve sonuç olarak skapular hareketin ve pozisyonun 

instabilitesi skapular diskineziyeneden olur. Özellikle hastalar kolun elevasyonunda, omuzlarda ve üst 

ekstremitede ağrı, güçsüzlük ve sertlikten şikayet ederler. Omuzabduksiyonu ile skapulanın kanatlaşması 

belirginleşir. Omuz abduksiyonunun ilk 90 derecesinde skapulanın laterale yer değiştirmesi veelevasyonu 

görülür. SAS yaralanması tanısında anamnez, fiziksel muayene ve görüntüleme yöntemleri (US ve 

manyetik rezonansgörüntüleme (MRG)) ve EMG yararlanılabilir. Burada servikal lenf nodu biyopsisi 

sonrası gelişen SAS yaralanması olgusunu sunuyoruz.21 yaşında erkek hasta, sağ omuz ağrısı ve kolda 

güçsüzlük şikayeti ile polikliniğimize başvurdu. Hastanın öyküsünde 8 ay önceservikal lenfadenopati 

nedeniyle eksizyonel lenf nodu biyopsisi işlemi yapıldığı öğrenildi. Biyopsi örneği benign karakterde geldi 

ve hastacerrahi ve radyoterapi gibi ek tedaviler almadı. 8 aydır omuz ağrısı, omuz hareketlerinde güçsüzlük 

ve omuz bölgesinde incelmesibelirginleşmesi ile FTR polikliniğine geldi.Fizik muayenede sağ omuz 

ekleminin abdüksiyon ve fleksiyon sırasında sınırlı aktif eklem hareketaçıklığı (EHA) saptandı. Pasif sağ 

omuz EHA korunmuştu. Omuz abdüksiyonu sırasında sağ skapulanın mediali daha belirgin ve laterale 

yerdeğiştirmiş görünüyordu. Trapezius kasında belirgin atrofi ve düşük omuz mevcuttu. His kaybı yoktu. 

Diğer nörolojik muayenesinormaldi.US’de sağ üst trapezius kası sola göre belirgin derecede atrofikti. 

(Şekil-1) EMG’ de sağ üst trapezius kası kayıtlı SAS motor iletiçalışmasında sola göre birleşik kas aksiyon 

potansiyeli (BKAP) amplitüdünde %75’den fazla azalma mevcuttu. İğne EMG incelemesi kasatrofisinden 

dolayı US klavuzluğunda yapıldı. Üst trapezius kasında iğne EMG incelemesinde istirahatte pozitif keskin 

dalga ve fibrilasyonpotansiyelleri hafif kasıda yüksek amplitüdlü ve uzun süreli polifazik MÜP’ler elde 

edildi. (Tablo-1) Hastaya parsiyel SAS hasarı tanısıkonuldu. Hastaya konservatif tedavi verildi ve 3 ay 

sonra EMG kontrolü önerildi. 

Sonuç: Servikal lenf nodu biyopsisi, iyatrojenik SAS hasarının en yaygın nedenidir ve insidansı %3-10 

arasındadır. Hastalar yaralanmanınşiddetine bağlı olarak cerrahi veya konservatif olarak tedavi 

edilebilmektedir. Yaralanmanın şiddetini belirlemede EMG çok önemli bir yeresahiptir. Ancak yaralanma 

sonrası trapezius kası atrofisi nedeniyle iğne EMG tekniklerinde zorluklar yaşanabilmektedir. Atrofik 

trapezius kasınedeniyle altındaki komşu kaslardan yanlış değerlendirmeler yapılabilir. Biz bu durumu 

önlemek için öncelikle etkilenen tarafta trapezius kasıUS incelemesini yaptık ve sağlam taraf ile 

karşılaştırdık. Hastanın US incelemesinde trapezius kası sağlam tarafa göre belirgin atrofikti.Daha sonra 

etkilenen tarafın iğne EMG incelemesini US rehberliğinde yaptık. US’yi hem tanı hem de iğne EMG 

incelemesine yardımcı olarakkullandık. Burada SAS yaralanması tanısı için iğne EMG ve US 

kombinasyonun önemine dikkat çekmek istiyoruz. 

Anahtar Kelimeler: elektromyografi, iyatrojenik sinir yaralanması, spinal aksesuar sinir, ultrasonografi 



  

P-136 Travmatik Spinal Kord Yaralanmasında Nadir Bir Durum: Multipl 

Myelom 

Ali Gürbüz1, İbrahim Gündüz1 

1Fethi Sekin Şehir Hastanesi 

Amaç: Spinal kord yaralanması fizik tedavi ve rehabilitasyon polikliniklerinde sıklıkla 

karşılaştığımız bir durumdur. Bu hastalar genellikle travma sonrası başvurduğundan hastalığın 

etyolojisi travmaya bağlanmakta ve hastalarda kemiğin pirimer malignitesi ve metabolik 

hastalıkları akla gelmemektedir. Özellikle hasta ileri yaşta ise ve konstitusyonel semplar 

gösteriyorsa aklımıza maligniteler, enfeksiyonlar, metabolik ve romatolojik hastalıklar gelmelidir. 

Bu hastaların rehabilitasyonunda ve tedavisinde multidisipliner bir yaklaşım gerekmektedir. Bu 

yazımızda 67yaşında travma sonrası parapleji gelişen bir hastamızda multipl myelom tanısı ve 

tedavisi litaretür taraması yaparak tartışılmıştır. 

Olgu: 67 yaşında erkek hasta yüksekten düşme sonrasında sırt ağrısı, idrar kaçırma, bacaklarda 

güç ve duyu kaybı şikayeti ile acil servise başvurmuştu. Hastanın çekilen servikal, torakal ve 

lomber tomografi sonucunda T6-T10-T12 ve L5 vertebralarda kompresyon kırığı mevcuttu. 

Hastanın özgeçmişinde özellik yoktu. Hastanın yapılan nörolojik muayenesinde her iki alt 

ekstremite plejik, T12 seviyesi altında anestezi, kayıp derin tendon refleksleri ve yanıtsız taban 

cildi refleksleri saptandı. Hastanın idrar ve gayta kontinansı mevcuttu. Daha sonrasında ileri yaş, 

multi seviye kırık ve 1 aydır devam eden şikayetlerinin de olması üzerine malign hastalıklarında 

dışlanması için hastaya torakal ve lomber MR (Manyetik Rezonans) çekildi. Sonucunda ise T6-

T10-T12-L1 ve L5 seviyelerinde T1 baskılı sekanslarda hipointens T2 sekanslarda ise nispeten 

hipointens lezyonlar görüldü ve öncelikle metastaz lehine yorumlandı. Ayrıca hastanın çekilen 

MR görüntüleri metastaz ile uyumlu görülünce hastadan intraoperatif biopsi alındı. Biopsi 

sonucunda gönderilen materyalin histopatolojik ve immünohistokimyasal incelemesinde "Plazma 

hücreli bir neoplazi"yi düşündüren bulgular dikkati çekmiştir. Hastaya egzersiz eğitimi ve alt 

ekstremite ortezi verildi. Hasta ayırıcı tanı için hematoloji bölümü ile konsülte edildi. Hastaya 

yapılan ileri tetkiklerde multipl myelom tanısı konularak tedavisi hematoloji kliniği tarafından 

başlandı. Bizim kontrollerimizde ise hastaya alt ekstremite güçlendirici egresizler, Fonksiyonel 

Elektriksel Sitümilasyon ve sonrasında ise robotik rehabilitasyon uygulandı. Hastanın 6 ay sonraki 

kontrolünde alt ekstremite kas gücü 3/5, refleksler hiperaktif, spastisite ise ayak dorsifleksör yönde 

evre 2 olarak tespit edildi. Hasta walker ve posterior shell ile mobilizasyonunu sağlıyordu. 

Sonuç: Multipl miyelom (MM), küratif bir tedavisi olmayan, biyolojik olarak heterojen plazma 

hücrelerinin olduğu bir hastalıktır. Kemik iliğinde monoklonal plazma hücrelerinin kontrolsüz 

büyümesi ile karakterizedir ve bu da işlevsel olmayan değişmemiş immünoglobulinlerin veya 

immünoglobulin zincirlerinin aşırı üretimine yol açar. Bu immünoglobulinlerin birikmesi ve 

anormal monoklonal plazma hücrelerinin kemik iliğindeki diğer hücrelerle etkileşimi anemi, 

kemik lezyonları, enfeksiyonlar, hiperkalsemi, böbrek yetmezliği, yorgunluk ve ağrı dahil bir dizi 

soruna yol açar. Kas-iskelet sistemi bulguları arasında ağrı, patolojik kırık, osteoporoz, 

hiperkalsemi ve spinal kord basısı ile yer almaktadır. Hastaların %25’inde ilk teşhis spontan kırıkla 

başvuru esnasında konulmaktadır. Kırıkla başvuran hastalarda ortalama yaşam beklentisi 30 ay 

iken, kırıkla başvurmayanlarda ise ortalama yaşam beklentisi 86 ay olmaktadır. Hastaların 

%74’ünde tedavi başlangıcında iki ya da daha fazla kemik lezyonu mevcuttur. Miyelom tanısı ve 

hastalık progresyonu arasındaki süreçte hastaların %26’sında ilave kemik komplikasyonları 

görülmektedir. Sonuç olarak spinal kord yaralanması olan hastalar rehabilitasyon amacıyla 

polikliniğimize sıkça başurmaktadırlar. Spinal kord yaralanmasının en sık nedeni travmadır. Bu 



hastalar genellikle travma sonrası başvurduğundan hastalığın etyolojisi travmaya bağlanmakta ve 

hastalarda kemiğin pirimer malignitesi ve metabolik hastalıkları akla gelmemektedir. Özellikle 

hasta ileri yaşta ise ve konstitusyonel semplar gösteriyorsa aklımıza maligniteler, enfeksiyonlar, 

metabolik ve romatolojik hastalıklar gelmelidir. Bu hastalıklar dışlanmalı ve tedavi planı gözden 

geçirilmelidir. 

Anahtar Kelimeler: Multipl Myelom, Parapleji, Multidisipliner tedavi 



  

P-137 Hekime Danışmak Amacıyla Video Çekimi Esnasında Gelişen Opere Zon 

3 Fleksör Tendon Rüptürü: Canlı Görüntü, Tendon Kopma Sesi ve 

Rehabilitasyon Açısından Çıkarımlar. 

Ramazan Yılmaz1, Savaş Karpuz1, Hasan Koru1, Fatma Çağlayan Ağır1, Halim Yılmaz1 

1Konya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

Amaç: Fleksör tendon yaralanmaları elin en sık görülen yaralanmalarından olup hastaların 

yaşantısını önemli ölçüde kısıtlar. Doğru şekilde tedavi edilmediği takdirde ömür boyu devam 

eden kalıcı sorunlara neden olabilir. Gelişen cerrahi prosedürlere rağmen, postoperatif dönemde 

uygun ve yeterli rehabilitasyon yapılması, ideal fonksiyonel kazanım için mutlak gereklidir. 

Burada, fleksör tendon rüptürü onarımı sonrası erken dönemde gelişen, video görüntüsü kaydı 

esnasında gelişen canlı tendon rüptür olgusunu paylaşacağız. 

Olgu: 26 yaşında erkek hasta elde bıçak kesisi nedeniyle acile başvurmuş. Sol el 4. parmakta 

hareket kısıtlılığı olan hastada, muayene sonrası 4. parmak zon 3 düzeyinde fleksör digitorum 

profundus (fdp) ve fleksör digitorum süperfisialis (fds) tam kat kesisi saptanmış. Ortopedi 

servisinde primer cerrahi onarım yapılmış. El bileği yaklaşık 30 derece, MKF eklemler 40-50 

derece fleksiyonda, interfalangial eklemler nötr pozisyonda olacak şekilde dorsal bölgeden ön kola 

doğru uzanan alçı-atel ile taburcu edilmiş. Hastaya 1 ay elini hareket ettirmemesi ve alçıyı 

çıkarmaması söylenmiş, ancak hasta ara ara alçı içinde aktif parmak fleksiyonu yapmış ve 1 ay 

dolunca alçıyı çıkartmış. FTR polikliniğine başvuran hastaya el bileği ve parmak aktif ve pasif 

eklem hareket açıklığı (EHA), tendon kayma ve blok egzersizlerini içeren ev programı verilmiş. 

Hasta önerilenlerin dışında kompozit aktif fleksiyon şeklinde yumruk sıkma ve top sıkma 

egzersizleri de yapmış. DİF eklemde aktif hareketin kaybolduğunu farkeden hasta, durumu 

hekimine danışmak için elinin canlı videosunu çekmiş. Video kayıtı devam ederken, zorlu 

fleksiyon esnasında ani ağrı ve tendon kopma sesi duymuş. Parmakta aktif fleksiyon hareketini 

tamamen kaybeden hasta, tendon rüptürü nedeniyle tekrar opere edilmiş. Bilek seviyesine kadar 

kaçan fdp ve fds tendonları daha uzun kesi açılarak sütüre edilmiş. Postoperatif dönemde ağrı ve 

şişliği olan hastanın eli uygun fleksiyon postüründe alçı-atele alınarak immobilize edilmiş. El 

rehabilitasyonunda tecrübeli bir FTR hekimine yönlendirilen hasta önerilerle taburcu edilmiş. 

Sonuç: Fleksör tendon onarımı sonrası erken dönemde aktif EHA ne kadar iyi ve tendon kayması 

ne kadar fazla ise, fibrotik doku iyileşmesinin ve buna bağlı tendon sağlamlığının yetersiz 

olabileceği düşünülmelidir. Bu sebeple, fonksiyonel durumun oldukça başarılı gözükmesine 

aldanılmamalı, böyle olgularda rehabilitasyon programı kademeli olarak daha yavaş ve dikkatlice 

planlanmalıdır. Kompozit aktif fleksiyon ve dirençli egzersizlere birkaç hafta daha geç 

başlanmalıdır. Dijital çağda gittikçe yaygınlaşan görüntülü paylaşımlar ve tedavi yönetimleri, 

hekim hasta ilişkilerini bazı yönleriyle kolaylaştırmanın yanında, burada olduğu gibi, ani, sürpriz, 

istenmeyen durumlara da yol açabilir. Fleksör tendon onarım sonrası erken rehabilitasyon süreci 

oldukça yakın ve dikkatli bir takip ile yapılmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Erken Aktif Mobilizasyon, Fleksör tendon yaralanması, Rehabilitasyon 



  

P-138 Sağ Gelişimsel Kalça Displazisi, Sağ Hemipleji, Sağ Diz altı Amputasyon, 

Sırada Ne Var? 

Ahmet Tezce1, Ahmet Burak Dadak1, Gülşah Karataş1, Şengül Metin Tarhan1, Ramazan 

Gündüz1, Müfit Akyüz1 

1Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Amaç: Alt ekstremite amputasyonu olan kişilerin çoğu, sıklıkla diyabetes mellitus ve periferik 

aterosklerotik hastalık kombinasyonu ile disvasküler hastalığı olan yaşlı yetişkinlerdir (1). Bu 

nedenle, alt ekstremite disvasküler amputasyonu olan birçok kişide ciddi kalp hastalığı, periferik 

arter hastalığı ve inme de eşlik etmektedir, bu nedenle amputasyon ile birlikte diğer engelliliklere 

yol açabilir. Aynı nedenler ile inme, ampütasyondan daha önce olabilmektedir (2). Hem inme hem 

de alt ekstremite amputasyonu, günlük yaşam aktiviteleri, vücut imajı, benlik duygusu, psikososyal 

sağlık vemesleki faaliyetler dahil olmak üzere hastanın yaşamının birçok yönü üzerinde önemli 

bir etkiye sahiptir (2). Bir kişi hemipleji ile sonuçlanan beyin rahatsızlıkları geçirdiğinde, 

ambulasyonu yeniden gerçekleştirme yeteneği zaten büyük ölçüde azaldığından, protez 

rehabilitasyon eğitimi daha zor hale gelir (3). Çalışmalara göre tek taraflı ekstremite amptasyonu 

olan hastalarda her iki omuz MRG ile incelendiğinde rotator manşet tendonlarının ampute tarafta 

daha fazla dejenere olduğu sonucuna varılmıştır (4). Literatürde ayrı ayrı vakalar olarak 

bildirilmesine rağmen bu çalışmada aynı hastada tek taraflı sağ alt ekstremite diz altı ampütasyonu, 

sağ kalçada gelişimsel kalça displazisi, sağ hemipleji sekeli ve opere sağ rotator manşet lezyonu 

birlikteliği olan bir vakanın sunulması amaçlanmıştır. 

Olgu: 71 yaş kadın hasta tarafımıza sağ üst ve alt ekstremitesini kullanamama şikayeti ile 

başvurdu. Öyküsünde 2 ay önce serebrovasküler olay sonrası sağ hemipleji geliştiği öğrenildi. 

Hastanın detaylı klinik öyküsünde çocukluğunda bilmediği bir enfeksiyon nedeniyle sağ alt 

ekstremitede diz altı ampütasyon geçirdiği ve bu nedenle protez kullandığı saptandı. Yine hastanın 

sağ tarafında gelişimsel kalça displazisi sekelinin mevcut olduğu ve sağ omuz rotator manşet tam 

kat rüptüründen opere olduğu klinik öykü, muayene ve radyolojik görüntüler ile belirlendi. 

Hastanın özgeçmişinde ayrıca hipertansiyon ,diyabetes mellitus ve hiperlipidemi hastalıklarının 

da olduğu öğrenildi. Başvuru sırasında hasta tek baston ile ambuleydi, üst ekstremite, el ve alt 

ekstremite Brunnstorm evrelemsi evre 5 seviyesindeydi. Ayrıca sağ omuzda fleksiyon ve 

abduksiyonda limitasyon saptandı, fizik muayenesinde bu bulgular dışında patolojik muayene 

bulgusu mevcut değildi. 

Sonuç: Hemipleji ve alt ekstremite amputasyonu rehabilitasyon açısından engelliliği fazla olan 

durumlardır. Aynı hastada bu iki engelin bir arada bulunması, rehabilitasyon açısından oldukça 

zor ve yönetilmesi tecrübe isteyen bir durumdur (5). Bizim olgumuzda bu engelliliklere ek olarak 

aynı tarafta gelişimsel kalça displazisi ve rotator manşet rüptüründen operasyon öyküsü de 

mevcuttu. Literatürde hemiplejik omuz ağrısı oldukça sık karşılaşılan bir komplikasyon olmakla 

birlikte bu hastada hemipleji öncesi geçirilmiş bir omuz problemi de mevcuttu. Literatürde ayrı 

ayrı vakalar olarak bildirilmesine rağmen bu çalışmada tek taraflı sağ alt ekstremite ampütasyonu, 

sağ gelişimsel kalça displazisi, sağ hemipleji sekeli ve sağ rotator manşet lezyonu sebebiyle opere 

olan tek vakanın sunulması ve rehabilitasyonun önemleri ile zorluklarına vurgu yapılması 

amaçlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: ampute, hemipleji, kalça displazi, rotator manşon 



  

P-139 Hidradenitis Süpürativa ile İlişkili Genital Lenfödemde Kompleks 

Dekonjestif Tedavinin Etkisi 

Ayşegül Yaman1, Pınar Borman2, Pelin Eşme3, Ercan Çalışkan3 

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve 

Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Ankara 

2Ankara Şehir Hastanesi FTR ABD 

3SBÜ Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi 

Amaç: Genital lenfödem(GL), bozulmuş lenfatik dolaşım nedeniyle genital organların ilerleyici 

ve kronik ödemli durumudur. Hidradenitis süpürativa (HS), kıl foliküllerinin infundibulum 

bölümünde tıkaç oluşumu sonucu gelişen, intertrijinöz alanlarda ortaya çıkan, skarlaşmaya, 

kontraktüre ve lenfatik kanalların tıkanmasına ve interstisyel boşlukta lenf birikimine neden 

olabilen kronik, tekrarlayan, debilizan, inflamatuar bir cilt hastalığıdır. GL, uzun süredir devam 

eden ve şiddetli HS'nin nadir görülen ve muhtemelen yeterince tanınmayan bir komplikasyonudur. 

Bu olgu sunumunun amacı HS ile ilişkili GL'si olan bir erkek hastada kompleks dekonjestif 

terapinin (KDT) etkinliğine dikkat çekmektir. 

Olgu: On üç yıldır HS (Hurley evre 3) tanısı olan 56 yaşında erkek hasta dermatoloji kliniğinden 

şiddetli skrotal ödem nedeniyle lenfödem ünitesine konsülte edildi. Hasta, HS için uygulanan 

adalimumab ve sertolizumab pegol dahil olmak üzere çeşitli topikal ve sistemik antibiyotiklere ve 

biyolojik ajanlara yanıt vermemişti. Hastaya ixekizumab tedavisi planlanmıştı. İki yıldır pantolon 

giyerken, idrar yaparken zorluğa ve cinsel ilişkiye girmekte güçlüğe neden olan genital bölgede 

ilerleyici ödemi vardı. Haftada üç gün ixekizumab tedavisi ile eş zamanlı olarak KDT önerildi. 

Hasta ve eşine self masaj teknikleri ve cilt bakımı konusunda eğitim verildi. Hastaya manuel 

lenfatik drenaj ve Coban bandajı uygulamasından oluşan 6 seanslık KDT (3 gün/hafta) uygulandı. 

Yalnızca 14 gün boyunca altı seans KDT'den sonra, hastanın skrotal ölçümlerinde önemli bir 

azalma (ilk değerlendirme 15 cm × 13 cm (uzunluk x çevre) ve tedavi sonu 9 cm x 8 cm) ve skrotal 

konturlarda düzelme gözlendi. Ayrıca gömülü penisin derecesi azaldı ve idrara çıkma daha kolay 

ve ağrısız hale geldi. 

Sonuç: Kompleks dekonjestif terapi, HS ile ilişkili GL için hızlı tedavi yanıtı sunan, kolay 

uygulanabilir, pratik ve umut verici bir tedavi yöntemidir. GL, hastalar ve sağlık profesyonelleri 

tarafından sıklıkla gözden kaçırılır ve eksik bildirilir, bu da hastaların semptomlarının tedavisini 

büyük ölçüde geciktirebilir. Bu kronik durumdan müzdarip hastalarda semptomları azaltmak ve 

progresyonu önlemek için tutulumun ciddiyetini belirlemek ve erken konservatif tedavi 

yaklaşımları için standart bir değerlendirme yapmak esastır. 

Anahtar Kelimeler: genital, skrotal, lenfödem, Hidradenitis süpürativa, kompleks dekonjestif 

terapi 



  

P-140 Osgood-Schlatter Hastalığı: Olgu Sunumu 

MUHAMMED FATİH ÖZDEMİR1, FATIMA YAMAN1 

1KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ 

Amaç: Diz ağrısının sık sebeplerinden biri olan Osgood- Schlatter hastalığı tuberositas tibianın 

traksiyon apofizitidir. Aktif, hızlı büyüyen ve sporla uğraşan adölesanlarda saptanmaktadır (1). Bu 

sunumda, sık görülen bir hastalık olmasına rağmen geç tanı almış ve lisanslı tekwando sporunu 

bırakmak zorunda kalmış kız olgu sunulmaktadır. 

Olgu: 13 yaşında kız hasta, polikliniğe sağ diz ağrısı ile başvurdu. Hasta 6 ay öncesinde iki farklı 

merkeze başvurmuş ve ‘büyüme ağrısı’ ile takip önerilmiş. Yaklaşık 5 yıldır aktif tekwando ile 

ilgilenen hastanın diz ağrısı nedeniyle son 6 aydır aktif spordan uzaklaşmak zorunda kaldığı için 

lisansı iptal edilmiş. Fizik muayenede; sağ tibia tüberkülüne uyan bölgede minimal şişlik ve 

palpasyonla hassasiyet saptandı. Görsel Analog Skalası (GAS):8 idi. Artrit bulgusu gözlenmedi. 

Diğer kas iskelet sistemi muayenesi olağandı. Nörolojik muayenede patoloji saptanmadı. Hastanın 

sağ diz ön-arka ve yan grafilerinde tibial tuberosit apofizinde avülsiyon ve düzensizlik görüldü. 

Tek taraflı ve şiddetli ağrısı olması üzerine sağ diz Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) 

çekilen hastada ek patoloji saptanmadı. Laboratuvar incelemesinde tam kan sayımı, eritrosit 

sedimentasyon hızı (ESH) ve C-reaktif protein (CRP) düzeyleri normal sınırlardaydı. Hastaya 

mevcut olan aktivite kısıtlamasının devamı ve nonsteroid antiinflamatuar ilaç tedavisi önerildi. 1. 

ay kontrolde ağrısı azalan hastaya hamstring germe egzersizleri ve quadriseps kuvvetlendirme 

egzersizleri verildi. 3. ay kontrolünde ise GAS: 3’e gerileyen hastanın egzersiz programına devamı 

önerildi. Hastanın 6. ay kontrolde GAS:0 olarak kaydedildi. 

Sonuç: Osgood – Schlatter hastalığı özellikle spor yapan adölesanlarda sinsi başlayan aktivite ile 

semptomu olan veya şiddetlenen diz ağrısı çeşididir. Bin çocuğun değerlendirildiği bir çalışmada, 

tüm kemik-kas ağrılarının yaklaşık %33’ü diz bölgesi ile ilgili olup; bunların %0.6’lık grubunu 

Osgood-Schlatter hastalığı oluşturmuştur (2) Literatürde Osgood-Schlatter hastalığının prevalansı 

spor yapanlarda ve yapmayanlarda sırasıyla, %21 ve %4.5 olarak kaydedilmiştir (3) Bu hastalığın 

tamamen düzelmesi birkaç ay yada yıl sürebilse de sıklıkla kendini sınırlayıcı bir hastalıktır(4,5). 

Hastamızdan alınan anamnez ve yapılan tetkiklerle ayırıcı tanı olarak inflamatuar hastalık ve 

tümör varlığı dışlanmıştır.Sonuç olarak; akut evrede hareket kısıtlaması ve NSAİİ tedavisine 

olumlu yanıt veren hastanın 3. ve 6. ay takiplerinde ağrı şiddetinin gerilediği gösterildi ve ilgili 

spor faaliyetine kısmi dönüşü sağlandı.KAYNAKLAR1-). Smillie IS: Injuries to the Knee Joint, 

Ed. 5. Edinburgh: Churchill Livingstone. 19782-) de Inocencio J. Musculoskeletal Pain in Primary 

Pediatric Care: Analysis of 1000 Consecutive General Pediatric Clinic Visits. Pediatrics 1998;102: 

e63. http://www.pediatrics.org/cgi/content/ full/102/6/e633-) Dunn JF. Osgood-Schlatter disease. 

Am Fam Physician 1990; 41: 173-176.4-) Hamer JA. Pain in the hip and knee. BMJ 2004; 328: 

1067-1069.5-). Bloom OJ, Mackler L. What is the best treatment for Osgood-Schlatter disease? J 

Fam Pract 2004; 53: 153- 156. 

Anahtar Kelimeler: osgood-schlatter, apofizit, adolesan kız 



  

P-141 Nadir Bel Ağrısı Olgusu: Brucella Spondiliti 

Özge ACAR ÇAKAN1, Ayşegül AYDIN2, Yeşim AkYOL2, İlker İLHANLI2, Ayhan BİLGİCİ2 

1Samsun Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Hastalıkları Hastanesi 

2On Dokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi 

Amaç: Brusellozis, gram negatif, kapsülsüz bakterilerle oluşan sistemik zoonotik hastalıktır. İnsanlara 

sıklıkla infekte hayvan ve ürünleri ile direkt temas veya inhalasyon yoluyla bulaşır. Brucella enfeksiyonun 

en sık semptomları, ateş, terleme, halsizlik, artraljidir(1, 2). Brusellozun tuttuğu sistemlerden biri de kas 

iskelet sistemidir. Osteoartiküler tutulumda sıklıkla periferik artrit, sakroileit, spondilit, tenosinovit, bursit, 

osteomyelit görülür ve prevelansı % 10-85 olarak izlenir(3). Olgumuzda bel ağrısı ve artrit ile başvuran bir 

hastada enfeksiyoz nedenlerden brucella spondiloartritine dikkat çekmek istedik. 

Olgu: 48 yaşında erkek hasta 2 aydır sağ bacağa yayılan bel ağrısı ve sağ dizde ağrı şikayeti ile 

polikliniğimize başvurdu. Sabahları belde 1 saat süren sabah tutukluğu tarifliyordu, ağrısı istirahatte de 

olmakla beraber hareketle şiddetleniyordu. Sorgulamasında ateşinin ve gece ağrısının olduğu 2 ayda 5 kilo 

kaybettiği öğrenildi. Bilinen diabetes mellitus dışında ek hastalığı yoktu. Amcasında Psöriasis hastalığı 

öyküsü vardı. Fizik muayenede sağ dizinde artrit, ve bilateral fabere ile sakroiliak kompresyon testi pozitif 

saptandı. Ayırıcı tanıda; Lomber disk hernisi, Ankilozan spondilit, Psöriatik artrit, Romatoid artrit, 

Malignite ve Enfeksiyöz nedenler ( Tüberküloz, brucelloz…) düşünüldü.Hastanın istenmiş olan Wright 

brucella aglütinasyon testi titresi 1/640+ saptandı. Hasta tekrar sorgulandığında hayvancılıkla uğraştığı ve 

4 ay önce ölü doğum yapan hayvanının olduğu öğrenildi.Sakroiliak grafisinde; sağda evre 2 sakroiliit olan 

hastanın dış merkezde çekilmiş olan lomber MR görüntüleri incelendiğinde L3 vertebra anteroinferior 

köşede parlama dikkati çekti. Hasta brucella spondiloartriti düşünülerek enfeksiyon hastalıklarına konsülte 

edildi. Tekrarlanan kontrastlı Lomber MR tetkikinde L3 vertebra korpus anteriorunda 24*19 mm 

boyutlarında T1 hipointens, T2 STIR hiperintens IVKM sonrası kontrastlanan lezyon izlendi (Resim 1). 

Hastada brucellaya sekonder spondilit düşünüldü. Streptomisin+ doksisiklin+ rifampisin tedavisi başlandı. 

Sonuç: Brucelloz ülkemizde ve dünyada sık görülen bir hastalıktır. Enfekte hayvanlarla veya hayvan 

ürünleriyle meslek gereği cilt, solunum, mukoza, konjuktiva ile temasın olması bruselloz için risk 

etmenidir. Brusellozda klinik bulgular arasında ateş, halsizlik ve osteoartiküler bulgular (sırt ağrısı, artrit, 

artralji, miyalji) ön plandadır (1, 2). Eklem yakınmaları ile başvuran hastaların ayırıcı tanıları arasında 

bruselloz akılda tutulmalıdır.Brucellozda osteoartiküler tutulum sıklıkla kalça, diz gibi büyük eklemler, 

sakroiliak eklemler ve lomber vertebradadır. Artralji, brucellozun akut evresinde görülmekle beraber; artrit 

büyük eklemlerde ve gezici tarzda izlenmektedir (4). Spondilit sıklık sırasına göre lomber vertebra olmak 

üzere sırası ile servikal ve torakal vertebralarda da izlenmektedir (5). Klinik tabloya sakroiliitin 

karakteristik ağrı ve bulguları hakim olabileceği gibi, akut lomber spazmı ya da lomber disk herniasyonunu 

taklit edebilir. Bu nedenlerle Lomber disk hastalığı veya Spondiloartropatilerden ayırıcı tanısı zor olabilir 

(6). Sonuç olarak brucellozun endemik olduğu bölgelerde bel ağrısı ve artrit ile başvuran hastalarda brucella 

spondiloartritinin akılda tutulması ve hastaların bu açıdan tetkik edilmesi gerekmektedir.1.Young EJ. An 

overview of human brucellosis. Clinical infectious diseases. 1995;21(2):283-9.2.TH S. Bruselloz. WA 

Topçu, Söyletir G, Doğanay M Enfeksiyon Hastalıkları Ankara: Nobel tıp kitabevleri. 1996:486-

91.3.Arkun R, Mete BD, editors. Musculoskeletal brucellosis. Seminars in musculoskeletal radiology; 

2011: © Thieme Medical Publishers.4.Pourbagher A, Pourbagher MA, Savas L, Turunc T, Demiroglu YZ, 

Erol I, et al. Epidemiologic, clinical, and imaging findings in brucellosis patients with osteoarticular 

involvement. American Journal of Roentgenology. 2006;187(4):873-80.5.Şendur ÖF, Turan Y. Bruselloz 

hastalarinda kas iskelet sistemi tutulumu. Prevalence. 2007;30:38.6.Gilgil E, Bütün B. Brusellozun 

osteoartiküler komplikasyonları. Romatizma Dergisi. 2002;17(2):77-82. 

Anahtar Kelimeler: Bruselloz, Bel Ağrısı, Artrit, Spondilit 



  

P-142 Spinal Stenozlu Hastada Yeni Gelişen Progresif Yürüme Güçlüğü: Olgu 

Sunumu 

Melike Demirel1, Burcu Hazer1 

1SBÜ Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği 

Amaç: Giriş;Spinal stenoz; medulla spinalise, sinir köklerine ve spinal sinirlere bası yapacak şekilde, kemik 

ve yumuşak dokular tarafından spinal kanalın, sinir kök kanallarının ve nöral foramenlerin daralmasıyla 

ortaya çıkan klinik bir tablodur.(1) Her yaşta görülebilse de stenozun en sık formu (dejeneratif) genellikle 

yaşamın altıncı ve yedinci dekadında veya sonrasında semptomatik olmaktadır. Kadınlarda erkeklerden 

daha sık görülür. Klinik bulgular tedrici olarak gelişir ve hastanın ciddi bir ağrı nedeniyle yürüyememesine 

kadar giden bir maluliyete yol açabilir .(2)Bizde burada daha önce lomber spinal stenoz nedeniyle iki kez 

opere olan ve bacaklarındaki güçsüzlüğün giderek artması üzerine kliniğimize başvuran , yapılan 

tetkiklerinde torakal vertebra korpusunda fissür- fraktür hattı ve ekstrüde disk protrüzyonu nedeniyle kord 

ve sol nöral foramenin ileri derecede basılı olduğu saptanan bir olgu sunduk. 

Yöntem: Olgu;Atmış sekiz yaşında kadın hasta bel ve bacaklarda ağrı, güçsüzlük ve yürüyememe şikayeti 

ile kliniğimize başvurdu.2007 yılında bel ve bacaklarda ağrı şikayeti gelişen hastaya dar kanal nedeniyle 

dış merkezde lomber enstrümantasyon uygulanmış. Ameliyattan sonra bacaklarındaki güçsüzlük ilerleme 

göstermiş ve hastaya 1,5 ay fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulanmış .Hasta fizik tedavi ve rehabilitasyon 

sonrasında bastonla yürüyebilir hale gelmiş . Yaklaşık 10 yıl bastonla ambule olmuş.Bel ağrısı ve 

bacaklarındaki güçsüzlük şikayetlerinin ilerlemesi üzerine 2017 yılında tekrar dar kanal nedeniyle lomber 

bölgeden opere olmuş ve 1 ay fizik tedavi ve rehabilitasyon almış ancak hastanın şikayetleri geçmemiş ve 

walker ile kısa mesafe ambule olabilir hale gelmiş. Hasta şikayetlerinin son bir aydır artarak ilerlemesi ve 

artık walkerla da ambule olamaz hale gelmesi üzerine tarafımıza başvurdu .Hastanın muayenesinde; Ayakta 

dengesi walkerla mevcuttu.Walkerla birkaç adım atabiliyordu.Bilateral duyu kusuru yoktu.Üst ekstremite 

kas güçleri tam, alt ekstremite kas gücü muayenesinde ise sağda L2:2/5, L3:2/5, L4:2/5, L5:2/5, S1:2/5; 

solda L2:2/5,L3:3/5, L4:2/5, L5:3/5, S1:2/5 olarak saptandı . Üriner inkontinans mevcuttu. Yapılan 

laboratuvar testlerinde Vitamin D düşüklüğü hariç patoloji saptanmadı.Hastanın lomber manyetik rezonans 

(MR) görüntülerinin yürüme mesafesindeki progresif azalmayı ve muayene bulgularını açıklayamaması 

sebebiyle torakal MR planlandı. Torokal vertebral MR ‘ı ‘’ Torakal 4 vertebra korpusunda fissür-fraktür 

hattı, bu düzeyde geniş tabanlı posterior sol parasantral foraminal ekstrüde disk protrüzyonu izlenmiştir . 

Kord ve sol nöral foramen ileri derecede basılıdır .’’ şeklinde raporlandı (Resim 1).Hastanın torokal 

bölgedeki lezyonuna yönelik beyin ve sinir cerrahisi tarafından operasyon yapıldı .Hasta postop 15. günde 

rehabilitasyon amacıyla tekrar servisimize interne edildi.Fizik muayenesinde; bilateral duyu kusuru yoktu. 

Alt ekstremite kas güçleri bilateral tüm seviyelerde 1/5’di . Hastanın üst ve alt ekstremitelerine yönelik 

eklem hareket açıklığı egzersizleri, germe ve güçlendirme egzersizleri, denge-koordinasyon egzersizleri 

uygulandı.Hasta korse ile oturma dengesi kazandı. Posterior shell ile ayakta denge çalışıldı ve robotik 

rehabilitasyon uygulandı. 

Bulgular: Tartışma;Spinal stenoz özellikle yaşlılarda spinal cerrahinin en yaygın nedeni olup ciddi bir 

morbidite sebebidir.Bu nedenle toplumda yaşam süresinin uzaması ile görülme sıklığı da artmaktadır. 

Spinal stenoz en sık lomber bölgede görülmektedir (1).Lomber spinal stenozlu hastalarda verilen tedaviye 

rağmen hastanın şikayetlerinin geçmemesi veya artması durumunda hastamızda da olduğu gibi daha üst 

seviyede bir fraktür veya disk lezyonu gibi farklı patolojilerin de eşlik edebileceği unutulmamalıdır.Daha 

erken tanı ve tedavi ile hastaların fonksiyonel sonuçları daha iyi olabilmektedir. 

Sonuç: Resim 1. MR görüntüsü: T4 vertebrada fissür ve T4-5 de diske bağlı omurilik basısı 

Anahtar Kelimeler: Spinal Stenoz, Bel Ağrısı, Diskopati, Torakal Diskopati 



  

P-143 Episakral Lipoma (Kopeman Nodülü) 

Nurullah ÇELİK1, Mustafa TOPRAK2, Levent EDİZ1 

1VAN YYÜ DURSUN ODABAŞ TIP MERKEZİ FTR ABD 

2SBÜ VAN EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ 

Amaç: Episakral Lipoma (Kopeman Nodülü), süperfisiyal müsküler fasyadaki bir rüptür sonucu 

subkutan yağ dokunun herniasyonudur. Episakral lipoma, bel ve kalça ağrısı ayırıcı tanısında 

düşünülmesi gereken ve sıklıkla ihmal edilebilen bir hastalıktır. Biz de burada bel ve kalça ağrısı 

olan bir hastada episakral lipomanin ayırıcı tanıda düşünülmesi gerektiğini vurgulamak istedik 

Olgu: 62 Yaş kadın hasta, 2 aydır devam eden sol kalça ve lateral uyluk bölgesinde şiddetli ağrı 

şikayetiyle polikliniğimize başvurdu. Ağrısı mekanik karakterdeydi. Hastanın bel hareketleri açık, 

ağrısı palpasyonla ve lomber lateral fleksiyon/ekstansiyon ile artmaktaydı. Visual Analog 

Skala(VAS) 6 idi. Sol episakral bölge palpasyonunda 2x2 cm lik alanda lokalize ağrı, sol trokanter 

bölgesine yayılmaktaydı. Büyük trokanter üzerinde hassasiyet yoktu. DBKT -/-, fermoral germe 

testi -/-, priformis testi -/-, Sakroiliak testler doğal, Faber ve Fadır testleri doğal, Nörolojik 

muayene doğal ve labaratuvar testleri doğaldı. Ayırıcı tanıdaki hastalıkların dışlanması amacıyla 

istenen Lomber MRG, X-Ray ve ENMG doğaldı. Yüzeyel USG ile fasya defekti üzerinden herniye 

episakral lipoma görüntülendi. Hastaya 1cc Lidokain enjeksiyon uygulandı, VAS skoru 6 dan 2 ye 

geriledi ve episakral lipoma tanısı doğrulandı. Tedavide nodül içine 2cc lidokain ile birlikte 0,5 cc 

triamsinolon uygulandı. 1 ay sonraki kontrolünde ağrılarında azalmanın devam ettiği görülen 

hastanın VAS skoru 1 idi. 

Sonuç: Sonuç olarak Episakral lipoma toplumda sık görülen, bel ve kalça ağrıları ayrıcı tanısında 

düşünülmesi gereken, sıklıkla atlanılabilen ve tanısı gecikebilen bir hastalıktır. Biz bu olguda 

episakral lipomanın tanı ve tedavi sürecinde neler yapılması gerektiğini, doğru tanı ve tedavi 

sonucunda hastanın ağrılarında belirgin azalma olduğunu vurgulamak istedik. 

Anahtar Kelimeler: Episakral Lipoma, Kopeman Nodülü, Trokanterik Bursit 



  

P-144 DONUK OMUZLA PREZENTE OLAN TOXOPLAZMOZ OLGUSU 

Özlem Kaleoğlu Aslan1, Duygu Kurtuluş1, Julide Öncü Alptekin1, Gökhan Başar1, Ecem Pelin 

Uslu3, Dilara Dilik2 

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

2Bartın Devlet Hastanesi 

2Haydarpaşa Numune Hastanesi 

Amaç: Donuk omuz toplumda %2-5 olarak en sık 40-60 yaş grubu kadın hastalarda ağrılı ve omuz 

hareket kısıtlılığı ile karşımıza çıkmaktadır. Tramva, omuz kuşağı sklerotik veya romatizmal 

hastalıklar en sık sebepleri olmakla beraber özellikle genç hastalarda enfektif nedenler de donuk 

omuza yol açabilmekte olup ayırı tanıda aklımızda bulundurmamız gerekmektedir. 

Olgu: 20 yaşında kadın hasta polikliniğimize son 3 aydır devam eden sol omuz ağrısı ve 1 aydır 

başlayan halsizlik, terleme ve omuz hareket kısıtlılığı ile başvurmuştur. Hastanın muayenesinde 

sol omuz inspeksiyon olağan, bisipital tendon etrafı ağrılı, Visuel Analog Sklala (VAS) gece 3 

VAS gündüz 5, axiller bölgede ele gelen ağrısız şişlik mevcuttu. Kızarıklık ve ısı artışı saptanmadı. 

Omuz romları her planda ağrılı, sırasıyla aktif-pasif fleksiyon 140°-150°, ekstansiyon 30°-35°, 

add: 70°-80° derece, abd: 20°-35° derece ir: 50°-60°, er:10°-20° dir. Omuz impingement 

testlerinde neer: +, speed:+, ağrılı ark:+, hawkins:+, yergeson+ olarak değerlendirildi. Hastanın 

özgeçmişinde ya da soy geçmişinde herhangi bir özellik bulunmamaktadır ve travma öyküsü 

yoktu. Hastada impingement düşünüldü, sol omuz mr istendi ve medikal tedavi düzenlendi. 

Hastanın kontrol muayenesinde omuz MR’ında patolojik olarak sadece 'aksiller bölgede en 

büyüğü 2.5 cm boyutunda çok sayıda kronik reaktif lenf nodları' görüldü. Hasta olası enfektif 

patolojiler açısından enfeksiyon hastalıklarına yönlendirildi. Antikor testlerinde Toxo IG M :+ 

Toxo IG G:- geldi. Hasta enfeksiyon hastalıkları tarafından toxoplazmoz olarak değerlendirilip 

takibe ve antibiyoterapi ile tedaviye alındı. Hasta tarafımızca toxoplazmaya sekonder donuk omuz 

tanısıyla rehabilitasyona alındı. Rehabilitasyon protokolü olarak codmann egzersizleri, omuz 

çarkı, omuz kuşağı rom, germe, güçlendirme, kinetik zincir, skapular mobilizasyon ve 

propriosepsiyon egzersizleri verildi. Hasta 15 seans rehabilitasyon sonrasında omuz romları tam, 

sadece range sonu ağrılı; VAS gece 2 VAS gündüz 1 olarak iyileşme sağlandı ve fizik tedavisi 

sonlandırıldı. 

Sonuç: Literatürde omuz eklemini tutabilen enfektif patolojilerin başında septik artrit, tüberküloz 

gelmekle birlikte toxoplazma enfeksiyonuna sekonder gelişen literatürde şu ana kadar herhangi bir 

vaka bulunmamaktadır. Bu açıdan vakamız, literatürdeki toxoplazmaya sekonder gelişen ilk donuk 

omuz vakasıdır. Bu bilgiler ışığında özellikle genç hastalarda donuk omuz etyolojisinde enfektif 

patolojilerin de yer alabileceği akılda tutulmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: donuk omuz, toxoplazmoz 



  

P-145 Baastrup Hastalığı: Bir Olgu Sunumu 

Muhammed Mustafa Öztürk1, Mustafa Bedirhan Altıntaş1, Pınar Öztop Çiftkaya1 

1Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği 

Amaç: Baastrup Hastalığı İlk defa 1933'te Danimarkalı bir radyolog olan Christian Baastrup 

tarafından tanımlanmıştır. Baastrup hastalığı, aynı zamanda ‘öpüşen omurga hastalığı’ ve ‘lomber 

interspinöz bursit’ olarak da bilinir, lomber omurganın spinöz çıkıntılarının birbirine bitişik 

interspinöz yüzeylerinin genişlemesine, düzleşmesine ve reaktif sklerozuna bağlı olarak ortaya 

çıkar. Dejeneratif bir hastalık olarak en sık yaşlı erişkinlerde ve en yaygın olarak L4-5 

seviyelerinde görülür. Nispeten yaygın bir bozukluk olmasına rağmen bilgi eksikliği veya eksik 

görüntüleme teknikleri nedeniyle sıklıkla gözden kaçırılır ve yetersiz tedavi edilir. 

Olgu: Biz de burada sağ hemiparezi tanısıyla kliniğimize rehabilitasyon amacıyla yatırılan 

Brunnstrom Evreleri 5 olan, tripotla fleksiyon postüründe gözetim altında ambule olan ve 

radyolojik görüntülemelerinden Baastrup Hastalığı tanısı konulan 78 yaşında kadın bir olgu 

sunduk. 

Sonuç: Baastrup hastalığı, omurganın arka spinöz proseslerinin "öpüşmesi" ile karakterizedir, bu 

da omurganın ekstansiyonu ile ortaya çıkan ağrıya, vertebralarda morfolojik değişikliklere ve en 

iyi manyetik rezonans ile görüntülenebilecek spinal dejenerasyona neden olur. Bu durumun bel 

ağrısı için nispeten yaygın bir etiyoloji olduğu varsayılsa da, bilgi eksikliği ve/veya uygun olmayan 

teşhis teknikleri nedeniyle yeterince teşhis edilemez ve sıklıkla gözden kaçırılır. Bu nedenle, bu 

bireyler sıklıkla yeterince tedavi edilemedikleri gibi ağrılarının altında yatan etiyolojiyi 

belirlemeye yönelik olarak ta gereksiz prosedürlere maruz kalabilirler. Bu yüzden bel ağrısının 

diğer tüm nedenlerinde olduğu gibi bu hastalığın da doğru tanı ve ardından tedavisi için hastaların 

dikkatli klinik değerlendirilmesi ve görüntüleme çalışmalarının kritik analizi önemlidir. 

Anahtar Kelimeler: Bel ağrısı, Baastrup hastalığı 



  

P-146 Lenfödem Prekoks: Bir Olgu Sunumu 

Öykü Tomay Aksoy1, Nilüfer Balcı1 

1Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi 

Amaç: Lenfödem prekoks,primer lenfödemin en sık görülen tipidir.Ayırıcı tanısında kalp 

yetmezliği,böbrek hastalıkları,malignite gibi pek çok hastalık olmakla birlikte tek eklem 

çevresinde yeni başlayan şikayetin olması artrit gibi yanlış tanılara neden olabilmektedir.Bu 

çalışmada artrit ön tanısı ile tarafımıza yönlendirilen primer lenfödemli hasta sunulmaktadır. 

Yöntem: 19 yaşında kadın hasta sol ayak bileğinde 3 aydır olan şişlik ve hafif düzeyde ağrı 

şikayetiyle başvurdu.İlk olarak ortopediye başvuran hastaya yaklaşık iki hafta nonsteroid tedavisi 

uygulanmış, fakat şikayetlerinde gerileme olmadığı için artrit ön tanısıyla tarafımıza 

yönlendirilmişti.Şişlik sol ayak bileğine lokalizeydi, ayak ve kruris bölgesinde belirgin çap farkı 

saptanmadı.Kızarıklık, ısı artışı bulunmayıp eklem hareket açıklığı tam ve ağrısızdı.Stemmer 

bulgusu negatifti.Ağrısı mekanik karakterli olup travma,aile öyküsü ve sistemik romatolojik 

yakınımı yoktu.Kan tetkiklerinde, direk grafide ve eklem ultrasonografisinde anlamlı patoloji 

saptanmadı.Ayak bileği MR'da talotibial ve subtalar eklemlerde sıvı koleksiyonu,ayak bileği 

düzeyinde cilt altı yağlı dokuda ödem sinyali izlendi.Alt ekstremite venöz dopler USG ve 

lenfosintigrafi yapıldı.Dopler USG’de patoloji saptanmadı.Alt ekstremite lenfosintigrafisinde sol 

alt ekstremitede inguinal seviyeden itibaren lenfatik akım olmayıp sağ alt ekstremite akımı normal 

saptandı.Sekonder nedenleri dışlamak için inguinal bölgeye yönelik yüzeyel USG ve tüm vücut 

kemik sintigrafisi istendi,patoloji saptanmadı.Hastaya lenfödem prekoks tanısı konuldu ve 

kompleks dekonjestif terapi programına alındı. 

Bulgular: Primer lenfödem, lenfatik sistemin gelişim anomalisidir.Saptanılan yaşa göre üçe 

ayrılır.Prekoks lenfödem en sık görülen formudur.Sıklıkla pubertede,tek taraflı, alt ekstremitede 

ayak bileği çevresinde başlar ve genelde kızlarda görülür.Konjenital lenfödem ilk 2 yaşta görülen 

tipidir.Lenfödem tarda en nadir formdur,35 yaş üstü görülür.Lenfödem ayırıcı tanısında kalp 

yetmezliği,böbrek hastalıkları,tiroid hastalıkları,kronik venöz yetmezlik,romatolojik hastalıklar 

vb. yer alır.Özellikle yeni başlangıçlı,tek eklem çevresindeki şişlik şikayeti olan hastalarda artrit 

ile ayırıcı tanısı yapılması gerekebilir. 

Sonuç: Lenfödem tedavi edilmediği takdirde progresif ilerleyerek fiziksel ve psikososyal 

sorunlara yol açan kronik bir hastalıktır.Fiziatristler hastalığın tanısı, tedavisi ve 

komplikasyonlarıyla baş etme konusunda yeterliliğe sahip olmalıdır.Bununla birlikte diğer 

branşlarda lenfödem farkındalığının artması ve hastaların yanlış tanı almasının önüne geçilerek 

erken dönemde tedaviye ulaşmaları sağlanmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: lenfödem, artrit, lenfödem prekoks, primer lenfödem 



  

P-147 İstmk spondlolstezsn pre op ve post op dönemde VAS (Vzüel Analoğ 

Skala) le değerlendrlmes 

Murat Baloğlu1, Abdurahman Çetin2, Hüseyin Özevren3 

1Sbü Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon 

2Sbü Gazi Yaşargil Eğitim Hastanesi 

3Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Amaç: Erişkin insanların bir kısmında lomber bölgenn en alt vertebralarının üst ve alt eklemlerini 

birleştiren kemik kısmında travma veyakonjental bir kırık olabilir. Veya bu kırık osteoporoza bağlı 

olarak da gelişmiş olabilir.Bu kırıklar vertebranın bir veya iki kenarında birden olablirve genellkle 

çok hareketli olan bel bölgesinde alt vertebranın aşırı yüklenmesine bağlı oluşan “stres 

kırıklarıdır”. Bu kırıklara “spondilolizis”denr.Bu çalışmada amaç hastalarda gelişen tipik bir 

istmik spondilolisteziste fiziksel tıp ve rehabiltasyon uygulamalarının yetersiz kaldığı durumlarda 

cerrahinin etknliğini ortaya koymaktır.Bu kırıklarda lk seçlecek tedavi yöntem fiziksel tıp ve 

rehabilitasyon tedavi yöntemleridir. Bu yöntemler, istrahat, ağrı kesiciler ve antiinflamatuar 

ilaçlar, gece korse kullanımı ve harici fizik tedavi yöntemlerinden bir veya birkaçı 

olabilir.Polikliniğe başvuran bu tanıdaki hastalara 3 ay süreyle uygulanan çeştli fizik tedavi 

uygulamalarına rağmen hastalarda düzelme olmadığı durumlarda cerrah seçeneğe yönelmek 

zorunluluğu oluşmaktadır. 

Olgu: Bu hastalardan 48 yaşında bayan hastada , bel ve her iki bacak ağrısı mevcut olup yürüme 

mesafesi yirmi metrenin altında(nörojenk kladkasyo) idi.Hastaya ilk etapta fizik tedavi 

uygulamalarının yanısıra medkal tedavi uygulandı. Hasta 3 ay süreyle çelik balenlilumbosakral 

korse kullandı ancak başlangıçta varolan VAS skalası 9 olup bu tedavlere binaen ancak 7 

sevyelerine ind.Fiziksel tıp verehabltasyon uygulamalarından fayda görmeyen hasta beyin cerrahi 

polkliniğine konsülte edlerek hastaya yenden çekilen lumbosakralMRI ‘ında L5 vertebrada 

spondlolistezis,faset eklem ve ligamentum flavumda dejeneratf değşiklikler ve L5-S1 diskinde 

modic tip 2dejenerasyon izlend.Hastanın çekilen dinamk grafilerinde segmental mobllite 

görülmesi üzerine posterior stabilizasyon uygulanmak üzere hastaneye yatırıldı.Pre op MRI: ında 

L5 vertebrada spondilolistezis ,faset eklem ve ligamentum flavumda dejeneratif değişiklikler ve 

L5-S1 disknde modic tip 2 dejenerasyon(şekil 1)Post op. L4,5,S1 Posterıor stabilizasyon 

uygulandı.(şekil 2) 

Sonuç: İstmik spondlolistezis de ie tercih edilen cerrahi yöntem spinal füzyondur.Bu hastamıza 

daha öncesinde 3 aylık uygulanan tens,hotpack ve egzersz programları sonrasında yeterli bir yanıt 

alınamadığından isthmik tip spondllolistezis füzyon cerrahisi uygulandı.Post op 1.günde hasta 

mobilize edldi. VAS ağrı skalası 2’ye düştü. 2. günde lumbosakral korse ve ev programı verilerek 

hasta taburcu edlldi. Gerekli durumlarda ve hastanın kliniğinin de uygun olması durumunda 

fiziksel tıp uygulamalarının yanısıra cerrahi seçenekte her zaman değerlendirilmelidir. 

Anahtar Kelimeler: spondilolizis, stres kırıkları, vas 



  

P-148 BEL AĞRISIYLA GELEN HASTADA SAKRAL AGENEZİ 

YUSUF ARTAN1, MURAT TOPRAK1, LEVENT EDİZ1 

1VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ DURSUN ODABAŞI TIP MERKEZİ 

Amaç: Sakral agenezi, bir veya daha fazla sakrum segmentinin olmayışını ifade eder. Sakral veya 

lumbosakral agenezis; koksiks, sakrum, lomber ve bazen alt dorsal segmentleri de içine alan spinal 

kord, genito-üriner sistem ve gastrointestinal sistem malformasyonlarının da birlikte görülebildiği, 

kaudal regresyon sendromu ailesine ait oldukça nadir görülen bir konjenital aplastik omurga 

anomalisidir. Tek başına olabileceği gibi etkilediği sistemlere göre ortopedik, ürolojik, nörolojik 

ve anorektal patolojilerle birlikte de olabilir. Tanı direkt radyografiler, bilgisayarlı tomografi veya 

manyetik rezonans ile rahatlıkla konabilir.Sadece bel ağrısı şikayeti ile başvuran herhangi bir 

nörolojik bulgusu olmayan bir hastada sakral agenezi tespit edilerek sunulmuştur. 

Olgu: 19 yaşında erkek hasta bel ağrısı şikayeti ile polikliniğimize başvurdu. Hastanın 

değerlendirilme sonrası çekilen MRG görüntülemesi ile sakral agenezi düşünüldü. Konservatif 

tedavi verilerek takip önerildi. Hastanın sadece bel ağrısı bulunmaktadır. Ağrısı aktivite ile 

artmakta, istirahatte azaltmaktadır. Hasta desteksiz mobilize, antaljik yürüyüşü mevcut. Hastanın 

çekilmiş lomber manyetik görüntüleme görüntüleri değerlendirildiğinde S4 ve S5 sakral 

segmentlerinin olmadığı sakrum agenezisi saptandı. Hastanın nörolojik muayenesi normal olarak 

bulundu. Hastanın diğer sistem araştırmalarında herhangi bir patoloji tespit edilmedi. 

Sonuç: Sakral agenezinin görülme oranı oldukça düşüktür. Diyabetik annelerin çocuklarında bu 

oran %1e yaklaşmaktadır. Sakrum agenezisine sahip çocukların annelerinin diabetes mellituslu 

olma oranı ise yaklaşık %16-20dir. Sakrum agenezisinin ilerleyici nörolojik bozukluklara, geç 

yaşlarda başlayan ürolojik yakınmalara yol açabileceği veya herhangi bir şikayete neden 

olmayabileceği değişik olgu bildirilerinde açıklanmıştır. Sakrum agenezisi tek başına olabileceği 

gibi ortopedik, ürolojik, nörolojik ve anorektal patolojilerle birlikte izlenebilmektedir. Diğer 

lezyonlar lipom, meningosel, miyeloşizis ve ayrık omurilik malformasyonlarıdır. Özellikle 

tethered kord, lipom, lipomyelomeningosel gibi spinal kord patolojileriyle beraberlik olasılığı 

fazladır.Sakral agenezide izlenen nörolojik defisitler omuriliğin gelişimsel displazilerine ve/veya 

başka intraspinal patolojilere bağlı olarak gelişmektedir. Bu hastalarda duyusal fonksiyonlar motor 

fonksiyonlara göre daha iyi korunmuştur. Bu hastalarda nörolojik kötüleşmeye en sık neden olan 

lezyon kalın filum terminaledir. 

Anahtar Kelimeler: Bel ağrısı, Erişkin, Konjenital anomali, Sakral agenezis 



  

P-149 Whipple operasyonu sonrası gelişen bilateral common peroneal sinir 

lezyonu 

Dilek Sayar1, Murat Zinnuroğlu1, Gülçin Kaymak Karataş1 

1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı 

Amaç: Whipple operasyonu sonrası hızlı kilo verme öyküsü olan hastada, bilateral peroneal sinir lezyonu 

saptanması 

Yöntem: Yaklaşık 4 ay önce pankreasta intraduktal papiller müsinöz neoplazm nedeniyle Whipple 

operasyonu yapılan hasta, sağ ayak dorsalinde karıncalanma ve sağ düşük ayak yakınması ile başvurdu. 

Karın ağrısı, bulantı-kusma nedeniyle son 1 yılda 30 kilogram (çoğu operasyon sonrası) verme öyküsü 

mevcuttu. Whipple operasyonu sonrası gelişen diyabetes mellitus dışında ek bir hastalığı yoktu. Başvuru 

sırasında kreon, insülin ve proton pompa inhibitörü kullanıyordu. Kaşektik görünümlü olan hastanın motor 

muayenesinde ayak bileği dorsifleksiyonu sağda 3+/5 solda 4/5, halluks dorsifleksiyonu sağda 2/5 solda 

3/5, ayak bileği eversiyonu sağda 4/5 solda 5/5 idi. Diğer kas gücü muayeneleri normaldi. Duyu 

muayenesinde, sağda belirgin olmak üzere, bilateral peroneal süperfisial duyu alanında parestezisi vardı. 

Sağ ayakta kuvvetsizlik yakınması olan hastanın yapılan muayenesi sonrasında bilateral common peroneal 

sinir lezyonu ön tanısı ile elektrofizyolojik inceleme yapılması planlandı. 

Bulgular: Sinir iletim çalışmasında; sağ süperfisyal peroneal sinir duyu iletim çalışmasında duyu sinir 

aksiyon potansiyeli (DSAP) sola göre %58 oranında küçülmüştü. Ekstensör dijitorum brevis ve tibialis 

anterior kasları kayıtlı her iki peroneal sinir motor iletim çalışmalarında popliteal fossa-diz segmentlerinde 

motor iletim hızında yavaşlama ve iletim bloğu saptandı. Tibialis anterior kası kayıtlı bilateral peroneal 

sinir motor iletim çalışmalarında fibula başı-popliteal fossa segmentlerinde motor iletim hızında yavaşlama 

ve iletim bloğu saptandı. 2 cm aralıklarla yapılan santimleme incelemesinde sağda fibula başı ile 2 cm 

distali arasında, solda ise fibula başı ile 2 cm proksimali arasında latans gecikmesi ve iletim bloğu saptandı 

(Tablo 1). Bilateral derin peroneal ve sural sinir ile sol peroneal süperfisyal sinir duyu iletim çalışmaları ve 

bilateral tibial sinir motor iletim çalışmaları normaldi. Yapılan iğne EMG incelemesinde; bilateral tibialis 

anterior ve peroneus longus kasında istirahatte fibrilasyon ve pozitif keskin dalga potansiyelleri, hafif 

kasıda dev motor ünite aksiyon potansiyelleri (MÜP)'ler, tam kasıda tibialis anterior kasında hafif seyrelme 

paterni izlendi. Her iki medial gatroknemius, sağ vastus lateralis, biseps femoris kısa başı ve gluteus medius 

kasları iğne EMG incelemeleri normaldi. 

Sonuç: Elde edilen elektrofizyolojik bulgular değerlendirilerek “sağda fibula başı ile 2 cm distali, solda 

fibula başı ile 2 cm proksimali arasında bilateral common peroneal sinirin parsiyel lezyonu ile uyumlu” 

olarak raporlandı.Peroneal sinir nöropatileri tüm mononöropatilerin %15’ini oluşturmaktadır (1). Peroneal 

sinir hasarının bilinen nedenleri arasında travma, kompresyon yaralanmaları, metabolik sendrom ve 

tümörler yer almakta olup hızlı kilo verme sonrası oluşan vakalar da sıklıkla bildirilmiştir (2). Kilo kaybı 

sonrası gelişen vakaların çoğu bariatrik cerrahi sonrası (3), anoreksiya nervoza nedenli (4) ya da isteyerek 

hızlı kilo verme sonrası (5) gelişen peroneal sinir nöropatileridir. Abdominal cerrahi sonrası ortaya çıkan 

peroneal nöropatilerin çoğu bariatrik cerrahi sonrası gelişmekte olup biliyer cerrahi sonrası gelişen bilateral 

peroneal nöropati vakası da bildirilmiştir (6). Peroneal nöropati vakalarının büyük kısmı unilateral olup, 

bilateral nöropati çok daha az sıklıkta görülmektedir (7). Daha önce Whipple operasyonu sonrası bilateral 

peroneal nöropati vakası bildirilmemiş olup, operasyon sonrası hızlı zayıflama ve sinir hasarına katkıda 

bulunabilecek metabolik değişiklikler olan hastalarda olası peroneal sinir lezyonları akılda 

bulundurulmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Whipple ameliyatı, hızlı zayıflama, elektrofizyolojik inceleme, bilateral peroneal 

nöropati, tuzak nöropati 



  

P-150 Sentetik Kannabinoid Kullanımı Sonrası Sinir Hasarının Analizi: Bir Olgu 

Sunumu 

Merve Damla Korkmaz1, Elif Yakşi2 

1SBÜ Kanuni Sultan Süleyman EAH FTR 

2Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon A.D. 

Amaç: Sentetik kannabinoidler (SK) tüm dünyada bir halk sağlığı sorunu haline gelmektedir. 

İnsan vücudu üzerinde çok fazla olumsuz etkileri bulunan SK'lerin toksisitelerinin mekanizması 

hakkındaki bilgi ise sınırlıdır. Bu vaka sunumunda, 'Bonzai' adı verilen bir SK kullanıldıktan sonra 

gelişen siyatik sinir hasarının olası mekanizmaları vurgulanmaktadır. 

Olgu: 22 yaşında erkek hasta sağ bacağında ağrı şikayeti ile başvurdu. Hastanın öyküsüne göre 4 

ay önce Bonzai kullanımı sonrası kardiyak arrest öyküsü bulunan hastanın kardiyak resüsitasyon 

sonrası yoğun bakım ünitesinde takip edilmiş. Yatışının 3. gününde hasta sağ bacağındaki ağrı 

nedeniyle muayene ve tetkik edilen hastanın sonuçlarına göre patolojik bir bulgu saptanmamış. 

Ağrı nedeniyle tramadol hidroklorür 300 mg/gün ve klonazepam 75 mg/gün tedavisi verilmiş. 

Hasta tabuurculuğundan bir ay sonra sağ bacağındaki ağrı şikayeti ile tarafımıza konsülte edildi. 

Fizik muayenede sağ kalça ekstansörlerinde, sağ diz fleksör ve ekstansörlerinde ve sağ ayak bileği 

dorsifleksörlerinde kas gücü 4/5; Ekstansör hallucis longus kasında 1/5, dört ekstremitede diğer 

kaslarda 5/5. Üst ve alt ekstremite hareket açıklığında herhangi bir kısıtlılık yoktu. Sağ baldır ve 

uylukta bacak çevresi değerlendirmesi sol alt ekstremiteye göre Vizüel yaklaşık 1.5 cm azalmıştı. 

İliotibial bant gergindi ve sağ alt ekstremitede parestezi ve allodini saptandı. Ağrı düzeyi Analog 

Skalasına (VAS) göre 10 olarak tanımlandı. Hastanın nöropatik ağrı değerlendirmesi Nöropatik 

Ağrı Anketi (DN4) ile değerlendirildi ve skoru 7 idi. Lomber MRG'de sadece L5-S1 intervertebral 

disklerde bulging saptandı ve servikal MRG'de patolojik görüntüleme saptanmadı. 

Elektromiyografi (EMG) test sonuçlarına göre sağ peroneal sinir stimülasyonu ile ekstansör 

digitorum brevis kasından motor yanıt alınmazken, tibialis anterior kasından kayıt sırasında motor 

yanıt alındı. Sağ peroneal yüzeyel sinirin duyusal yanıtı çok düşük amplitüdlü olarak kaydedildi. 

Sağ sural sinirin amplitüdü düşüktü ve tibial sinirin motor yanıtları bilateral normaldi. Siyatik sinir 

- tibial bölünme üzerinde dönen sağ soleus kasının H refleksleri elde edilirken, sol normal amplitüd 

ve latanstaydı. İğne EMG'sinde denervasyon potansiyelleri ile birlikte sağ siyatik sinirin innerve 

ettiği kaslarda nörojenik tutulum bulguları saptandı. Sağ siyatik sinirde kısmi aksonal hasar 

mevcuttu.Aktif hareket açıklığı egzersizleri, kas kuvvet egzersizleri, nöromüsküler elektrik 

stimülasyonu, mobilizasyon eğitimi, iliotibial banda tetik nokta enjeksiyonunu içeren ayaktan 

rehabilitasyon programı başlatıldı ve medikal ilaç tedavisi uygulandı. Rehabilitasyondan bir ay 

sonra hastanın DN4 skoru 4, VAS skoru 5 idi. İliotibial bandın gerilimi üç seans tetik nokta 

enjeksiyonundan sonra azaldı. 

Sonuç: Sentetik kannabinoid kullanımından sonra ekstremite ağrısı şikayeti bulunan hastalarda 

doğrudan veya dolaylı olarak oluşabilecek sinir hasarı da göz önünde bulundurulmalıdır. Bu 

doğrudan ve dolaylı sebepler arasında kompartman sendromu, arteriolar trombüse bağlı sinir 

beslenmesinde bozulma, uzun periferal sinirlerde toksinlere bağlı direk aksonal dejenerasyon ve 

periferal sinirlerdeki CB reseptörlerinde doza bağımlı 'down regülasyon' sonrası nöropatik ağrı 

olabileceği akla gelmelidir. 

Anahtar Kelimeler: sinir hasarı, ağrı, periferal nöropati, sentetik kannabinoid 



  

P-151 Aksiller Web Sendromu: Olgu Sunumu 

Gökçen Arslan Çelik1, Serpil Savaş1, Tuba Baykal1 

1Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Isparta 

Amaç: Aksiller Web Sendromu (AWS), aksilladan başlayıp dirsek medialine, bazen de el palmar yüzüne 

kadar uzanım gösterebilen, omuz abduksiyonu sırasında belirgin hale gelen, palpabıl, kord benzeri bir 

subkutan dokudur (1, 2). AWS, genellikle lenfatik ve/veya venöz sistemin hasarı veya sklerozu sonucu 

gelişir. Kalınlaşmış kord yapısı ağrıya neden olabilir ve eklem hareket açıklığını kısıtlayabilir (3). En sık 

olarak meme kanseri, daha az sıklıkta malign melanomalı hastalarda aksiller bölgeye yapılan girişimler 

sonrasında ortaya çıkmaktadır (4). AWS, nadiren de olsa, aksiller cerrahi geçirmemiş hastalarda follikülit 

sonrası granülomatöz inflamasyon ve yüksek yoğunluklu egzersiz sonrasında ortaya çıkabilir (5). AWS 

genellikle kendini sınırlayan bir hastalıktır. Hastalığın ilerleyişini değiştirecek kanıtlanmış spesifik bir 

tedavisi yoktur (4). Sıklıkla 3 ay içerisinde kendiliğinden çözülür (6). Bu sunumun amacı aksiller cerrahi 

öyküsü olmayan erkek bir AWS’lu olguyu literatür eşliğinde gözden geçirerek omuz ağrısı ayırıcı tanısında 

bu sendromun da akla gelmesi konusunda farkındalık yaratmaktır. 

Olgu: Kırk sekiz yaşında, sağ elli, erkek hasta yaklaşık bir aydır sağ omuzunda ağrı, sağ omuz 

hareketlerinde kısıtlılık, sağ aksiller bölgede ağrı ve ele gelen bir bant yakınması ile polikliniğimize 

başvurdu. Hastanın sağ omuz ağrı ve hareket kısıtlılığı şikayeti öncesinde geçirilmiş bir cerrahi öyküsü 

yoktu. Mevcut sağ omuz ağrısı nedeni ile duvar egzersizlerini fazla zorlayarak yaptığını ve bu esnada ve 

sonrasında aksillasında bir ağrı hissettiğini belirtmekte idi. Fizik muayenede, sağ omuz abduksiyonu 160°, 

fleksiyonu 170° idi. Olgunun aksiller bölgede hissettiği ağrı şiddeti Numerik Ağrı Skalasına (NRS) göre 6 

şiddetinde idi. Aksiller bölgede kızarıklık ve/veya ısı artışı veya folikül saptanmadı. Tam kan sayımı, 

eritrosit sedimentasyon hızı, CRP ve biyokimyasal tetkikleri normaldi. Palpasyonda aksiller bölgeden 

dirsek medialine kadar uzanım gösteren gergin bir subkutan kord yapısı izlenmekteydi (Resim1). Venöz 

Doppler Ultrasonografi sonucu normal olarak saptandı. Hastaya Aksiller Web Sendromu tanısı konuldu. 

Sağ omuzuna eklem hareket açıklığı egzersizleri, sağ üst ekstremite venöz ve lenfatik drenajı sağlamak 

amacıyla miyofasiyal gevşetme ve ödem masajı, üst ekstremite omuz eklem hareket açıklığı egzersizleri, 

omuz abduksiyon ve fleksiyon yönde germe egzersizi içeren bir egzersiz programı reçete edildi. İki hafta 

sonra yapılan değerlendirmede hastanın NRS ağrı düzeyi 6’dan 2 şiddetine gerilemişti ve sağ omuz eklem 

hareket açıklığı tam ve ağrısızdı. Bir ay sonra yapılan üçüncü değerlendirmede hastanın NRS ağrı düzeyi 0 

değerine gerilemiş ve sağ aksiller bölgedeki kord görünümü azalmıştı (Resim 2). 

Sonuç: Olgumuzda etiyolojik olası bir neden olarak omuz egzersizleri sırasında omuzunu zorlama öyküsü 

vardı. AWS’nun gelişme mekanizması tam olarak tanımlanamış olmakla birlikte, lenfovenöz staz, 

hiperkoagülasyon, lenfovenöz hasarlanma ve aksiller cerrahi nedeniyle lenfatik ve venöz akımın 

etkilenmesi nedeni ile oluşabilmektedir (7). Olgumuzun aksiller bölge ve üst ekstremite venöz sisteme 

yönelik istenenen doppler ultrasonografisi normaldi. Aksiller bölgedeki yüzeyel venlerin tromboflebiti olan 

Mondor Hastalığı Doppler ultrasonografide venöz akım normal olarak saptandığı için dışlanmıştır 

(7).Tedavi edilmemiş bir AWS’lu hasta genellikle üç ay içerisinde kendiliğinden iyileşir (6). Olgumuzun 

semptomları bir ay içerisinde azalmış, aksiller bölgedeki kordun gerginliğinde belirgin azalma 

gözlenmiştir. ASW, olgumuzda da olduğu gibi, aksiller cerrahi öyküsü olmayan hastalarda da 

gelişebilmektedir. Fizik muayene tanıdaki en önemli basamaktır. Omuz muayenesi sırasında her hastanın 

aksiller bölgesinin mutlaka muayene edilmesi ve omuz ağrısı ayırıcı tanısında AWS’nun akla gelmesi bu 

sendromun gözden kaçmaması açısından önemlidir. 

Anahtar Kelimeler: aksiller web sendromu, omuz ağrısı 



  

P-152 Köstebek Tabancası Yaralanması : Bölgesel, Mutilan Bir El Yaralanması 

Tipi 

Tuba Baykal1, Dudu Dilek Yavuz2, Serpil Savaş1, Fuat Ulusoy2, Selman Hakkı Altuntaş2, 

Mustafa Asım Aydın2 

1Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, 

Isparta 

2Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrütif Cerrahi Anabilim Dalı,  

Amaç: Köstebek tabancaları, tarım alanlarında zararlı kemirgenlerle mücadelede kullanılan el 

yapımı tahrip edici araçlardır. Bu aletlerin kazara yanlış zamanda tetiklenmesi, el işlevselliğini 

bozan ve kalıcı el sakatlığına neden olan major el yaralanmalarına neden olabilir. Bu çalışma, 

köstebek tabancalarının neden olduğu el yaralanmalarının ciddiyetini ve el işlevselliği üzerindeki 

olumsuz etkilerini ortaya koymayı ve bu konuda farkındalık yaratmayı amaçlamaktadır. 

Yöntem: Çalışmamız retrospektif, gözlemsel bir kohort çalışmasıdır. Haziran 2014-Mayıs 2021 

tarihleri arasında köstebek tabancası ile yaralanmış yirmi hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların 

kayıtları el rehabilitasyon polikliniğimizin arşiv dosyalarından ve hastanemiz otomasyon 

sisteminden geriye dönük olarak incelendi. Hastaların sosyodemografik verileri, yaralanma şekli, 

yaralanmanın klinik özellikleri, yaralanma şiddeti ve uygulanan cerrahi sayısı ve metodu 

kaydedildi. Telefon ile ulaşılabilen hastalar dizabilite değerlendirmesi için poliklinik kontrolüne 

çağrıldılar ve 15 hastaya özürlülük değerlendirmesi yapıldı. El yaralanmasının şiddeti Modifiye El 

Yaralanması Ciddiyet Skorlaması (MEYCS) ile değerlendirildi. Hastanın üst ekstremiteye bağlı 

özürlülüğünü değerlendirmek için kol, omuz ve el özürlülüğü (DASH) anketi kullanıldı. 

Bulgular: Hastaların ortalama yaşı 65.9 ± 13.8 (31-86) idi. Onüç (% 65) hastada dominant el 

yaralanması ve onsekiz (% 90) hastada ezilme yaralanması vardı. Tüm hastaların yaralanma 

bölgesinde yabancı cisim (saçma) vardı. İki (% 10) hastada el bileği, median sinir ve ulnar arter 

yaralanmasının eşlik ettiği yaygın el yaralanması gözlendi. İki hastada (% 10) başparmak 

yaralanması vardı, bir tanesinde radial sinir hasarı eşlik ediyordu. Hastaların ondördünde (% 70) 

tendon yaralanması ve onsekizinde (% 90) kırık saptandı. MEYCS’ye göre on iki (%60) hastada 

majör el yaralanması, yedi (%35) hastada orta-ağır yaralanma, bir hastada (%5) hafif yaralanma 

mevcuttu. Hastalarra uygulanan ortalama cerrahi sayısı 2.15 (0-7) idi. Hastaların aldıkları ortalama 

fizyoterapi seans sayısı 23.5 (20-120) idi. On hasta işe geri dönüş yapabildi ve ortalama işe geri 

dönüş süresi 3.9 ay (15 gün-12 ay) idi. Hastaların DASH ile ölçülen fonksiyonel sonuç 

değerlendirme süreleri yaralanmadan sonra ortalama 45.8 aydı. Hastalarımızın ortalama DASH 

skoru 27.4 ± 22.4 (0-70) idi. 

Sonuç: Köstebek tabancaları tarım işçileri arasında majör el yaralanmalarına neden olmaktadır. 

Tekrarlanan cerrahi müdahalelere ve erken fizyoterapi programlarına rağmen istenilen sonuçlara 

ulaşılamayabilir ve kalıcı sakatlık ortaya çıkabilir. Bu nedenle önemli bir halk sağlığı sorunu 

olarak kabul edilmeli ve tarım alanlarında bu konuda eğitim programları hazırlanmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: köstebek tabancası, el yaralanma şiddeti, özürlülük 



  

P-153 Nadir Bir Diz Ağrısı Sebebi: Sinovyal Kondromatozis 

Esra Şahingöz Bakırcı1, Gülseren Demir Karakılıç1, Ferda Büyük1 

1Yozgat Şehir Hastanesi, FTR 

Amaç: Sinovyal kondromatozis; eklem, tendon kılıfı veya bursa sinovyasının metaplazisi ile ilgili 

dokuda kondral veya osteokondral parçaların gelişmesi ile karakterize benign bir durumdur. 

Genellikle monoartiküler ve en sık diz ekleminde görülmekle beraber ;omuz, kalça, dirsek ve ayak 

bileği diğer yerleşim bölgeleridir . Primer ve sekonder olmak üzere iki formu bulunmaktadır. 

Primer form genellikle erkek hastaları 30-50 yaş aralığında etkiler ve monoartiküler olarak diz 

eklemini tutar. Sekonder form daha sık görülerek; travma, osteoartrit, nöropatik artropati ve 

osteokondritis dissekans gibi bir nedenle ortaya çıkar .Tanı semptomların nonspesifik olması 

nedeniyle gecikebilir. Tanıda klinik muayene, düz radyografiler, ultrasonografi (USG), 

bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans görüntüleme (MRG) ve histolojik inceleme yol 

göstericidir. Kondral cisimlerde gelişen kalsifikasyon ya da ossifikasyon radyografilerde tanıyı 

kolaylaştırmaktadır. Fakat, bazı olgularda radyoopasitenin görülememesi tanıyı zorlaştırır, bu 

vakalarda tanıda en etkin görüntüleme yöntemi MRG’dir . Tedavi genellikle serbest cisimlerin 

çıkarılması ve etkilenen sinovyumun komplet rezeksiyonu olmakla beraber; fizik tedavi ve 

rehabilitasyon uygulamaları ile semptomatik tedaviye yanıt alınan vakalar literatürde görülmüştür 

.Sinsi başlangıçlı diz ağrısı, hareket kısıtlılığı ve şişlik şikayeti olan 30-50 yaş arası erişkinler 

değerlendirilirken sinovyal kondromatozis ayırıcı tanıda düşünülmelidir . 

Olgu: 45 yaşında erkek hasta, hastanemiz fiziksel tıp ve rehabilitasyon polikliniğine sol dizinde 

yaklaşık altı aydır olan özellikle aktivite ve ayakta kalmakla artan ağrı ve diz posteriorunda şişlik 

şikayeti ile başvurdu. Hastanın bilinen ek bir hastalığı, ilaç kullanım ve travma öyküsü yoktu. 

Hasta daha önce uygulanan nonsteroidal antiinflamatuar ilaç tedavilerine kısa süreli kısmi tedavi 

yanıtı olduğunu belirtiyordu. Hastanın fizik muayenesinde sol diz eklem hareket açıklığı tam ve 

ağrısızdı; sol diz popliteal fossada şişlik gözlendi. Hastaya düz radyografi çekildi ve 

ultrasonografik inceleme yapıldı. Hastanın direkt grafisi evre 1 osteoartrit ile uyumluydu. Hastanın 

USG’sinde popliteal bölgede Baker kisti ile uyumlu görünüm ve içinde nodüler oluşumlar görüldü. 

Hastaya çekilen MRG’de gastroknemius medial başı komşuluğunda 6x2 cm boyutunda Baker kisti 

içerisinde ve diz eklem anteriorunda ön çapraz bağ yapışma düzey komşuluğunda milimetrik en 

büyük 9,5 mm çapa ulaşan sinyalsiz nodüler oluşumlar gözlemlendi . Tetkikler sonucunda hastanın 

tanısı sinoviyal kondromatizis olarak kabul edildi. Hastaya USG eşliğinde Baker kist aspirasyonu, 

sonrasında 6,43 mg betametazon dipropiyonat ve 2,63 mg betametazon sodyum fosfat enjeksiyonu 

yapıldı. Hastaya asemetazin 2x60 mg başlandı ve lokal soğuk uygulama önerildi. Bir hafta sonraki 

kontrolünde semptomları gerileyen hasta, cerrahi açıdan önerileri alınmak üzere ortopedi kliniğine 

yönlendirildi. 

Sonuç: Nadir görülen bir diz ağrısı sebebi olan sinoviyal kondromatozis tedaviye yanıt vermeyen 

ağrı ve şişlik şikayeti olan özellikle 30-50 yaş grubunda yer alan erkek hastalarda ayrıcı tanıda 

akılda tutulmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: diz ağrısı, sinovyal kondromatozis 



  

P-154 Biventriküler Destek Cihazı Uygulanmış Çocuk Hastada Kardiyak 

Rehabilitasyon: Olgu Sunumu 

Refiye ÖNAL1, Ebru ALEMDAROĞLU1, Mehmet KARAHAN2, Sinan Sabit 

KOCABEYOĞLU2, Emine Esra BİLİR1, Dilek DİZDAR1, Ümit KERVAN2, Nilüfer Kutay 

ORDU GÖKKAYA1 

1Ankara Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi 

2Ankara Şehir Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi 

Amaç: Ventriküler destek cihazı(VAD) uygulanmış hastalarda kardiyak rehabilitasyon (KR) 

sağkalımı, fonksiyonel kapasiteyi ve yaşam kalitesini iyileştirdiği bilinen oldukça sofistike hassas 

gözetim gerektiren ancak çok iyi sonuçların alındığı özelleşmiş bir rehabilitasyon alanıdır. VAD 

son zamanlarda kullanım sıklığı artan ileri kalp yetmezliği (KY) olan hastalarda gerek 

transplantasyona geçiş sürecinde köprü tedavisi gerek hayat boyu hedef tedavi olarak kullanılan 

başarılı sistemlerdir. Bu olgu sunumunda enfeksiyon sonrası KY gelişen, sağ ve sol VAD 

(BIVAD) uygulanmış hastada; aerobik egzersiz, solunum egzersizleri, psikososyal destek, diyet 

ve beslenme önerilerinden oluşan çok bileşenli KR sonuçlarını sunmayı amaçladık. 

Yöntem: Daha önce bilinen hastalığı olmayan soygeçmişinde anne-baba akraba evliliği, babada 

31 yaşında miyokard infarktüsune bağlı ölüm, kuzenlerinde kalp kapak hastalığı ve kalp yetmezliği 

olan 14 yaşında erkek çocuk hasta; nedeni bilinmeyen enfeksiyon sonrası kalp yetmezliği (EF: 

%24) ve dilate kardiyomiyopati tanısı ile hospitalize edilmiş. Ekstrakorporal-membran-

oksijenizasyonu (ECMO) ve pozitif inotrop tedaviye rağmen pulmoner ödeminde gerileme 

olmamış. KY nedeniyle kalp transplantasyonu listesine alınarak BIVAD cihazı yerleştirilmiş. 

Hastanın postop. ekokardiyografisinde EF %37, interventriküler septum orta hatta olacak şekilde 

cihazların rpm hızları ayarlanmış, aort yetmezliği saptanmamış. Kullandığı ilaçlar: spironolakton, 

asetilsalisik asit, ramipril, karvedilol, varfarin. Postop 2. ayında yürüme güçlüğü, efor 

kapasitesinde azalma, yorgunluk nedeniyle tarafımıza konsülte edilerek KR programı reçetelendi. 

Hasta geldiğinde tekerlekli sandalye seviyesinde, ev içi kısa mesafeli mobilize, transferleri kişi 

bağımlıydı. Kaşektik (VKİ:14,9) ve depresif görünümde, postürü kifotik, eklem hareketleri açık 

ve hipermobil, kuadrisepsler atrofik görünümde, kas kuvveti global 4+/5’di. Aile öyküsü nedeniyle 

yapılan genetik değerlendirmede kromozomal mikroarrey analizi ile mutasyon saptanmadı. 6 dk 

yürüme testi (6DYT) ile yürüme mesafesi 6m idi. Hastanın yaşam kalitesi SF-36, anksiyete ve 

depresyon düzeyi Hastane Anksiyete Depresyon skalası (HADS) ile değerlendirildi. 

Bulgular: Hafif-orta yoğunlukta haftada 3 seans 10 haftalık bireysel KR programı oluşturuldu. 

Bisiklet ergometresi ile monitörizasyon altında 15 dk/gün yüksüz aerobik egzersiz programı 

başlandı. Algılanan zorluk düzeyi RPE 11-14 olacak şekilde seans zorluk düzeyinin artırılması 

planlandı. Solunum egzersizleri öğretildi. Cihaz akımları watt, rpm düzeyleri seans boyunca takip 

edilerek kayıt altına alındı. Anksiyete skoru:6, depresyon skoru: 10, hasta essitalopram 5 mg/g 

kullanıyordu. Kaşektik ve kilo kaybı öyküsü olan hastanın beslenmesi değerlendirilerek protein 

ağırlıklı diyet önerildi. Hastanın 7. seansında 6DYT ile yürüme mesafesi 360 m ölçülerek 

fonksiyonel kapasitede artış saptandı. Hastanın toleransına göre 1 hafta arayla iş yükü ve egzersiz 

süresi artırıldı. 30 seans sonunda hasta bisiklet ergometresi ile 20 watt yük ile 30 dk egzersiz 

süresini tamamlar hale geldi. Yapılan kontrol ekokardiyografide EF %41 ölçüldü. KR sonrası çıkış 

6DYT ile 450m‘ye, VKİ:18,5’e yükseldi, HADS depresyon skoru:1, anksiyete skoru:1 olarak 

ölçüldü, SF-36 yaşam kalitesinde ağrı parametreleri dışında tüm parametrelerde iyileşme izlenen 



hasta, günlük yaşam aktivitelerinde, transferlerinde bağımsız ve desteksiz ambule olarak ev 

programı ile taburcu edildi. 

Sonuç: Kalp yetmezliği ve VAD sonrası egzersiz eğitimi, psikososyal destek, diyet önerileri, hasta 

ve aile eğitiminden oluşan KR programı ile kalp transplant adayı olan çocuk hastamızda 

fonksiyonel kapasiteside artma, depresyon ve anksiyetede azalma, yaşam kalitesinde iyileşme 

sağlandı. BIVAD sonrası kişiye özel uygulanan KR programları hastaların günlük yaşam 

aktivitelerine dönmesinde güvenli ve etkili tedavi seçeneğidir. 

Anahtar Kelimeler: Kardiyak rehabilitasyon, BIVAD, Kalp yetmezliği 



  

P-155 Sırt Ağrısı İle Prezente Olan Vertebral Hemanjiyom 

Mustafa Hüseyin TEMEL1, Fatih BAĞCIER2 

1Üsküdar Devlet Hastanesi 

2Başakşehir Çam ve Sakura ŞehirHastanesi 

Amaç: Bu yazımızda sırt ağrısı ile presente olan bir vertebral hemanjiyom vakasının sunulması 

amaçlanmıştır. 

Olgu: 43 yaşında erkek hasta sırt ağrısı şikayetiyle fiziksel tıp ve rehabilitasyon polikliniğimize 

başvurdu. Yaklaşık 2 aydır ağrıları olan hastanın şikayetlerinin son bir haftadır arttığı öğrenildi. 

İstirahatle kısmen azalan, gece ağrısının eşlik etmediği, beraberinde uyuşma, karıncalanma gibi 

şikayetlerin olmadığını ifade etti. Özellikle uzun süre oturduğunda ağrısının arttığını belirten 

hastanın ateş, iştahsızlık, kilo kaybı, gece terlemesi, sabah tutukluğu tariflemedi. Hayvancılık ve 

çiğ sütten yapılan ürün tüketimi, travma, cerrahi operasyon ve enfeksiyon öyküsü yoktu. Eklem 

ağrısı ve şişliği, göğüs ağrısı, solunum sıkıntısı, çarpıntı, gastrointestinal ve üriner semptom 

tariflemiyordu. Yapılan fizik muayenesinde yürüyüş normal, omuzlar, skapulalar ve pelvis 

simetrik,fizyolojik kifoz ve lordozlar normaldi. Torakal muayenede paravertebral adalelerde hafif 

spazm ve hassasiyet dışında patoloji saptanmadı. Eklem hareket açıklıkları normaldi. Üst ve alt 

ekstremiteye yönelik kas gücü muayenesi, duyu muayenesi normaldi ve derin tendon refleksleri 

normoaktifti.Hastanın laboratuvar tetkiklerinde lökositoz, crp, sedimantasyon, kreatinin kinaz ve 

alkalen fosfataz yüksekliği saptanmadı. Rose – Bengal testi negatif, karaciğer ve böbrek fonksiyon 

testleri, kalsiyum ve fosfor düzeyleri normaldi. Lokalize ağrı olan bölgeye yönelik torakal 

manyetik rezonans görünütülemesinde T7 vertebra seviyesinde vertrebra korpusunu tamamen 

kaplayan, T1 ve T2 ağırlıklı görüntülerde hemanjiom için tipik olan vertikal çizgilenmelerin de 

olduğu hiperintens lezyon saptandı. Hasta beyin ve sinir cerrahisine sevk edildi. 

Sonuç: Vertebral hemanjiomlar; malformatif vasküler tümörlerdir. İyi huylu, genellikle 

asemptomatiktirler ve sıklıkla insidental saptanırlar. Genellikle kalvaryum ve torakal vertebralarda 

görülmekle birlikte tüm kemiklerde görülebilir. Sıklıkla vertebra korpusunda görülmekle birlikte 

seyrek olarak pedikül, lamina ve spinöz çıkıntıyı içerebilir. Vakaların sadece %0,9-1.2’si 

semptomatiktir ve bunlara agresif vertebral hemanjiom denir. Semptomatik vakalarda genellikle 

spinal kord kompresyonuna neden olabilen epidural mesafeye uzanım vardır. Diğer olası 

mekanizmalar arasında kemik genişlemesine bağlı spinal stenoz, lezyonu besleyen damarların 

direkt basısı ve vertebra fraktürü olabilir. Agresif hemanjiyom vakalarında bile lezyon iyi huylu 

yapısını korur ve hiçbir malign dejenerasyon bildirilmemiştir. Teşhis, ilgili omurun trabeküler 

yönü nedeniyle tipik "Polka-dot-işaretini" gözlemleyebildiğimiz bilgisayarlı tomografi taraması 

(BT) ve lezyonun kontrast artışı ile hem T1 ağırlıklı hem de T2 ağırlıklı görüntülerde hiperintens 

göründüğü MRI ile yapılır.İnfantil hemanjiyomların aksine, omurganın hemanjiyomları 

kendiliğinden gerilemez. Otopsi çalışmalarında spinal hemanjiyom görülme sıklığı% 11 olarak 

bildirilmiştir. Kadınlar erkeklerden biraz daha fazla etkilenir. MRI çalışmalarında% 27 kadar 

yüksek insidans bildirilmiştir. Radyografi genellikle dikey çizgilerle birlikte belirgin bir trabeküler 

patern gösterir. Omurga gövdesinin yoğunluğu sıklıkla artarak sklerotik bir görünüm verir. 

Vertebral gövde boyutları etkilenmeden kalabilir. Hemanjiyomların büyük çoğunluğunun 

asemptomatik ve benign olduğu düşünüldüğünde, asemptomatik hastalarda genellikle tedavi 

uygulanmaz . Semptomatik hastaların tedavisinde endovasküler embolizasyon ve perkütan 

vertebroplastinin etkinliği gösterilmiştir. Transpediküler etanol enjeksiyonu kullanılmış ancak 

komplikasyonlar görülmüştür. Spinal hemanjiyomlar radyosensitif lezyonlar olduğundan ağrılı 

lezyonları tedavi etmek için radyasyon tedavisi de kullanılmıştır.Sırt ağrısı yaygın görülen bir 



patoloji olsa da sırt ve bel ağrılarına oranla daha az çalışmaya sahiptir. En sık paravertebral kasların 

veya çevre yumuşak dokunun patolojisine bağlı ağrılar görülse de tedaviye dirençli vakalarda, 

immünsüpresyon ve malignite öyküsünde, sistemik bulguların varlığında dikkatli olunmalıdır. 

Vakamızda olduğu gibi sırt ağrısıyla başvuran hastaların ayırıcı tanısında hemanjiom ve 

komplikasyonları da akla gelmeli ve bu konuda farkındalığımız artmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: İnflamatuar Ağrı, Sırt Ağrısı, Vertebral Hemanjiyom  



  

P-156 Koroner Anjiografi Sonrası Femoral Sinir Lezyonu 

Pınar OBA1, Musa POLAT1 

1Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD 

Amaç: İyatrojenik femoral sinir lezyonu, femoral sinirin femoral arter ve ven ile yakın komşuluğu 

nedeniyle bu vasküler yapılar aracılığıyla gerçekleştirilen anjiografi, intra-aortik balon pompası, 

kalp pili yerleştirme ve ekstrakorporeal membran oksijenasyonu gibi girişimlerin komplikasyonu 

olarak ortaya çıkabilir. Femoral sinir lezyonu, 100.000 femoral arter kataterizasyonunun yaklaşık 

4’ünde görülmesi nedeniyle bilinen bir komplikasyondur ancak geç farkedilen nörodefisitlerin 

varlığında kök lezyonu, diyabetik amiyotrofi gibi hastalıkların dışlanması gereklidir. Bu olguda 

femoral anjiografi sonrası geç dönemde farkedilen sağ diz ekstansiyon kuvvetsizliğinin etiyolojisi 

ön tanılar çerçevesinde sunulacaktır. 

Olgu: Diyabetes mellitus, hipertansiyon, hiperlipidemi ve lomber spondiloz tanıları olan 73 

yaşında erkek hasta, koroner anjiografik işlem sonrası sağ alt ekstremitede güçsüzlük ve sağ 

bacakta ağrı şikayeti ile başvurdu. Hasta işlem sonrası yoğun bakım ünitesinde kaldığını, 

şikayetlerinin koroner anjiografiden ne kadar süre sonra başladığını hatırlamadığını belirtti. Bel 

ağrısının olduğunu, sağ uyluk ön yüzünden bacak distaline doğru uzanan uyuşma ve 

keçeleşmesinin olduğunu belirtti. Fizik muayenesinde sağ quadriceps kas gücü 2/5, duyu 

muayenesinde eldiven-çorap tarzı hipoestezisi vardı. Patellar refleks sağda alınamadı, babinski 

yanıtı fleksördü. Femoral sinir lezyonu, diabetik amiyotrofi, kök lezyonu ön tanılarıyla tetkik 

edilen hastanın ultrasonografisinde femoral sinir komşuluğunda anevrizma, kitle, hematom 

saptanmadı. Lomber magnetik rezonans görüntülemesinde T12-L4 arası tüm spinal seviyelerde 

sağ ağırlıklı nöral foramenleri daraltan diffüz anüler taşmalar izlendi. 

Elektronöromiyografik(ENMG) incelemesinde her iki sural, sağ median, sağ ulnar ve sol safen 

sinir duyu iletim çalışmalarında DSAP amplitüdünde küçülme, duyu iletim hızında yavaşlama 

saptandı. Sağ safen sinir duyu iletim çalışmasında DSAP elde edilemedi. Her iki peroneal, tibial 

ve sağ median, ulnar sinirlerin motor iletim çalışmasında BKAP amplitüdünde küçülme, motor 

iletim hızında yavaşlama, F dalga latansında gecikme saptandı. Sağ femoral sinir motor iletim 

çalışmasında BKAP amplitüdünde küçülme ve latansta gecikme saptandı. İğne EMG 

incelemesinde sağ vastus lateralis kasında istirahatte fibrilasyon ve pozitif keskin dalga 

potansiyelleri, tam kasıda ileri seyrelme paterni izlendi. Adduktor longus ve tibialis anterior 

kasların ve paravertebral kasların iğne EMG incelemesi normaldi. ENMG sonucu yaygın 

sensorimotor tip periferik nöropati zemininde sağda femoral sinirin parsiyel lezyonu olarak 

raporlandı. Hastanın mevcut klinik, nörofizyolojik ve radyolojik bulgularına göre femoral sinir 

lezyonu tanısıyla rehabilitasyon programına başlandı. 

Sonuç: İyatrojenik femoral sinir lezyonu, kalıcı hasarlara disabiliteye neden olabilen nadir bir 

klinik durumdur. Anjiografi sonrası meydana gelen psödoanevrizma, hematom gibi nedenlerin 

yanında hemostazı sağlamak amaçlı koyulan kum torbaları da kompresyon nöropatilerine neden 

olabilir. Yaşlı, kooperasyon kısıtlılığı olan, multiple komorbiditeleri bulunan hastalarda tek taraflı 

kuadriseps kas güçsüzlüğünde femoral sinir lezyonuyla birlikte diyabetik amiyotrofi ve kök 

lezyonunu da unutmamak gerekir. Elektofizyolojik incelemeler ayırıcı tanı için kıymetlidir. 

Anahtar Kelimeler: koroner anjiografi, diyabetik amiyotrofi, femoral sinir lezyonu 



  

P-157 Servikal Lenf Nodu Diseksiyonu sonrası gelişen N.accesorius paralizisi 

Harun Sağdıç1, Nehir Samancı Karaman1 

1Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilimdalı 

Amaç: Nervus aksesoryus paralizisi çoğunlukla posterior servikal lenf nodu diseksiyonun komplikasyonu 

olarak gözlenen iyatrojenik bir durumdur. Yaralanmanın tipi ve seviyesine göre trapezius ve 

sternokleidomastoid kas etkilenerek boyun ve omuz fonksiyonları ve anatomisi bozulabilmektedir. Biz de 

ağız içi tümör nedenli servikal lenf nodu diseksiyonu yapıla hastada gelişen nervus aksesoryus paralizisini 

tanımlayıp sunduk. 

Yöntem: Servikal Lenf Nodu Diseksiyonu sonrası gelişen N.accesorius paralizisi61 yaşında erkek hasta 2 

ay önce ağız içi şüpheli lezyon nedenli servikal lenf nodu diseksiyonunu da içeren operasyon sonrası 

başlayan boyun ve omuzda kısıtlılık, gerginlik hissi güçsüzlük yakınması ile polikliniğimize başvurdu. 

Patolojinin benign olduğu ve RT,KT tedavisinin uygulanmadığı öğrenildi. Hastanın şikayetleri post op 

erken dönemde başlayıp, progresyon gösterekek, günlük işlerini yapmasını engellemeye başlamış. 

Gerginlik hissi dışında nöropatik ya da somatik ağrı tariflemiyor, şikayetlerine 

uyuşma,yanma,karıncalanma eşlik etmiyormuş. Şikayetleri gece-gündüz, sıcak-soğuk ya da analjezik ile 

değişmiyorken, boyun ve omuz hareketi gerektiren egzersizlerle provake oluyormuş. 

Bulgular: FM Sistemik muayenede özellik yoktu. Postür muayenesinde sol omuzda düşüklük, sol 

skapulada aşağı ve dışa yer değiştirme ve kanat skapula, açıklığı sola bakan hafif torakal skolyoz, servikalde 

sol lateral fleksiyon, trapezius ve sternocleidomastoid kasta atrofi gözlendi. Servikal eklem hareket açıklığı 

aktif tam, antefleksiyon ve sağ lateral fleksiyon ağrılı, pasif sol lateral fleksiyon ve antefleksiyon kısıtlı, 

Spurling testi bilateral negatifti. Omuz eklem hareket açıkılığı aktif tam, pasif solda omuz elevasyonu 

minimal, omuz abdüksiyonu 90 derece diğerleri tam. Hawkins+,neer+,ağrılı ark testi-Solda omuz 

elevasyonu (trapezius kas gücü) 1/5, sternocleidomastoid kas gücü 1/5, diğer servikal ve omuz kas güçleri 

tam, solda sternocleidomastoid kasta kısalık mevcut. Palpasyonla omuz ve servikal bölgede hassasiyeti yok. 

Derin tendon refleksleri normaldi. Patolojik refleks ve spastisite bulgusu yoktu .Duyu muayesinde 

hipoestezi ve parestezi yoktu. Diğer kranial sinir muayeneleri normaldi. Kan tetkiklerinde özellik yoktu. 

Hastada N. Accesorius felci ve sekonder olarak impingment düşünüldü emg tuzak nöropati ve kranial sinir 

protokolü istendi. Anamnez ve muayene tipik olduğu için ayırıcı tanı açısından servikal ve omuz mr 

istenmedi.Hastanın emg sonucu Aksesuar sinirde dejenerasyon ve rejenerasyon ile uyumlu şeklinde 

raporlandı. Hasta rehabilitasyon programına alındı. Bu amaçla hastamıza Postür egzersizleri, Servikal Eha, 

germe,sol omuz eha, germe, omuz, servikal, skapular kaslara (trapezius ve sternocleoidomastoid ağırlıklı) 

izometrik, izotonik güçlendirme egzersizleri, skapula stabilizasyon egzersizleri, konvansiyonel 

transkutanöz elektrik sinir stimülasyonu (TENS), yüzeyel ısıtıcı olarak sıcak paket, derin ısıtıcı olarak 

ultrason, atrofik olan kaslara elektriksel stimülasyon verildi. 

Sonuç: N. accesorius paralizisi nadir görülen omuz ve boyun ağrısı nedeni olup geçirilmiş boyun cerrahisi 

olan vakalarda akılda tutulması gereken bir tanıdır. Tedavisinde cerrahi olarak rekonstrüksiyon ya da 

konversatif yaklaşımlar bulunmaktadır. Tedavi kararında emg bulguları, semptomların süresi, ameliyat 

notları göz önünde bulundurulup operatör hekimle iletişime geçerek karar verilmelidir. Konuyla ilgili 

vakaların artması ve incelenmesi ile rehabilitasyon kısmının önemi artacaktır. 

Anahtar Kelimeler: nervus aksesoryus paralizisi, servikal lenfadenektomi, trapezius palsi, skapula alata, 

tortikollis 



  

P-158 Kronik Sternoklavikular Dislokasyonda 8 Figürlü Rekonstrüksiyon 

Tekniği 

İlhan Ocakcıoğlu1, Nurettin Yiyit1, Ahmet Gökhan Gündoğdu1 

1SBÜ Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Suam, Göğüs Cerrahisi Kliniği 

Amaç: Sternoklavikülar eklem çıkığı nadir görülen bir yaralanmadır ve tipik olarak eklem 

boyunca uygulanan yüksek enerjili bir kuvvet ile meydana gelir. Omuz kuşağında görülen tüm 

çıkıklarının %5 'ini oluşturur. Anterior çıkıklar daha sık görülürken, arkaya doğru (retrosternal) 

gelişen çıkıklar mediastinal yapılara olan potansiyel hasarları nedeniyle daha ciddi sonuçlara 

neden olabilir. Çoğu çıkık olgusu konservatif tedaviye iyi sonuç versede, bazı olgularda 

sternoklavikular eklem insitabilitesi veya dislokasyonu nedeniyle kalıcı ağrı ve skapular diskinezi 

gelişebilir. Steroid enjeksiyonları ve fizik tedaviye rağmen semptomları devam eden olgularda ve 

potansiyel risk oluşturan posterior çıkık olgularında sternoklavikular eklem stabilizasyonu için 

rekonstrüktif cerrahi gerekebilir. Çalışmamızda konservatif tedaviye cevap vermeyen anterior 

sternoklavikular dislokasyon olgusuna gracilis otogrefti kullanarak uyguladığımız az bilinen ve 

uygulanan, eklem hareketliliğini koruyan 8 figürlü rekonstrüksiyon tekniğini sunmayı amaçladık. 

Olgu: 17 yaşında kadın hasta altı aydır devam eden anterior sternoklavikülar eklem çıkığı ve aynı 

lokalizasyonda tariflenen ağrı şikayeti ile başvurdu. Fizik muayenesinde aynı taraf kolunu yukarı 

kaldırdığında sternoklavikular eklemin öne doğru çıktığı ve beraberinde eklem bölgesinde lokalize 

yoğun ağrı olduğu gözlendi. Akciğer grafisinde sternoklavikular eklemin hafif öne doğru çıkık 

olduğu tespit edildi. Ameliyat sırasında hastadan alınan ipsilateral grailis tendonu kullanılarak 

“sekiz figürü” adlı verilen rekonstrüksiyon tekniği ile stabilizasyon sağlandı (Resim 1). Ameliyat 

sonrası 2. gün hasta taburcu edildi. Takip eden 18 aylık sürede eklem stabilizasyonunun sağlandığı 

ve herhangi bir şikayetin olmadığı gözlendi. 

Sonuç: Bu cerrahi teknik konservatif tedaviye cevap vermeyen kronik sternoklavikülar eklem 

çıkığı olan hastalarda uygun cerrahi adımlar izlendiğinde etkili ve güvenilir bir şekilde 

gerçekleştirilebilir. Medial klavikula rezeksiyonu ve plak fiksasyonu gibi diğer cerrahi 

yöntemlerin aksine eklem hareketliliği bu cerrahi teknikte korunmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Dislokasyon, Rekonstrüksiyon, Sternoklavikular eklem 



  

P-159 GUILLAIN BARRE SENDROMLU BİR OLGUDA HETEROTOPİK 

OSSİFİKASYON 

GÖKÇENUR CİHANER1, FATMA SERENAY VARDAR1, SELİN AKSUNGUR1, EMRE ATA1 

1SBÜ İSTANBUL SULTAN 2. ABDÜLHAMİD HAN E.A.H 

Amaç: Heterotopik ossifikasyon daha çok inme, travmatik beyin hasarı ve spinal kord yaralanmaları sonrası 

sık görülebilen bir komplikasyondur. En çok kalça, dirsek ve diz eklemi çevresinde görülmektedir. İki 

haftadan uzun süreli koma, spastisite, uzun kemik kırıkları ve eklem hareket açıklığında azalma önemli risk 

faktörleridir. Guillain-Barre sendromunda ise daha nadir olarak karşımıza çıkabilmektedir. Burada Guillan-

Barre sendromu sonrası ortaya çıkan bir heterotopik ossifikasyon olgusunu sunmayı amaçladık. 

Yöntem: Olgumuzu hastadan alınan anamnez kendi muayene bulgularımız ve tetkik sonuçlarımız, eski 

epikiriz bilgileri ile hazırladık. 

Bulgular: Özgeçmişinde bilinen ek hastalığı olmayan 23 yaşında erkek hastanın, gribal enfeksiyon 

geçirdikten bir hafta sonra sırasıyla ayaklarında uyuşukluk ve güçsüzlük, üst ekstremite distalinde 

güçsüzlük ve nefes darlığı başlamış ve yapılan incelemeler sonucunda Guillain-Barre Sendromu tanısı 

konmuştur. Tanıdan 1 gün sonra pnömoni ve solunum yetmezliği nedeniyle entübe edilmiş ve 1 ay yoğun 

bakım ünitesinde yatışı olmuştur. Bu süreçte IVIG tedavisi almış ve yoğun bakım sonrası rehabilitasyon 

amacıyla kliniğimize nakil alınmıştır.Hastanın fizik muayenesinde genel durumu orta, bilinci açık, 

kooperasyon oryantasyonu iyi, GKS:15, anlama-kavrama tam idi. Dizartri yoktu ancak konuşmada hipofoni 

mevcuttu. Trakeostomili oda havasında spontan soluyordu. Yapılan yatak başı yutma testinde aspirasyon 

geliştiği için nazogastrik sonda ile takip edildi. Mesane daimi sondalı, barsak kontrolü istemliydi. 

Fonksiyonel olarak yatak içi dönme, oturur hale gelme, oturma dengesi yoktu. Hasta ileri derecede 

kaşektikti. Kas gücü muayenesinde C5(sağ/sol):3+/4, C6:2/1, C7:3/4, C8:3/3, T1:3/2, L2:3-/3-, L3:2/2-, 

L4:1/1, L5:0/0, S1:2-/3 idi. Üst ekstremite ve Aşil derin tendon refleksleri alınamadı, patellar refleks 

bilateral hipoaktifti, Babinski bilateral lakayt, Hoffman negatifti. Duyu muayenesinde hipoestezi yoktu 

ancak her iki ayak tabanında hiperaljezi mevcuttu. Sakrumda 2,5 cm çapında evre 2 temiz bası yarası 

mevcuttu. Spastisite, klonus veya eklem kontraktürü saptanmadı. Eklem hareket açıklıkları omuz, dirsek 

ve diz, el-ayak bileklerinde tamdı. Kalça eklem hareketlerinde ise bilateral kısıtlılık mevcuttu. Kalça 

fleksiyonu sağda 90, solda 100 derece ile kısıtlıydı, her iki eklem iç ve dış rotasyonlar ileri derecede 

kısıtlıydı. Ek olarak sol kalçada trokanter seviyesinde 3 cm çaplı basmakla solan kızarıklık saptandı. Ek 

inceleme olarak direkt grafi ve ALP seviyesi istendi. Serum ALP seviyesi:233 U/L olarak yüksek saptandı. 

Direkt grafide sağ kalça ekleminde heterotopik ossifikasyon saptandı. Sol kalçadaki kızarıklık ise evre 1 

bası yarası olarak değerlendirildi. Sağ kalça için soğuk uygulama ve indometazin tedavileri başlandı. Ilımlı 

eklem hareket açıklığı egzersizleri verildi. 

Sonuç: Heterotopik ossifikasyon nörolojik hastalıklar sonrası görülebilen önemli bir komplikasyondur. 

Erken tanısı ve tedavisi, uzun vadede yol açabileceği fonksiyonel kısıtlama ve disabilite nedeniyle oldukça 

önemlidir. Guillain-Barre sendromunda da çok nadir de olsa heterotopik ossifikasyon gelişebileceği 

mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. Erken tanı koyabilmek için sık eklem hareket açıklığı muayenesi 

yapılmalı, ciltte gelişebilecek kızarıklıklar gözlemlenmeli, hastalarda özellikle ilk 4-6 ayda rutin olarak 

serum ALP değeri görülmelidir. 

Anahtar Kelimeler: Heterotopik ossifikasyon, Gulian Barre Sendromu 



  

P-160 Akut Bel Ağrısı Etyolojisi Komplike olan bir Mantle Hücreli Lenfoma’lı 

Olgu Sunumu: {Postherpetik Nevralji mi? Akut Vertebra Kırığı mı? Her ikisi 

mi?} 

Gökhan Özkoçak1, Demet Tekdöş Demircioğlu1, Tuluhan Yunus Emre2, Albert Çakar3 

1İstanbul Aydın Üniversitesi 

2Gaziler FTR EAH 

3İstanbul EAH Ortopedi Travmatoloji ABD 

Amaç: Akut bel ağrısı ile başvuran hastaların takipleri sürecinde görünür sebeplerin her zaman 

etyolojiyi açıklamayabileceği, özellikle onkolojik hastalığı ve komorbidetisi olan geriatrik 

hastalarda sürecin tekrar tekrar gözden geçirilmesinin önemli olduğunu düşünmekteyiz. 

Bulgular: 73 Yaşında kadın hasta, yaklaşık 4 yıl önce Mantle hücreli lenfoma tanısı ile takip 

edilmekte olan hastanın Eylül 2021 tarihinde sol femur boyun kırığı nedeni ile opere olan ve o 

dönemde bel ağrısı yakınması olmayan hastanın kırık gelişiminden 1 ay sonra başlayan bel ağrısı 

yakınması ile tekrar ortopedi servisine başvurusu neticesinde değerlendirilen ve akut vertebra 

kırığının ayırıcı tanısı açısından lomber MRG istenen hastanın bulgularında akut vertebra kırığı 

saptanmadığı, lomber bölgede dejeneratif disk hastalığı ve modic tip 3 dejenerasyon (Figür 1) 

tespit edilmesi üzerine fiziksel tıp ve rehabilitasyon polikliniğine yönlendirilmiştir. Hastanın 

yapılan muayenesinde, ağrı şiddettinin VAS 9 olduğu, walker ile yardımla ambulasyon düzeyinde, 

lomber bölge hafif antefleksiyonda ve antaljik postürde durduğu gözlenmiştir. Hastanın lomber 

bölge muayenesinde inspeksiyonda citte hiperemi ve yağın veziküler lezyonlar olduğu (Figür 2), 

lomber eklem hareket açıklığı tüm planlarda kısıtlı ve ağrılı, zorlukla supin pozisyona 

getirildiğinde düz bacak kaldırma testi ve Laseque testinin negatif ve nörolojik defisitinin olmadığı 

gözlendi. Hastanın muayene bulguları ışığında herpes zoster enfeksiyonu açısından Dermatoloji 

bölümüne yönlendirilesi yapıldı, ağrı kontrolü açısından Pregabalin 75 mg 2*1, Tramadol 50 mg 

tablet 2*1 medikal tedavisi düzenlendi. Hastanın takibinde Dermatoloji bölümünden Herpes 

Zoster tanısı aldığı, Valasiklovir 500 mg tablet 2*1 medikal tedavinin düzenlendiği öğrenildi. 

Hastanın 1 hafta sonraki kontrolünde ağrısının medikal tedaviye yanıt vermediği, şikayetlerinin 

hareket etmekle ve yürümekle şiddetlendiğini bildirmesi üzerine istenen kontrol lomber MRG‘ da 

L1-4 vertebralarda akut vertebra kırıkları tespit edilmesi üzerine hasta ortopedi bölümüne 

yönlendirildi (Figür 3). Hastaya 4 seviye vertebroplasti ve biyopsi yapılmasının ardından ağrı 

şiddetinin postoperatif dönemde VAS 5 şiddetinde olduğu, yürüme ve hareketle gelişen ağrıda 

azalma olduğu tespit edildi (Figür 4). Hastanın yapılan biyopsisinde lenfoma tutulumunun tespit 

edilmesi üzerine hasta hematoloji bölümüne yönlendirildi. 3. ay kontrolünde genel durumunun iyi 

olduğu, ağrısının VAS 3 şiddetinde fakat devam ettiği telefon viziti ile öğrenildi. 

Sonuç: Mantle Hücreli Lenfoma (MCL) nadir görülen bir Non-Hodgkin Lenfoma alt tipi olup 

hastalığın karakteristiği olan t(11/14) nedeni ile sürekli ve artmış Cyclin D1 ekspresyonu ile 

karakterizedir. MCL, Non-Hodgkin lenfomaların %3-10’nunu oluşturur. Orta ve ileri yaşta 

görülür, Ortanca görülme yaşı 60’tır. Erkeklerde daha sık rastlanır ve erkek/kadın oranı 2/1’dir. 

Ortanca yaşam beklentisi 3-7yıl arasında değişmektedir. Çoğu olgu saldırgan (agresif) seyir 

gösterir 1. Buna karşın %15 kadar olgunun yavaş seyirli (indolen) olabileceği tanımlanmıştır 2. 

Saldırgan seyir yanında tedavi yanıtsızlığı nedeniyle inkürabl bir hastalık olarak kabul edilir. MCL 

sıklıkla lenf nodlarını; dalak ve kemik iliğini tutar. Ekstranodal tutulum alanları gastrointestinal 

sistem ve Waldeyer halkasıdır. Çoğu olguda bahsedilen organlar yaygın tutulur ve hastalık çoğu 



zaman ileri evre olarak görülür. Santral sinir sistemi tutulumu daha çok nüks hastalarda tutulur. 

Olgumuzda, ilk değerlendirmede akut bel ağrısı etyolojisinde postherpetik nevralji ve lomber 

spondiloz ile ilişkilendirilen tablo takip sürecinde akut multiple vertebra kırığı ve lenfoma 

tutulumunun tespiti ile sonuçlanması ile karşılaştık. Hastaların takipleri sürecinde görünür 

sebeplerin her zaman etyolojiyi açıklamayabileceği, özellikle onkolojik hastalığı ve komorbidetisi 

olan geriatrik hastalarda sürecin tekrar tekrar gözden geçirilmesinin önemli olduğunu 

düşünmekteyiz. 

Anahtar Kelimeler: akut bel ağrısı, vertebra kırığı, malignite, postherpetik nevralji 



  

P-161 Hodgkin Lenfoma Tanılı Hastada Zona Sonrası Gelişen Nöraljik 

Amiyotrofi Olgusu 

Harun Sağdıç1, Nehir Samancı Karaman1 

1Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilimdalı 

Amaç: Parsonage-Turner Sendromu veya brakiyal pleksus nöropatisi olarak da bilinen nevraljik 

amitrofi (NA), 100.000 popülasyon başına 1 ila 3 vaka arasında bir yıllık insidans oranı ile oldukça 

nadir görülen ilk kez 1947'de tanımlanmış klinik bir antitedir. Başlangıç yaşı genellikle 2. veya 3. 

dekattır, ancak neonatal ile 7. dekat arasında değişebilir. Etiyolojisinde enfeksiyonlar, aşılar, 

travma ve ameliyatlar, otoimmun ve genetik yatkınlık suçlansa da bazı vakalarda altta yatan neden 

bulunumamaktadır. Biz de Lenfoma nedenli tedavi alan bir hastada herpes zoster enfeksiyonu 

sonrası gelişen nörolajik amiyotrofi olgusunu tanımladık. 

Yöntem: Hodgkin Lenfoma Tanılı Hasta Zonası gelişen Nöraljik Amiyotrofi Olgusu 36 yaşında 

kadın hasta hematoloji bölümünden konsültasyon ile polikliniğimize yönlendirilmiş. Hastanın 5 

gün önce ani başlayan şiddetli yanıcı vasıflı omuz ağrısı şikayeti ve bu nedenli acil servis 

hematoloji poliklinik başvurusu mevcuttu. Hastanın anamnezi derinleştirildiğinde Hodgkin 

Lenfoma nedenli takipli olduğu, 4 hafta önce kemoterapi (brentuximab) tedavisini takiben sırt sol 

bölgede zona (herpes zoster) nedenli 10 gün iv asiklovir tedavisi aldığı öğrenildi. Hastanın omuz 

ağrısı hareketle ilişkisiz, gün içinde değişmeyen, ilk günkü acil başvurusunun ardından giderek 

azalan yanıcı vasıflı derinde hissedilen ağrısı mevcuttu. Hastanın ağrısına eşlik eden güçsüzlük 

yakınması vardı. Eşlik eden boyun, sırt, göğüs ağrısı uyuşma, karıncalanma şikayetleri yoktu. 

Bulgular: FMSistemik mauyenede özellik yoktu. Servikal eklem hareket açıklığı tam ve ağrısız, 

Spurling testi bilateral negatifti. Palpasyonla omuz ve servikal bölge ağrısı yoktu. Sol omuz eklem 

hareket açıklığı abdüksiyonda aktif 70(ağrısız), pasif tam(ağrısız), fleksiyonda aktif 80, pasif 

tam(ağrısız) şeklinde idi. Üst ekstremite diğer eklem hareket açıklıkları tam ve ağrısızdı. Sol üst 

ekstremite deltoid kas gücü 3-/5, biceps kas gücü 3/5 diğer kas kuvvetleri 5/5 idi. Kaslarda atrofi 

bulgusuna rastlanmadı .Omuzun özel testleri Hawkins, Neer, Yergason, Speed, Ağrılı ark ,Jobe 

negatifti. Derin tendon reflekslerinden biceps ve brakioradial solda hipoaktif idi triceps refleksi ise 

normaldi. Patolojik refleks ve spastisite bulgusu yoktu. Duyu muayesinde hipoestezi ve parestezi 

yoktu. Kranial sinir muayenesi normaldi. Yakın zamanda yapılan kan tetkikleri normaldi. Hastada 

postviral nöraljik amiyotrofi (akut brakial pleksopati,parsonage turner) düşünüldü emg pleksopati 

protokolü istendi. Anamnez ve muayene tipik olduğu için ayırıcı tanı açısından servikal ve omuz 

mr istenmedi. Hasta emg sonucu ile kontrole geldi. Ağrısı geçmişti fakat güçsüzlüğü devam 

ediyordu. EMG: (C5-C6 lezyonu, lezyon distalinde median sinir hasarı) şeklindeydi. Hastaya eha 

egzersizleri, germe egzersizleri, omuz kuşağı güçlendirme egzersizleri, elektriksel stimülasyon 

verildi. 3 hafta sonra kontrole çağrıldı. 

Sonuç: Omuz ağrısı ayırıcı tanısında oldukça nadir görülen nöraljik amiyotrofi hastalığı lenfoma, 

immünsüpresif kullanımı, geçirilmiş enfeksiyon öyküsü gibi durumlarda akılda tutulmalı ve 

gerekli tetkik ve tedavi yapılmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Nöraljik Amiyotrofi, Parsonage Turner, Lenfoma, Herpes Zoster, Zona 



  

P-162 Zoledronik Asit İnfüzyonu Sonrası Gelişen Daktilit ve Artrit/Tenosinovit – 

Kliniğimizden İki Olgu 

Berna Günay1, Emine Unkun1, Merve Özdemir1, Duygu Geler Külcü1, Nilgün Mesci1 

1Haydarpaşa Numune Eğitim Araştırma Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği 

Amaç: Bifosfonatlar, osteoporoz tedavisinde en sık kullanılan ilaçlar olup kemik rezorpsiyonunu önleyerek 

etki ederler. Zoledronik asit bu gruptaki en potent ilaç olup yılda tek doz kullanılır. Sık görülen yan etkiler 

akut faz yanıtı olarak adlandırılan artralji, miyalji, ateş, grip benzeri semptomlardır. Nadiren renal 

disfonksiyon, hipokalsemi, üveit bildirilmiştir. Zoledronik asit kullanımına bağlı tenosinovit ve poliartrit 

tablosu da nadir yan etkiler arasındadır (100 hastada 1'den az). Artrit tablosuna bifosfonatların T-lenfositler 

aracılığı ile proinflamatuar sitokin salınımını arttırarak neden olduğu düşünülmektedir. Bu bildiride 

zoledronik asit infüzyonu sonrasında daktilit ve artrit/tenosinovit gelişen iki olgumuzu paylaşacağız. 

Olgu: Olgu-1: 55 yaş kadın hasta. Bilinen romatizmal hastalığı olmayan, özgeçmişinde aort anevrizması 

ve vertigo tanısı bulunan hastanın düşme sonrası sağ dizde mikrofraktür gelişmişti. Kontrolde sağ diz 

MRG’de femur lateral kondilinde osteonekroz görülüp ortopedi önerisi ile kliniğimizde zoledronik asit 

başlandı. Zoledronik asit infüzyonundan bir gün sonra sol el 3. parmakta şişlik, kızarıklık, ağrı ve ısı artışı 

gelişen hasta daktilit olarak değerlendirilip oral naproksen sodyum 1100 mg/gün başlandı. Kan tetkiklerinde 

C-reaktif protein (CRP): 0,71 mg/L, sedimentasyon (ESR): 8 mm/saat olarak saptandı. Tedavinin 3. 

gününde şişlik ve kızarıklığı gerileyen hastanın 1. haftada ağrısı tamamen geçti.Olgu-2: Bilinen romatizmal 

hastalığı olmayan 71 yaş kadın hasta. Osteoporoz tanısı ile uygulanan zoledronik asit infüzyonundan 1 hafta 

sonra her iki elde ağrı ve şişlik şikayeti ile polikliniğimize başvurdu. Kan tetkiklerinde CRP: 138,4 mg/L, 

ESR: 51 mm/saat, hemogram (hmg): normal sınırlarda saptandı. El-el bilek ultrasonografisinde (USG) sağ 

el bileğinde sinoviyal efüzyon ve el bilek ekstansör tendonlarda tenosinovit gözlendi (şekil-1 a,b,c). Sağ el 

bilek MRG tenosinovit ile uyumluydu. 5 mg/gün oral prednizolon başlanan hastanın 1. hafta kontrolünde 

ağrısı belirgin azalmıştı. USG’de sağ el bilekte sinoviyal efüzyon ve ekstansör tenosinovit devam 

etmekteydi. Kontrol kan tetkiklerinde CRP: 14,12 mg/L, ESR: 55 mm/saat, hmg:normal saptandı. 

Prednizolon dozu 10 mg/gün olarak düzenlendi. 1 hafta sonra kontrol USG’de bulguları devam eden 

hastanın kortikosteroid dozu azaltılmadı. 1 hafta sonra kontrolde kan tetkikleri CRP: 2,87 mg/L, ESR: 28 

mm/saat, hmg:normal saptandı. Klinik bulgularında ve akut faz reaktanlarında düzelme olan hastanın 

prednizolon dozun kademeli olarak 5 mg/gün’e düşürüldü. 2 hafta süre ile 5 mg/gün prednizolon 

kullanırken tekrar poliklinikte görülen hastanın ultrason bakısında artrit ve tenosinovit tablosunun devam 

ettiği görüldü. İntra-artiküler steroid enjeksiyonunu kabul etmeyen hasta 5 mg/gün dozda prednizolona 

devam, buz ve atel kullanımı önerilerek poliklinikte takibe alındı. 

Sonuç: Literatür taramasında 4 olguda zoledronik asit ilişkili tenosinovit, bir olguda poliartrit, bir olguda 

psöriatik artrit, bir olguda psödogut ve bir olguda el osteoartritinde alevlenme raporlanmıştır. Gerek artrit, 

gerekse akut faz reaksiyonu intravenöz yolla uygulanan bifosfonatların kullanımında oral uygulamaya göre 

daha fazla bildirilmiştir. Bifosfonat uygulaması sonrası 2-3 gün süren akut faz reaksiyonuna TNF alfa ve 

Interlökin-6 düzeylerinde artışın sebep olduğu düşünülmektedir. Mekanizması çok iyi bilinmeyen bu 

reaksiyonun T-lenfositler aracılığıyla olduğu düşünülmektedir. Hafif durumlarda ve proflakside 

parasetamol kullanılmaktayken daha şiddetli ağrıda steroid olmayan antiinflamatuar ilaçlar etkilidir. Artrit 

tablosunda tedaviye sistemik ya da intraartiküler kortikosteroidlerin eklenmesi yarar sağlarken uzamış bir 

reaksiyonun varlığında kortikosteroide yanıt olmaması veya ilacın kesilememesi durumunda hastalık 

modifiye edici ilaçlara başlanması düşünülebilir. Zoledronik asit ile bu tip bir reaksiyon gelişmiş olan 

hastalarda osteoporoz tedavisine başka bir ilaç ile devam edilmesi önerilebilir. 

Anahtar Kelimeler: artrit, bifosfonat, daktilit, tenosinovit, zoledronik asit 



  

P-163 İnfantil Hemanjioma Bağlı Gelişen Diz Hareket Kısıtlılığı: Olgu Sunumu 

Beyza Öztürk1, Burcu Hazer1 

1SBÜ Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği 

Amaç: Hemanjiom, doğumda veya yaşamın ilk ayları içerisinde ortaya çıkan çocukluk çağının en 

sık selim vasküler tümörüdür. Konjenital ve infantil formları vardır. Yenidoğanların yaklaşık %4 

ila %5'ini etkiler, kız/erkek oranı 5:1’dir. Vakaların %60’ı baş ve boyunda görülür, bunu %25 ile 

gövde ve en az görülen yer olarak %15 ile ekstremiteler takip eder. Çoğu infantil hemanjiom 

semptom göstermediği sürece tedavi edilmez ve bir süre sonra kendiliğinden kaybolur. Ancak 

ağrıya ve fonksiyonel kısıtlılığa sebep olabilecek lokalizasyonlarda bulunan hemanjiomlar tedavi 

edilmelidir. 

Olgu: Bir yaşında kız bebek hasta sağ dizde hareket kısıtlılığı nedeniyle polikliniğimize başvurdu. 

Prenatal ve natal öyküsünde bir özellik yoktu. Gelişimi normal ve bilinen bir hastalığı yoktu. Sağ 

kruris proksimalinde doğum sırasında da var olduğu öğrenilen hemanjiomu mevcuttu. Hemanjiom 

için bir dönem propranolol tedavisi görmüş, cerrahi düşünülmemiş. Polikliniğe başvurduğu esnada 

herhangi bir tedavi almıyordu. Aile kitlenin doğumda daha büyük olduğunu ve giderek gerilediğini 

belirtti. Hasta sağ diz eklemine yakın hemanjiom nedeniyle diz hareketlerini yapamıyor ve 

yürüyemiyordu. Yapılan ilk muayenesinde; pasif olarak sağ diz fleksiyon 50 derece, ekstansiyon 

ise son 30 dereceden itibaren limitli idi (Resim 1) .Yapılan usg’de ‘’ Sağ kururis proksimalde 

lateralde ve posteriorda 4x1.5 cm RDUS'de belirgin vaskülarizasyon izlenen yumuşak doku 

lezyonu izlenmiştir(hemanjiom ?).’’ olarak belirtilmişti.Aileye eklem hareket açıklığı ve germe 

egzersizleri verildi ve aylık kontrol önerildi. Kontrolde hasta yürüyebiliyordu, diz eklem hareket 

açıklığı fleksiyon ve ekstansiyonda tamdı. Ancak istirahat sırasında sağ diz tam ekstansiyona 

gelmediğinden posterior shell yazıldı. Egzersiz programına devam edilmesi ve kontrol önerildi. 

Sonuç: Hemanjiomlar her ne kadar benign oluşumlar olsalar da bulundukları lokalizasyona göre 

fonksiyonel kısıtlılığa sebep olabilecekleri akılda tutulmalıdır. Özellikle daha nadir görülen, 

ekstremitelerdeki hemanjiomlar eklemde hareket kısıtlılığı ve ağrıya sebep olabilir. Bu durumda 

eklem hareketini koruyacak germe ve eklem hareket açıklığı egzersizleri , daha ileri durumlarda 

ortez desteği faydalı olabilir. 

Anahtar Kelimeler: hemanjiom, infantilhemanjiom, pediatrikrehabilitasyon 



  

P-164 Nadir Gelişen Bir Aşı Komplikasyonu: Aşı Uygulamasına Bağlı Omuz 

Yaralanması 

Bilal Kulaksız1, Deniz Palamar1 

1İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim 

Dalı 

Amaç: Omuz ağrısı, aşının intramüsküler uygulanmasından sonra yaygın olmasına rağmen, enjeksiyon 

bölgesinde oluşan ağrı tipik olarak hafif ve geçicidir ve omuz hareketleri üzerinde olumsuz bir etki 

beklenmemektedir. Aşı uygulamasına bağlı omuz yaralanmasında (SIRVA) ise aşı enjeksiyonu sonrası 48 

saat içinde başlayan ciddi omuz ağrısı ve hareket açıklığında kısıtlanma izlenmektedir. Aşı uygulamasına 

bağlı omuz yaralanmasının aşının deltoid kasından ziyade, deltoid altındaki kas dışı dokulara yapılmasından 

kaynaklandığı düşünülmektedir. Yanlış yere yapılan enjeksiyon sonucunda bursalar, tendonlar ve bağlarda 

enflamatuvar bir süreç başlar ve bu yapılarda hasara neden olur. Kadın cinsiyet, ileri yaş, düşük vücut kitle 

indeksi, deltoidin üst bölgesine enjeksiyon yapılması SIRVA gelişme riskini arttırmaktadır. Hiçbir 

çalışmada, aşı tipine bağlı olarak SIRVA riskinin arttığı gözlenmemiştir. Oluş mekanizması antijenik 

materyalin sinoviyal dokulara enjekte edilmesi ve bunun sonucunda immün aracılı bir enflamatuvar 

reaksiyon gelişmesi olabilmektedir. Fizik muayene ve ultrason (US) incelemesinde, rutin omuz 

yaralanmalarından farklı bulgular görülmemekte, ilgili dokularda gelişen enflamatuvar süreçle alakalı 

bulgular saptanabilmektedir. Yaygın klinik özellikleri, önceden omuz disfonksiyonu öyküsü olmaksızın 

semptomların aşılamadan sonraki günler içinde başlamış olması ve omuz eklem hareket açıklığında 

kısıtlanmayı içermektedir. Bu hastalara sıklıkla bursit, rotator manşet yırtıkları ve adeziv kapsülit gibi yanlış 

teşhisler konulabilmektedir. Tedavi, enflamasyonu ve ağrıyı kontrol altına almaya yönelik olarak 

planlanmalıdır. 

Olgu: 23 yaşında kadın hasta. 3 hafta önce tetanoz aşısı uygulaması sonrasında başlayan omuz ağrısı 

şikayeti ile polikliniğimize başvurdu. Hasta başvuru öncesinde NSAİ kullanmış ancak ağrılarında azalma 

olmamış. Hasta ağrılarının özellikle hareketle arttığını ve gece ağrısı da olduğunu belirtmekteydi. Hastanın 

yapılan muayenesinde şişlik ve kızarıklık izlenmedi. Eklem hareket açıklıkları tam ancak ağrılıydı. Neer ve 

Hawkins testleri pozitifti. Hastanın ultrasonografik değerlendirilmesinde biceps tendon çevresinde ve 

eklem içinde yaygın effüzyon izlenmekteydi. Çekilen manyetik rezonans görüntülemesinde humerus başı 

posterior yüzünde subkortikal alanda kemik iliği ödemine ait sinyal değişiklikleri, infraspinatus adelesinde 

yaygın ödem ve eklem sıvı miktarında belirgin artış izlenmekteydi (Şekil 1). Hastadan istenilen laboratuvar 

tetkiklerinde C-reaktif protein (CRP) düzeyi 45 mg/L olarak bulundu, diğer laboratuvar tetkiklerinde 

patoloji izlenmedi. Hastanın omuz ekleminden US eşliğinde 25 cc sıvı aspire edildi. Bulanık gözlenen sıvı 

mikroskobik incelemeye gönderildi. Lökosit artışı saptanmayan, ateş yüksekliği izlenmeyen hastada septik 

artrit düşünülmeyerek diklofenak sodyum 150 mg/gün verilerek periyodik akut faz reaktan kontrolleri ile 

takibe alındı. Hastanın eklem sıvı aspirasyonu sonrasında ağrılarında dramatik azalma gözlendi. 

Kontrollerde CRP düzeyi progresif olarak regrese olarak 10 gün sonra normal düzeylerine ulaştı. Ev 

egzersiz programı düzenlenen hastanın ağrı yakınmaları tamamen geriledi. 

Sonuç: Aşı uygulamasına bağlı omuz yaralanması nadir gözlenen bir aşı komplikasyonudur. Özellikle 

günümüzde Covid-19 nedeniyle yaygın olarak aşılanma yapılmakta ve Covid-19 aşılamasına bağlı geçici 

omuz ağrısı sık gözlenmektedir, ancak SIRVA aşılama sonrası inatçı omuz ağrısı ve eklem hareket 

açıklığında kısıtlanma ile karakterize olup belirgin enflamasyonun eşlik ettiği bir tablodur. Aşı uygulaması 

sonrasında ani gelişen omuz ağrısı yakınmalarında akılda tutulmalıdır ve omuz yaralanması riskini 

azaltmak için kas içi aşı uygulamalarında uygun enjeksiyon tekniğine dikkat edilmelidir. 

Anahtar Kelimeler: SIRVA, Aşı komplikasyonu, Omuz, Ultrasonografik değerlendirme 



  

P-165 Covid-19 Enfeksiyonu ve Aşısı Sonrası Gelişen Reaktif Artrit - 

Kliniğimizden 3 Olgu Raporu 

Emine Unkun1, Berna Günay1, Duygu Geler Külcü1, Nilgün Mesci1 

1Haydarpaşa Numune Eğitim Araştırma Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği 

Amaç: Literatürde hem SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome-Coronavirus 2) virüsüne bağlı 

Covid-19 enfeksiyonu sonrası hem de aktif ve inaktif Covid-19 aşısı sonrası gelişen reaktif artrit olguları 

bildirilmiştir. Bu yazıda Covid 19 aşılaması ve enfeksiyonu sonrası reaktif artrit gelişen ve kliniğimizde 

takip ettiğimiz 3 olguyu raporlayacağız. 

Olgu: Olgu-1 : 50 yaş kadın hasta: ek hastalık yok, sol diz 1998’de ön çapraz bağ ruptürü nedenli opere. 

M-RNA aşısı 2. dozu sonrasında sol dizde ağrı başlamış, şişlik olmamış. Aşıdan 2 ay sonra Covid-19 

enfeksiyonu geçirmiş. Karantina süresi (15 gün) sonunda sol dizde şişlik ve ağrı başlamış. Polikliniğimizde 

tetkiklerde eritrosit sedimentasyon hızı (ESR): 54 mm/saat, C-reaktif protein (CRP): 11 mg/l olarak artmış 

saptandı. Diğer laboratuvar bulguları normaldi ve MR'da efüzyon saptandı. 2 hafta 10 mg/gün oral 

prednizolon kullanımı sonrası doz azaltılan hastanın şikayetlerinin devam etmesi üzerine kliniğimizde 

ultrasonografide suprapatellar ve medial eklem aralığında efüzyon saptandı (şekil-1 a,b,c). 4 cc ponksiyon 

yapılıp diz eklem içi betametazon disodyum fosfat enjeksiyonu yapıldı. İzlemde artrit ve ESR/CRP 

yüksekliği geriledi. Olgu-2: 19 yaş kadın hasta: ek hastalık yok, Covid-19 enfeksiyonu geçirdikten 4 ay 

sonra M-RNA aşısı olan hastanın ilk dozdan 2 hafta sonra sol el 2. parmakta şişlik ve ağrı gelişmiş. 

ESR/CRP normal olup sol el MR’da reaktif artrit bulguları olan hastaya 2 hafta 10 mg/gün oral prednizolon 

başlandı. Sonrasında doz azaltımı yapılıp kesildi. Ağrı ve şişliği geçmeyen hasta oral naproksen sodyum 

750 mg/gün ve topikal ibuprufen başlanıp izleme alındı. Olgu-3: 43 yaş kadın hasta: Psöriatik artrit, 

hipotiroidi mevcut. 15 mg/hafta subkutan metoreksat tedavisi almaktayken inaktif Covid aşısı olan hastada 

2. doz sonrası sağ el dorsalinde şişlik gelişmiş. Dış merkezde tek doz intramuskuler prednizolon 40 mg 

uygulanmış. Polikliniğimizde ESR:75 mm/saat, CRP 60mg/l saptanan hasta için iç hastalıkları ve 

enfeksiyon bölümünden görüş alındı, PCR testi ve Prokalsitonin değerleri negatif olan hastada enfeksiyon 

düşünülmedi. 7,5 mg/gün oral prednizolon başlandı. İzlemde ESR:51mm/saat CRP:44mg/l olan hastanın 

prednizolon tedavisi tedricen azaltılıp sulfasalazin 2x1000 mg başlandı ve metotreksat dozu 17,5 mg/hafta 

olarak arttırıldı. Hasta halen FTR Romatoloji Dal Polikliniğimizde izlemdedir. 

Sonuç: Mevcut olguların gerek tıbbi geçmişleri gerekse demografik verileri farklı olmakla beraber Covid-

19 enfeksiyonunun ve uygulanan m-RNA ve inaktif aşılarının reaktif artrite neden olabileceği 

düşünülmektedir. Dünyadaki Covid-19 enfeksiyonu geçiren hasta ve aşılanan nüfus göz önüne alındığında 

bildirilmiş reaktif artrit olguları görece azdır. İnfluenza, Zika virüs, Ebola gibi viral salgınlarda değişken 

duyarlılıktaki insanlarda Guillain-Barre sendromu, transvers miyelit, tip 1 diyabet, vaskülit, anti fosfolipid 

sendrom, artrit gibi otoimmün bozukluklar bildirilmiştir. Enfeksiyon hastalıkları ile mücadelede en önemli 

silahımız olan aşıların da lokal, sistemik ve otoimmün/inflamatuar yan etkileri olduğu bilinmektedir. Bu 

yan etkiler aşının immünojenik içeriği (inaktive virüs dokusu) ile ilişkili olabildiği gibi aşıda bulunan 

adjuvanlar ile de tetiklenebilmektedir. Literatürde hem Covid-19 enfeksiyonu sonrasında hem de inaktif ve 

m-RNA aşısı sonrasında bildirilmiş artrit olguları mevcuttur. Steroid olmayan antiinflamatuar ilaçların ve 

sistemik ve/veya intra-artiküler kortikosteroid tedavisinin artrit tablosunda gerileme sağladığı bildirilmiştir. 

Olguların bazılarında altta yatan romatizmal hastalıklar olmakla beraber büyük kısmında bulunmamaktadır. 

Hastalık şiddeti, aşı türü, yaş ve demografik veriler değişkendir. 

Anahtar Kelimeler: covid-19, inaktif aşı, m-RNA aşısı, otoimmün reaksiyon, reaktif artrit 



  

P-166 Hekime Danışmak Amacıyla Video Çekimi Esnasında Gelişen Opere Zon 

3 Fleksör Tendon Rüptürü: Dijital Çağda Canlı Tendon Rüptür Anı, Kopma 

Sesi Kaydı ve Rehabilitasyon Açısından Önemli Çıkarımlar. 

Ramazan Yılmaz1, Savaş Karpuz1 

1Konya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve 

Rehabilitasyon Kliniği 

Amaç: Amaç: Fleksör tendon yaralanmaları elin en sık görülen yaralanmalarından olup hastaların 

yaşantısını önemli ölçüde kısıtlar. Doğru şekilde tedavi edilmediği takdirde ömür boyu devam 

eden kalıcı sorunlara neden olabilir. Gelişen cerrahi prosedürlere rağmen, postoperatif dönemde 

uygun ve yeterli rehabilitasyon yapılması, ideal fonksiyonel kazanım için mutlak gereklidir. 

Burada, fleksör tendon rüptürü onarımı sonrası erken dönemde gelişen, canlı video görüntüsü olan 

bir tendon rüptür olgusunu paylaşacağız. 

Yöntem: Vaka sunumu: 26 yaşında erkek hasta elde bıçak kesisi nedeniyle acile başvurmuş. Sol 

el 4. parmakta hareket kısıtlılığı olan hastada, muayene sonrası 4. parmak zon 3 düzeyinde fleksör 

digitorum profundus (fdp) ve fleksör digitorum süperfisialis (fds) rüptürü saptanmış. Ortopedi 

servisinde primer tamir yapılarak el bileği yaklaşık 30 derece, MKF eklemler 40-50 derece 

fleksiyonda, interfalangial eklemler nötr pozisyonda olacak şekilde dorsal bölgeden ön kola doğru 

uzanan alçı-atel ile taburcu edilmiş. Hastaya 1 ay elini hareket ettirmemesi ve alçıyı çıkarmaması 

söylenmiş, ancak hasta ara ara alçı içinde aktif parmak fleksiyonu yapmış ve 1 ay dolunca alçıyı 

çıkartmış. FTR polikliniğine başvuran hastaya el bileği ve parmak aktif ve pasif eklem hareket 

açıklığı (EHA), tendon kayma ve blok egzersizleri şeklinde ev programı verilmiş. Hasta 

önerilenlerin dışında kompozit aktif fleksiyon şeklinde yumruk sıkma ve top sıkma egzersizleri de 

yapmış. DİF eklemde aktif hareketin kaybolduğunu farkeden hasta, durumu hekimine danışmak 

için elinin canlı videosunu çekmiş. Video kayıtı devam ederken, zorlu fleksiyon esnasında ani ağrı 

ve tendon kopma sesi duymuş. Parmakta aktif fleksiyon hareketini tamamen kaybeden hasta, 

tendon rüptürü nedeniyle tekrar opere edilmiş. Bilek seviyesine kadar kaçan fdp ve fds tendonları 

daha uzun kesi açılarak sütüre edilmiş. Postoperatif dönemde ağrı ve şişliği olan hastanın eli uygun 

fleksiyon postüründe alçı-atele alınarak immobilize edilmiş. Tecrübeli bir FTR hekimine 

yönlendirilen hasta önerilerle taburcu edilmiş. 

Bulgular: Sonuç: Fleksör tendon onarımı sonrası erken dönemde aktif EHA ne kadar iyi ve tendon 

kayması ne kadar fazla ise, fibrotik doku iyileşmesinin ve buna bağlı tendon sağlamlığının yetersiz 

olabileceği düşünülmelidir. Bu sebeble, fonksiyonel durumun oldukça başarılı gözükmesine 

aldanmamalı, rehabilitasyon programı kademeli olarak daha yavaş ve dikkatlice planlanmalıdır. 

Kompozit aktif fleksiyon ve dirençli egzersizlere birkaç hafta daha geç başlanmalıdır. 

Sonuç: Öneriler: Dijital çağda gittikçe yaygınlaşan görüntülü paylaşımlar ve tedavi yönetimleri, 

hekim hasta ilişkilerini kolaylaştırmanın yanında, burada olduğu gibi, ani, sürpriz, istenmeyen 

durumlara yol açabilir. Fleksör tendon onarım sonrası erken rehabilitasyon süreci oldukça yakın 

ve dikkatli bir takip ile yapılmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Fleksör tendon yaralanması, Rehabilitasyon, Tendon rüptürü, Erken Aktif 

Mobilizasyon 



  

P-167 Omuz Ağrısının Nadir Bir Nedeni: Parsonage Turner Sendromu 

Bakhtiyar Bakhtiyarov1, Uğur Ertem1, Jale İrdesel1 

1Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Bursa. 

Amaç: İdiyopatik brakiyal pleksopati veya nevraljik amiyotrofi olarak da bilinen Parsonage-

Turner Sendromu (PTS) akut omuz ağrısı ile karakterize, genellikle tek taraflı, güçsüzlük ve 

parestezi gibi nörolojik defisitlere ilerleyebilen bir patolojidir (1). PTS nadir görülen bir hastalıktır 

(2). Bu açıdan bakacak olursak klinik pratikte omuz ağrısı etiyolojisi nedenleri arasında çoğu kez 

düşünülmez.Bulaşıcı hastalıklar, aşılama, travma, cerrahi, gebelik, kemoterapi ve radyoterapi gibi 

risk faktörleri tanımlanmış olmasına rağmen etiyolojisi net olarak bilinmemektedir (3). Klinik ve 

elektrodiagnostik olarak, multipl mononöropati, mononöropati, brakial pleksopati olmak üzere üç 

farklı klinik tablodan söz edilir (4). Gerçek insidansın yetersiz tanı ve tanınmaya bağlı olarak 

100.000 kişi başına en az 20 ila 30 vaka olması muhtemel olsa da, rapor edilen yıllık 100.000'de 

1.6 ila 3 vaka arasında değişmektedir ve en yüksek insidans 3. ve 7. dekatlar arasındaki erkek 

cinsiyette görülmektedir (5). Omuz ağrılarıyla bir çok hekim günlük pratiğinde sık olarak 

karşılaşmaktadır. Bu hastaların ayırıcı tanısında ayrıntılı anamnez ve fizik muayene çok önemlidir. 

Bu olgu sunumunda şiddetli omuz kuşağı ağrısı, ağrı şiddetinde azalmayı takiben, sağ kolda 

belirgin kuvvet kaybı şikayeti ile başvuran ve PTS tanısı almış 20 yaşında erkek hasta literatür 

eşliğinde sunulmuş ve tartışılmıştır. 

Olgu: 20 yaşında erkek hasta, 5 ay önce travma olmaksızın sağ omuz ve kol ağrısı, omuzunu 

hareket ettirememe şikayeti gelişmiş. Bu şikayetleri 3 gün kadar sürmüş, sonrasında kendiliğinden 

gerilemiş. Sonrasında özellikle spor sırasında, ağırlık kaldırdığı zaman ağrı ve güçsüzlük 

şikayetinin devam ettiğini farketmiş. Hasta bu şikayetlerle ortopedi ve travmatoloji bölümüne 

başvurmuş, tendinit ön tanısı ile MR çekilmiş. MR normal raporlanınca fizik tedavi ve 

rehabilitasyon bölümüne yönlendirilmiş. Hastanın muayenesinde sağda kanat skapula görünümü 

mevcuttu. Omuz çevresinde presyonla duyarlılık yoktu, impingement testleri negatif ve eklem 

hareket açıklığı tam durumdaydı. Servikal ve torakal bölge muayenesi olağandı. Motor muayenede 

sağ omuz kuşağı kaslarında früst parezi mevcuttu. Duyu muayenesi ve derin tendon refleksleri 

normaldi. Hastada bu bulguların ışığında pleksopati ön tanısı ile istenen EMG’de sağ torakodorsal 

sinirde parsiyel aksonal hasara yol açan reinnervasyon evresinde lezyon ile uyumlu şekilde 

sonuçlandı ve bu bulgular PTS’yi destekler nitelikteydi. Hastaya PTS’ye yönelik fizik tedavi 

programı ve eklem hareket açıklığı, güçlendirme ve germe egzersizlerini içeren egzersiz programı 

düzenlendi. 

Sonuç: Sonuç olarak; PTS omuz, kol ve skapula çevresinde ağrı ve kuvvetsizlik yakınması olan 

hastalarda mutlaka aklımıza gelmesi gereken bir tanıdır. Bu olgunun bu konudaki farkındalığı 

arttıracağını düşünmekteyiz. 

Anahtar Kelimeler: Omuz ağrısı, Parsonage Turner Sendromu, Nöropatik ağrı 



  

P-168 Ankilozan Spondilit İle Takipli Hastada Kalça Avasküler Nekrozu 

İbrahim Bozkurt1 

1Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı 

Amaç: Femur başı avasküler nekrozu; kemiğin kan dolaşımının travmatik ya da travmatik 

olmayan sorunlar nedeniyle bozulması sonucunda ,kemik dokunun canlı hücrelerinin 

ölümü(osteonekroz) ile seyreden , femur başında çökme ve erken eklem dejenerasyonu ile 

sonuçlanan patolojik süreçtir. 

Olgu: 49 yaşında Ankilozan Spondilit tanılı erkek hasta romatoloji polikliniğimize sağ kalçada 

ağrı şikayeti ile başvurdu. Hastanın 1 aydır olan sağ kasık ve kalça ağrısı son 1 haftada 

şiddetlenmişti. İstirahat ile azalan ,ayakta durma ve hareket ile artış gösteren mekanik vasıfta ağrı 

tariflemekteydi. Sabah tutukluğu olmayan hasta non steroid antiinflamatuar ilaçlardan kısmen 

fayda gördüğünü ifade etmekteydi. Ateş, gece terlemesi, gece ağrısı yoktu. Özgeçmişinde vertebral 

hemanjiyom nedenli radyoterapi öyküsü dışında özellik yoktu. Fizik muayenesinde lomber eklem 

hareket açıklığı (EHA) ağrısız tam, laseque ve düz bacak kaldırma testi bilateral negatif, sağ kalça 

eklem hareket açıklığı ağrılı ve kısıtlı , sağ fabere ve fadır testi pozitif, sağ sakroiliak kompresyon 

testi pozitif olarak değerlendirildi. Kas güçleri 5/5, duyu tam, derin tendon refleksleri normoaktif, 

babinski testi negatifti. Hastanın labaratuar sonuçları normal olarak değerlendirildi .Hastanın 

çekilen antero posterior pelvis grafisi grade 4 sakroiliit ve bilateral cam(femoral) tip 

femoroasetabular sıkışma ile uyumlu görünümdeydi. Hastadan sağ kalça manyetik rezonans 

görüntülemesi istendi. Sağ kalça MRI sonucu :Her iki femur baş-boyun bileşkesinde anormal 

kemik çıkıntısı izlenmiştir (femoral tip femoroasetabular sıkışma?).Sağ kalça eklem sıvısı hafif 

artmıştır. Sağ kalça eklem aralığı superior kesimde daralmıştır. Sağ femur başında serpinjinöz 

konturlu avasküler nekrozla uyumlu lezyon izlenmiştir. Sağ anterior-superior labrumun 

konfigürasyonu bozulmuş olup seçilememiştir (labral yırtık).Sol asetabular labrumda dejeneratif 

sinyal artışı izlenmiştir. Bilateral sakroiliak eklemde ankiloz mevcut olup eklem yüzlerinde yağlı 

değişiklikler izlenmektedir şeklinde raporlandı. Hasta ortopedi ve travmatoloji polikliniğine 

konsülte edildi. 

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. Fiziksel tıp tedavisi ile hastanın fonksiyonel kayıplarının oluşması, ödemin gerilemesi 

ve ağrı kontrolü hedeflenir. İnflamatuar romatizmal hastalıklarda mekanik vasıflı ağrı ile başvuran 

hastalarda ayırıcı tanı olarak akılda tutulmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Avasküler nekroz, labral yırtık, femoroasetabular sıkışma 



  

P-169 Kronik Topuk Ağrısının Nadir Bir Nedeni Olarak ‘‘ Kalkaneal Lipom’’ 

Mihrinur Dilvin Türköz1, İlker Fatih Sarı1, Adem Türköz1 

1Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı 

Amaç: Ayak ağrılarının en sık görüldüğü yerlerin başında topuk bölgesi gelmektedir. Topuk ağrısı 

kemikten ya da çevredeki yumuşak dokulardan kaynaklanabilir. Etiyolojisinde genellikle mekanik 

faktörler yer almaktadır. Bu olguda kronik topuk ağrısı ile polikliniğe başvuran 45 yaşındaki bir 

hastada tespit edilen nadir görülen kalkaneal lipomdan bahsedilecektir. 

Olgu: 45 yaşında kadın hasta, uzun süredir geçmeyen sağ topuk ağrısı ile tarafımıza başvurdu. 2 

aydır şikayetleri olan hastanın şikayetleri hareketle ve yük vermekle artıyor; istirahatle 

azalıyormus. Non-steroid antiinflamatuar ilaç kullanımı ile şikayetlerinde gerileme olmamış. 

Travma öyküsü de olmayan hastanın muayenesinde eklem hareket açıklığı muayenesi doğal, topuk 

bölgesinde şişlik, kızarıklık ve ısı artışı yoktu. Topuk palpasyonla hassastı. Bunun dışındaki kas-

iskelet sistemi muayenesi normal olan hasta yürürken sağ basma fazını kısa keserek antaljik 

ambule oluyordu. İlk görüntüleme olarak istenen sağ ayak lateral X-ray görüntülemesinde 

kalkaneal kemik içinde radyolusent yaklaşık 3x2 cm boyutlarında bir lezyon görüldü (Resim-1). 

İleri inceleme için çekilen sağ ayak Manyetik Rezonans görüntülemesinde (MRG) kalkaneusun 

orta kesimde medüller alanda 30x21 mm boyutunda T1AG'de hiperintens, yağ baskılı sekansta 

sinyal kaybı gösteren lezyon kalkaneal lipom ile uyumlu bulundu. Ağrısı da ön planda olan hasta 

cerrahi açısından ortopediye danışıldı. Ortopedi tarafından konservatif tedavi önerilen hastanın 

şikayetlerinde gerileme olmazsa cerrahi müdahale düşünüldü. 

Sonuç: Topuk ağrısı polikliniğe başvuruların önemli bir nedenidir. Topuk ağrısının yaygın 

nedenleri arasında plantar fasiit, kalkaneal spur, sever hastalığı, aşil tendinopatisi, kalkaneal bursit 

bulunur. Bu olguda olduğu gibi kronik topuk ağrısı varlığında nadir görülen ve benign karakterde 

büyük kalkaneal lipomlar da ayrıcı tanı da düşünülmelidir. 

Anahtar Kelimeler: kalkaneal lipom, topuk ağrısı, kalkaneus 



  

P-170 Heterotopik Ossifikasyonun Erken Tanısında Ultrasonografinin Yeri 

Ayşe Güç1 

1Kayseri Şehir Hastanesi 

Amaç: Heterotopik ossfikasyon (HO) omurilik yaralanması sonrası sık gözlenen bir durumdur. 

HO'da tedavinin etkin olabilmesi için erken fazda tanı koymak çok önemlidir. Bu olguda amacımız 

HO tanısında ultrasonografinin (USG) öneminden bahsetmektir. 

Olgu: HO'nun erken tanısında üç fazlı kemik sintigrafisi yaygın kullanılmaktadır. Fakat 

sintigrafinin dezavantajı hem yüksek maliyet hem de radyasyon içermesidir. Aynı zamanda 

birinci- ikinci basamak pek çok hastanede bulunmayışı kullanımını kısıtlamaktadır. Ayrıca 

sintigrafi cihazları randevu sistemi ile kullanıldığı için erken tanıda gecikmelere neden olmakta, 

bunun sonucunda eklem kısıtlılıkları artmaktadır. Olgumuz 22 yaşında erkek hasta inşaat işçisi 

daha önceden bilinen bir hastalığı yok. Hastamızın 13 Ekim 2021'de inşaattan düşme sonrası 

torakal 12. vertebrada kompresyon fraktürü gelişmiş. Ertesi gün posterior stabilizasyon 

operasyonu yapılan hastanın muayenesinde nörolojik seviyesinin T12 olduğu ASİA-A omurilik 

yaralanması olması üzerine servisimize yatırıldı. Fizik tedavisinin birinci ayında hastanın sol 

dizinde şişlik oluştu. Hastada İlk anda kırık veya septik artrit düşünüldü. Yapılan X-ray'de 

herhangi bir patoloji saptanmadı. Eklem sıvısı aspire edildi. Beyaz küre:683, gram boyama negatif, 

EZN negatifdi ve kültürde üreme saptanmadı. Yapılan doppler ultrason grafisi normal olarak 

değerlendirildi. Hastadan HO ön tanısı ile tekrar X-ray istendi patoloji saptanmadı. Bakılan alkalen 

fosfataz değeri 306 geldi. Sintigrafi için nükleer tıptan 15 gün sonrasına randevu alınabildi. Bunun 

üzerine hastanın diz eklemi USG ile değerlendirildi. HO için tipik olabilecek eklem çevresinde 

kümeler halinde ekojenite artışları izlendi. Hastaya endol tedavisi, tek doz radyoterapi ve nazik 

eklem hareket açıklığı egzersizleri uygulandı. USG ile erken evrede HO tanısı alan hastamıza 

sintigrafi sonucunu beklemeden erken dönemde tedavi başlama imkanı bulduk. Uygulanan erken 

tedavi ile diz eklemindeki şişlik geriledi, alkalen fosfataz düzeyleri normal aralığa geldi, diz 

ekleminin çevresinde HO oluşumu minimum düzeyde tutuldu, eklem hareket açıklığı korundu. 

Hastanın daha sonra çekilen sintigrafi sonucu da USG sonucuna benzer şekilde HO ile uyumlu 

geldi. 

Sonuç: Sonuç: FTR kliniklerinde USG kullanımı giderek yaygınlaşmaktadır. HO tanısında x-ray 

bulgularının henüz oluşmadığı safhada USG tanıda yardımcı olabilir. Sintigrafi sonucunu 

beklemeden USG ile erken tanı, erken tedavi ile HO şiddetini azaltıp eklem hareket açıklığını 

koruyabiliriz. Ayrıca USG'nin radyasyon içermemesi, aynı gün uygulanabilmesi ve ekonomik 

olması sintigrafiye olan üstünlükleridir. . 

Anahtar Kelimeler: heterotopik ossifikasyon, ultrasonografi, spinal kord yaralanması 



  

P-171 Spondiloepifizyal Displazi Tarda :Nadir Bir Olgu 

İbrahim Bozkurt1, Candost Ege Satılmış1 

1Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı 

Amaç: Spondiloepifizyal displazi (SED) özellikle vertebraların epifiz merkezlerini tutan ve gövde 

kısalığı yaratan, cücelik meydana getiren bir grup hastalığa verilen genel bir isimdir . Spondilo 

terimi omurgayı, epifizyal terimi kemiklerin büyüme bölümlerini, displazi terimi de anormal 

büyümeyi temsil eder. Spondiloepifiziyal displazi tarda X'e bağlı resesif geçiş gösteren bir 

hastalıktır. Hastalık 5-10 yaşları arasında spinal büyümenin gecikmesi ile fark edilir. Radyolojik 

bulgular omurgada, özellikle lomber bölgede görülme eğilimindedir. Erken osteoartrit 

izlenmektedir. Bu çalışmada, 10 yaşından beri kalça ağrısı ve aralıklı bel ağrısı olan fizik muayene 

ve radyolojik görüntüleme ile spondiloepifiziyal displazi tardanın teşhis edildiği, bir erkek hastayı, 

vaka olarak sunduk 

Olgu: 31 yaşında erkek hasta Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon 

polikliniğine son zamanlarda artan kalça ve bel ağrısı şikayeti ile başvurdu. Hastanın ilk 

yakınmaları 10 yaşında kalça ağrısı şeklinde başlamış. Ağrı sadece kalçaya lokalize olup, hareket, 

zorlanma, yürüme ve ayakta durmakla artış gösteriyor; istirahat ile hafifliyordu. Hastanın uyuşma, 

karıncalanma, eklemlerinde şişlik, kızarıklık, ısı artışı gibi inflamasyon bulguları yoktu .Bel ağrısı 

da hareketle artıp, istirahat ile azalan bir özellik taşıyordu. Özgeçmişinde astım, bronşit , kronik 

aurasız migren, allerji (polen ?) mevcuttu. Ailede bu tip yakınmaları olan başka kimse yoktu. 

Sistem sorgusu normaldi. Sistemik muayene ve mental durumu normaldi. Boy 1.60 cm; alt, üst 

ekstremite uzunluk oranı normaldi. Lokomotor sistem muayenesinde üst ekstremite hareketleri 

açık ve ağrısızdı.Lomber lordozda düzleşme, açıklığı sağa bakan skolyoz, derin-dar pelvis 

mevcuttu. Bel hareketleri antefleksiyon ve ekstansiyon sonu tutuk, lateral fleksiyon ve rotasyonlar 

tutuk ağrısızdı. Her iki kalçanın tüm yönlere hareketleri hafif derecede kısıtlı ve ağrılı idi. 

Nörolojik muayene normaldi. Laboratuvar incelemede rutin kan ve idrar tetkikleri, serum 

elektrolitleri, karaciğer, böbrek, tiroid, paratiroid fonksiyonları ile ilgili biyokimyasal testler 

normaldi. Lateral spinal grafilerde vertebraların küçük, hipoplazik olduğu görüldü, tüm eklem 

aralıklarında daralma mevcuttu. Pelvis grafisinde,pelvisin dar ve derin olduğu, asetabulumda 

minimal sklerotik alanlar bulunduğu gözlendi. Asetabular fossa sığlaşmıştı, femur boynu açıları 

azalmıştı .Lomber bölgeye fizik tedavi programı düzenlendi 

Sonuç: Anormal vertebra gövdeleri ve kalça patolojileri olan hastalarda spondiloepifiziyal 

displaziler akla gelmelidir. Hastalığın kökenine yönelik bir tedavi yoktur. Palyatif tedavi yaklaşımı 

mevcuttur. Erken tanı , eklem hareket açıklığı ,germe ve güçlendirme egzersizleri kontraktür ve 

eklem deformitesi gelişimini önlemede önemlidir 

Anahtar Kelimeler: Spondiloepifizyal Displazi Tarda 



  

P-172 Baker Kisti İçerisinde Kalsifiye Loose Body: Bir Olgu Sunumu 

Ayşe İrem Yeşiloğlu1, Mahmud Fazıl Aksakal1 

1Hacettepe Üniversitesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Ankara 

Amaç: Kalsifiye loose bodyler veya osteokondral fragmanların Baker kisti içerisinde bulunması 

nadir görülen bir durumdur. Diz ekleminden kaynaklanan kalsifiye loose bodylerin etiyolojisinde 

travma, eklem destrüksiyonuna yol açan artropatiler, sinovyal osteokondromatozis gibi sebepler 

bulunmaktadır. Kalsifiye loose bodyler eklemin posterioru- bursa arasındaki bağlantı aracılığıyla 

kist içerisine geçebilmektedir ve valve mekanizması sayesinde kist içerisinde tutunabilmektedir. 

Olgu: 65 yaşında kadın hasta polikliniğimize sol dizinde 2 yıldır olan ağrı ve diz 

posteromedialinde şişlik şikayetleriyle başvurdu. Ağrı şikayeti son 6 ayda artış göstermişti. 

Hastanın bilinen travma öyküsü yoktu. Dizde kitlenme, boşalma tariflememekteydi. Ağrısı 

hareketle artıp, istirahatle azalmaktaydı. NSAID kullandığı zaman ağrısı azalıyordu. Hastanın 

özgeçmişinde unilateral böbrek agenezisi, KBH, DM, hipotiroidizm ve osteoporoz bulunuyordu. 

Fizik Muayenesinde sol popliteal fossada şişlik ve hassasiyet, eklem hareket açıklılığı sırasında 

krepitasyon saptandı. Hastanın alt ekstremite eklem hareket açıklıklarında kısıtlılık 

bulunmamaktaydı. Motor ve duyu muayenesinde defisit saptanmadı. Sol dizde Grinding ve Clarke 

testleri pozitif olarak görüldü. Hastanın lateral radyografisinde popliteal fossada distal femurun 

arkasında iyi sınırlı oval şekilli kalsifikasyon tespit edildi. Dejeneratif değişiklikler ve femur 

medial kontüründe düzensizlik dikkat çekiyordu. US eşliğinde aksiyel ve longitudinal olarak 

değerlendirilen hastanın posteromedial popliteal fossasında anekoik Baker kisti görüldü. Kist 

içerisinde hiperekoik olarak görülen irregüler kalsifikasyonla sıvı arasında arasında kontrast fark 

ediliyordu. Kalsifikasyon posterior akustik gölgelenme artefaktına sebep oluyordu. Ultrason 

kılavuzluğunda kalsifikasyona yönelik Barbotage prosedürü uygulandı. Baker kist aspirasyonu 

yapıldıktan sonra Betametazon 1 mg enjeksiyonu yapılarak işleme son verildi. Hastaya ev 

programı şeklinde egzersiz önerildi. Hasta 3 ay sonra kontrolde görüldü. Egzersizlerini düzenli 

yapmadığı öğrenildi. Hastanın aspirasyon ve enjeksiyon tedavisinden fayda gördüğü ağrılarında 

ve diz posteromedialindeki şişlikte belirgin azalma olduğu kaydedildi. 

Sonuç: Popliteal fossada kalsifikasyon etiyolojisinde yumuşak doku tümörlerinin kalsifikasyonu, 

vasküler lezyonlar, sinovyal osteokondromatozis, kalsifik tendinit gibi birçok sebep yer 

alabilmektedir. Ultrasonla görüntüleme ayırıcı tanı yapma konusunda önemli yere sahiptir. 

Kalsifiye loose body de poplital fossada kalsifikasyonla gelen hastanın ayırıcı tanısında 

düşünülmelidir. 

Anahtar Kelimeler: baker kisti, loose body, ultrason görüntüleme, kalsifikasyon 



  

P-173 Omuz Ağrısı İle Prezente Olan Pankoast Tümörü 

Janbubi Jandaulyet1, Rekib Saçaklıdır2, Savaş Şencan2, Osman Hakan Gündüz2 

1Marmara Üniversitesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı 

2Marmara Üniversitesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Algoloji Anabilim Dalı 

Amaç: Pankoast tümörü, akciğer apeksinden köken alan ve komşu yapılara (brakiyal pleksus, 

stellat ganglion, plevra ) invazyon nedeniyle omuz, kol ağrısı, Horner Sendromu gibi çeşitli 

semptomlara yol açabilen bir akciğer tümörüdür. İlk belirti olarak omuz ağrısı ile başvuran 

hastalarda omuz eklem patolojileri ön planda düşünüldüğünden çoğu hastaya omuz eklemine 

yönelik tedavi yapılmaktadır. Literatürde bu hastalarda tanıda ortalama 10 ay gecikme yaşandığı 

bildirilmektedir. Bu olguda amacımız inatçı omuz ağrısı olan hastaların ön tanısında akciğerin 

pankoast tümörünün de akılda tutulması gerektiğidir. 

Olgu: Altmış yaşında erkek hasta, 4 aydır progresif olarak devam eden sağ omuz ağrısı ile ortopedi 

polikliniğine başvurmuş. Omuz MRG ile değerlendirilen hastaya rotator kuff sendromu 

düşünülerek oral nonsteroid antiinflamatuvar tedavi verilmiş ve subakromiyal steroid enjeksiyon 

tedavisi yapılmış. Hastanın ağrıları medikal ve enjeksiyon tedavisine rağmen devam etmesi 

üzerine ortopedi tarafından algoloji polikliniğine yönlendirildi.Hastanın öyküsünde ağrıyı başlatan 

bir neden saptanmadı. Özellikle istirahatte ortaya çıkan omuz, sağ trapez ve skapula medialinde 

nöropatik karakterde olmayan lokalize ağrı tarif etmekteydi. Hastanın muayenesinde 

inspeksiyonla atrofi, renk değişikliği veya şişlik saptanmadı. Omuz eklem ve boyun hareketleri 

her yöne açık ve ağrısızdı. Neer, Hawkins ve Speed testleri negatifti. Her iki üst ekstremitede 

motor defisit saptanmadı ve Spurling testi negatifti. Sağ trapezde ve sağ skapula medialinde 

miyofasiyal tetik nokta saptandı. Hastanın şikayetleri muayeneyle uyumlu bulunmayınca 

malignite açısından detaylı sorgulama yapıldı. 30 paket/yıl sigara öyküsü ve son 3 aydır olan kilo 

kaybı olduğu öğrenildi. Herhangi bir öksürük, balgam, dispne ve hemoptizisi olmadığı öğrenildi. 

Hastaya malignite açısından yapılan akciğer görüntülemesinde sağ akciğer apeksinde 41x48 mm 

boyutunda lezyon saptandı. İleri tetkik ve tedavi için Göğüs Hastalıkları’na konsülte edildi. Göğüs 

Hastalıkları tarafından PET-BT ve transtorasik biyopsi planlandı. PET-BT tetkikinde sağ akciğer 

üst lob apikal segmentte 46 x 49 mm boyutlu malign karakterde yoğun hipermetabolik primer 

kitlesel lezyon, mediastende 4R no'lu lenfatik istasyonda malign karakterde hipermetabolik 

metastatik LAP saptandı. 

Sonuç: Pankoast tümörü, komşu yapılara invazyon nedeniyle erken tanı ve tedavi imkanı olan bir 

akciğer tümörüdür. Tedaviye rağmen inatçı omuz ve sırt ağrısı olan hastalarda akciğerin pankoast 

tümörü ayırıcı tanı olarak akılda tutulmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Akciğer kanseri, Omuz ağrısı, Pankoast tümörü 



  

P-174 Hidradenitis Süpürativa İlişkili Sakroileit Olgusu 

Songül Keskin Kavak1, Burcu Sevingül1, Merve Önoğul1, Lale Aktekin2 

1Ankara Onoloji EAH 

2Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 

Amaç: Bu olguyu sunma amacımız, hidradenitis süpürativa ile spondiloartrit arasındaki ilişkiye 

dikkat çekmektir. 

Olgu: Kırk iki yaşında kronik hidradenitis süpürativa tanılı kadın hasta, sabahları 1 saat süren 

hareket kısıtlılığının eşlik ettiği bel ağrısı ve bilateral omuz ağrısı şikayeti ile fiziksel tıp ve 

rehabilitasyon polikliniğimize başvurdu.Ağustos 2018 tarihinde perianal bölgeden perineye doğru 

uzanım gösteren ağrılı, eritemli, akne benzeri cilt lezyonları nedeniyle hidradenitis süpürativa 

tanısı düşünülerek oral Doksisiklin 200mg/gün başlanmış. Altı ay sonrasında hastanın 

semptomlarındaki artış nedeniyle oral İzotretinoin 40 mg/gün tedavisine geçilmiş, 3 aylık 

takibinde yeterli yanıt alınamadığından subkutan Adalimumab 40mg/hafta tedavisine geçilmiş. 

Anti HBs ve Anti HBc IgG pozitifliği saptanan hastaya proflaksi amacıyla Tenofovir 245mg/gün 

başlanmış. Hasta Tenofovir ve Adalimumab tedavisini 24 ay düzenli kullanmış ve sonrasında 

kendi isteği ile Adalimumab’ı kesmiş. Adalimumab’ı kestikten 7 ay sonra polikliniğimize 

inflamatuvar karakterde bel ağrısı ile başvurmuştur. Hastanın fizik muayenesinde intermamarian 

bölgede süpürasyon izlenen nodülokistik lezyonlar ile köprüleşme gözlenen hipertrofik skar 

dokusu mevcuttu. Hastanın FABER testi bilateral pozitif, Gaenslen testi sağ tarafta pozitif idi. 

Sakroiliak kompresyonla ağrısı mevcuttu.Polikliniğimize başvurduğu sırada yapılan laboratuvar 

değerlendirmesinde Eritrosit Sedimentasyon Hızı 34 mm/sa, Beyaz Küre 6,4x103 hc/µL, 

Romatoid Faktör 5 IU/ml , Anti-Nükleer Antikor negatif idi. Yine aynı tarihte hastada kronik 

hepatit B'nin aktifleştiğini gösteren laboratuvar bulgusuna rastlanmadı.Hastanın tüm bulguları 

değerlendirildiğinde inflamatuvar karakterde ağrısı ve sakroiliak eklem patolojisini işaret eden 

muayene bulguları nedeniyle istediğimiz sakroiliak eklem manyetik rezonans görüntülemesinde 

sağ tarafta sakroileitle uyumlu değişiklikler mevcuttu(resim 1). 

Sonuç: Literatür incelendiğinde hidradenitis süpürativa bağlantılı en yaygın görülen inflamatuar 

artrit alt tipi spondiloartrit olup, bu ilişkinin prevalansı 3.7-52.5% gibi geniş bir aralıkta 

değerlendirilmektedir [1] [2]. Bu nedenle inflamatuvar bel ağrısı ile başvuran hidradenitis 

süpürativa tanılı hastalar, spondiloartrit göz önünde bulundurularak değerlendirilmelidir. Bu 

hastada Adalimumab tedavisine yeniden başlanılmasına ve tedavi yanıtı açısından takibine karar 

verilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: hidradenitis süpürativa, spondiloartrit, sakroileit, inflamatuvar bel ağrısı 



 

P-175 Bel Ağrısı İle Prezente Olan Multiple Apse İle İlişkili Spondilodiskit: Olgu 

Sunumu 

İrem Buse Kurucu Zeytin1, Özge Gülsüm İlleez1, Feyza Ünlü Özkan1, İlknur Aktaş1 

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve 

Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul 

Amaç: Bel ağrısı, dünya çapında dizabilitenin önde gelen nedenlerinden biridir. Spondilodiskit, bel 

ağrısının nadir nedenlerinden olup spesifik olmayan, değişken semptomları nedeniyle gözden 

kaçırılabilmektedir. Etiyolojide piyojenik, granülomatöz (tüberküloz, bruselloz, fungal) ve parazitik 

enfeksiyonlar yer almaktadır. Hematojen yolla, direkt inokülasyonla veya komşu dokulardan yayılımla 

oluşabilmektedir. Literatürde spondilodiskit ilişkili epidural, paravertebral, psoas apseleri 

bildirilmiştir. En sık izole edilen mikroorganizma staphylococcus aureustur. Tedavide enfeksiyon 

etkeninin saptanması, uygun antibiyoterapi, apse drenajı, etkilenen spinal segmentin immobilizasyonu, 

nörolojik defisit, instabilite ve medikal tedaviye yanıtsızlık durumlarında cerrahi önerilmektedir. Bu 

olgu sunumunda nadir görülen bir durum olarak bel ağrısının ayırıcı tanısında spondilodiskit ve 

multiple apse ilişkisine dikkat çekmeyi amaçladık. 

Olgu: Bilinen kronik hastalığı olmayan 57 yaş kadın hasta bel ağrısı ve bacaklarda uyuşma 

şikayetleriyle lomber disk hernisi tanısıyla tarafımıza yönlendirilmişti. Hastanın travma öyküsü yoktu. 

1 hafta önce kusma, diyare, ateş öyküsü de olup siprofloksasin ve metronidazol kullanımıyla bu 

şikayetlerinin geçtiğini belirtmekteydi. Eş zamanlı başlayan bel ağrısı sürekli olmakta, hareketle 

artmaktaydı. Ek sistemik semptomu yoktu. Muayenesinde lomber eklem hareket açıklıkları her yöne 

şiddetli ağrılı, kısıtlıydı. L4-L5 seviyesinde spinöz proçes hassasiyeti mevcuttu, düz bacak kaldırma, 

femoral germe, Laseque testleri bilateral pozitifti, sol iliopsoas kas gücü 4/5’ti, fleksiyonla ağrı 

tariflemekteydi. Diğer sistem muayeneleri doğal bulundu. Hastanın lomber manyetik rezonans 

görüntülemesinde (MRG) L4-L5 seviyesinde spinal kanal stenozu ve ekstrüde sol paramedian disk 

herniasyonu mevcuttu. L4-L5 seviyesinde sağ anterior paravertebral yumuşak dokulardan psoas kasına 

doğru ekspanse kistik görünüm, paravertebral yumuşak dokularda hafif kalınlaşma, kontur 

düzensizliği, sinyal artışları, aynı seviye disk santralinde heterojen T2 hiperintensiteler saptanması 

üzerine kontrastlı pelvik MRG istendi. En büyüğü sol psoas kasında 30x20x37 mm olan epidural, 

paravertebral alanlarda ve bilateral psoas kaslarında multiple apse formasyonları izlendi (Şekil). 

Laboratuvar tetkiklerinde tam kanda lökosit 9900/μL, nötrofil 7300/μL, lenfosit 1900/ μL, ESR 82 

mm/saat, CRP 53 mg/L, procalcitonin 0.05 ng/ml idi, Anti HCV, Anti HIV, Hep B seroloji testleri, 

brucella aglütinasyon testleri (Rose-Bengal, Coombs), Covid PCR negatif, PPD testi 2 defa anerjik 

sonuçlandı. Ekokardiyografide infektif endokardit saptanmadı. Hastaya lumbosakral korseleme 

uygulandı, intravenöz ampisilin sulbaktam ve oral gemifloksasin tedavisi başlanılarak girişimsel 

radyoloji kliniğince sol psoas apse drenajı yapıldı. Kan kültüründe staphylococcus aureus üremesi 

saptandı, apse drenajından gönderilen kültürlerinde üreme olmadı. 4 haftalık antibiyoterapi sonrası 

hastanın şikayetleri tama yakın azaldı, akut faz değerleri normal seviyeye geriledi. Kontrol 

görüntülemelerinde apse formasyonlarında belirgin regresyon saptandı. 

Sonuç: Bel ağrısının ayırıcı tanısında nadir de olsa tedavisi güç bir enfeksiyöz hastalık olan 

spondilodiskit ve ilişkili apse oluşumları akla gelmeli, ciddi komplikasyonların önlenmesi açısından 

ivedilikle tanı koyup tedaviye başlamak gereklidir. 

Anahtar Kelimeler: bel ağrısı, spondilodiskit, psoas apsesi 



  

P-176 Nonspesifik Akut Boyun Ağrılı Çocukta Nazofarenks Karsinomu Olgusu 

Sezin Solum1, Esin Ağırnas Kartal2 

1Bursa Kestel Devlet Hastanesi 

2Kayseri Şehir Eğitim Araştırma Hastanesi 

Amaç: Boyun ağrısının nedenlerinin çoğu kas iskelet sistemi ile ilgili olmakla birlikte neoplastik 

sebepler de boyun ağrısı yapabilmektedir. Çocukluk çağı kanserlerinin %1’ini oluşturan 

nazofarengeal karsinom boyun ağrısı ile kendini gösterebilmektedir. Bu yazıda non-spesifik akut 

boyun ağrısı ile başvuran nazofarenks karsinomu tanısı konulan çocuk olguyu sunmayı amaçladık. 

Olgu: 12 yaşında erkek hasta polikliniğe son 1 aydır olan boyun ağrısı şikayeti ile başvurdu. 

Ağrıya sebep olabilecek bir travma öyküsü yoktu. Geçirilmiş enfeksiyon, ateş, kilo kaybı öyküsü 

yoktu. Yayılan ağrı, uyuşma, karıncalanma yoktu. Gece ağrısı mevcuttu. Ağrı inflamatuvar 

karakterdeydi. Daha önce medikal tedavi almış ve fayda görmemişti. Ailede romatizmal hastalık 

öyküsü yoktu. Fizik muayenede servikal eklem hareket açıklığı tam ve ağrılıydı. Paravertebral 

kaslarda hassasiyet ve spazm mevcuttu. Spurling testi negatifti. Nörolojik muayenesi olağandı. 

Servikal direkt grafide özellik bulunmamaktaydı. Kan tetkiklerinde eritrosit sedimantasyon hızı: 

56 mm/s (0-20) ve C- reaktif protein: 14,58 mg/L (0-10) yüksekliği mevcuttu. Dış merkezde 

yapılan ultrasonografide büyüğü solda ve 17x8mm boyutunda olmak üzere her iki submandibüler 

bölgede birkaç adet reaktif lenf nodu saptanmıştı. Bu nedenle antibiyoterapi almıştı. Hastadan ileri 

tetkik olarak servikal ve kraniyal manyetik rezonans görüntüleme (MRG) istendi. MRG’de 

nazofarenks sol kesimi düzeyinde torus tubarusu büyük oranda daraltan, asimetrik, tüm 

sekanslarda hipointens yumuşak doku kitlesi saptandı. Kulak Burun Boğaz (KBB) konsültasyonu 

istenen hastadan alınan biyopsiye ait patoloji sonucu non-keratinize karsinom ile uyumlu geldi. 

KBB tarafından radyoterapi başlandı. Radyoterapi sonrası kontrollerinde boyun ağrısı 

bulunmamaktaydı. 

Sonuç: Çocuklarda medikal tedaviye yanıt vermeyen, gece ağrısının eşlik ettiği boyun ağrısı 

varlığında ayırıcı tanıda nazofarenk karsinomu da düşünülmelidir. 

Anahtar Kelimeler: boyun ağrısı, nazofareks karsinomu 



  

P-177 Aşı Sonrası Gelişen Bir Refleks Sempatik Distrofi Sendromu Olgusu 

Fatma Serenay Vardar1, Selin Aksungur1, Gökçe Cihaner1, Emre Ata1 

1İstanbul Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

Amaç: Refleks sempatik distrofi sendromu (RSDS) ekstremiteleri tutan ve vazomotor, sudomotor, 

duysal ve motor değişikliklerle giden bir hastalıktır. En sık sebebi majör veya minör travmalardır. 

Akut dönemde en belirgin bulgusu hareketle veya emosyonel stresle tetiklenen ağrıyken kronik 

dönemde eklemde kontraktürlere, distrofik değişikliklere bu sebeple de şiddetli kısıtlılığa sebep 

olabilmektedir. Burada menenjit aşısı sonrası gelişen bir RSDS olgusunu sunmayı amaçladık. 

Olgu: Sağ elinde yaklaşık 6 aydır devam eden ağrı ve şişlik şikâyeti olan hasta polikliniğimize 

başvurdu. Şikayetleri yaklaşık 6 ay önce sağ kolundan uygulanan menenjit aşısı sonrası aynı gün 

başlamış ve dirsekten ele kadar yayılan ağrı ve şişlik şeklindeymiş. Hasta ilk başvurduğu 

merkezlerde dahiliye ve alerji bölümlerince aşıya bağlı alerjik reaksiyon, lenfödem, lipödem ön 

tanıları ile araştırılmış. Bu süreçte steroid, nonsteroid ve antialerjik ilaçlar ile çeşitli tedaviler 

uygulanmış. Hastanın EMG, arteriyel ve venöz doppler USG sonucu normalmiş. Son olarak 

yapılan 3 fazlı kemik sintigrafisinin RSDS ile uyumlu gelmesi üzerine medikal tedavi ve TENS, 

kontrast banyo, fluidoterapiyi içeren 30 seans fizik tedavi uygulanmış ve 1 ay istirahat önerilmiş. 

İsitrahati bitiminde şikayetleri devam eden hasta polikliniğimize başvurdu. Hastanın yapılan 

muayenesinde sağ el dorsumunda ve parmaklarda hafif düzeyde ödem, kızarıklık mevcuttu. El ve 

parmak eklem hareket açıklıkları (EHA) ağrılı ve minimal kısıtlıydı. Distrofik değişiklikler mevcut 

değildi. Hiperaljezisi ve allodinisi mevcuttu. Sağ el kas güçleri azalmıştı. Hasta 1 kg ile yapılan el 

bilek hareketini tolere edememekteydi. Hasta tedavi amacıyla servisimize yatırıldı. Hastaya el 

EHA egzersizleri, el ince iş ve beceri egzersizleri, kontrast banyo, stellate ganglion US blokajı 

verildi. NAC 1200mg/gün, haftalık 50.000 ünite D vitamini, 1000mg/gün C vitamini başlandı. 

900mg/gün gabapentin başlanan hastanın ağrılarında rahatlama oldu. Kontrast banyo sonrası 

ödemi artan hastada kontrast banyo kesilip bandaj tedavisine geçildi. Bandaj tedavisi ile de 

hastanın ödeminde minimal değişiklik oldu. Hasta el uğraşı aktiviteleri ve egzersiz önerileriyle 

taburcu edildi ve 1 ay sonra kontrole çağırıldı. 

Sonuç: RSDS hastaların günlük yaşam aktivitelerini ciddi kısıtlayabilecek bir rahatsızlıktır. Bu 

nedenle tanısının erken konup tedavisinin başlanması önemlidir. RSDS sebebi olarak daima 

fraktür gibi majör bir travma aranmamalıdır. Bizim vakamızda da görüldüğü üzere aşı gibi minör 

travmalar başlatıcı sebep olabilmektedir. Literatürde başlatıcı sebep olmadan ortaya çıkan RSDS 

tabloları dahi vardır. 

Anahtar Kelimeler: ağrı, eklem hareket açıklığı, refleks sempatik distrofi sendromu 



  

P-178 Osteoporoz Tedavisine Yetersiz Yanıtlı Bir Erkek Hastada Multiple 

Myelom Vakası 

Ayşegül Yaman1 

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve 

Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Ankara 

Amaç: Erkeklerde osteoporoz genel olarak asemptomatiktir ancak frajilite kırığına bağlı ağrı ile 

kendini gösterebilir. Erkekler kadınlara kıyasla osteoporoz yönünden daha az değerlendirilmekte 

ve kırık sonrası tedavi alma olasılığı daha düşük düzeyde kalmaktadır. Sekonder osteoporoz 

prevalansı erkeklerde daha yüksektir. Multipl myelom erkek osteoporozunda nadir nedenlerden 

biridir. Bu olgu sunumunun amacı osteoporoz tedavisine yetersiz yanıtlı bir erkek hastada 

sekonder osteoporoz nedenlerinin araştırılmasının önemine dikkat çekmektir. 

Olgu: 67 yaşında erkek hasta, 3 yaşındaki torunu ile oyun oynarken torununun üzerine atlamasıyla 

başlayan ve bir gündür devam eden sağ yan ağrısı ile polikliniğimize 1 yıl önce başvurmuştu. Fizik 

muayenesinde alt kostalarında palpasyon ile hassasiyet mevcut iken krepitasyon yoktu. Radyolojik 

incelemesinde kosta kırığı saptanamayan hastanın alt torakal vertebralarında yükseklik kaybı 

olduğu tespit edildi. Kemik dansitometri ve laboratuvar tetkikleri istendi. Laboratuvar 

tetkiklerinde hemoglobin 12,6 g/dL, MCV 96 , eritrosit sedimentasyon hızı (ESH) 62 mm/sa, 

vitamin B12 126 pg/mL, tam idrar tetkikinde lökosit artmış saptanırken diğer laboratuvar tetkikleri 

normaldi. Hastanın kemik dansitometri sonuçlarında L1-L4 total T skoru -3.1 kemik mineral 

yoğunluğu (KMY) 0.750 g/cm2, femur total T skoru -1.5 KMY 0.802 g/cm2, femur boyun T skoru 

-1.1 KMY 0.774 g/cm2 olarak görüldü. Osteoporoz tanısı ile nonfarmakolojik tedavilere ek olarak 

zoledronik asit 5 mg/ıv ve kalsiyum karbonat ve kolekalsiferol tedavisi planlandı. Yaklaşık 11 ay 

sonra tekrar benzer şekilde yan ağrısı batma hissi tarifleyen hastanın laboratuvar ve radyolojik 

incelemelerine ek olarak kemik dansitometrisi istendi. Kontrol laboratuvar tetkiklerinde total 

protein 8,2 g/dL, ESH 106 mm/sa olarak yüksek; hemoglobin 11,7 g/dL, trombosit 141000, 

parathormon 9,2 pg/dL, magnezyum 1,7 mg/dL ile düşük saptanırken serum kalsiyum ve fosfor, 

karaciğer fonksiyon testleri, böbrek fonksiyon testleri, tiroid fonksiyon testleri, serbest testosteron, 

gonadotropin ve prolaktin, prostat spesifik antijen, C-reaktif protein, albümin değerleri normal 

sınırlar içerisindeydi. Kemik dansitometri sonuçlarında L1-L4 total T skoru -3.7 KMY 0.680 

g/cm2, femur total T skoru -1.4 KMY 0.819 g/cm2, femur boyun T skoru -1,0 KMY 0.790 g/cm2 

olarak görüldü. Serum ve idrar elektroforezi ve immunfiksasyon, spot ve 24 saatlik idrarda protein 

ve kreatinin, IgA, IgG, IgM, kappa ve lambda hafif zincir değerlendirildi. IgA yüksekliği ve kappa 

hafif zincir yüksekliği görülmesi ile hematoloji kliniğine konsülte edildi. Kemik iliği biyopsisi 

yapılan hasta multiple myelom tanısı aldı. 

Sonuç: Multiple myelom, osteoporoz tedavisine yetersiz yanıtlı hastalarda ayırıcı tanıda göz ardı 

edilmemesi gereken önemli bir patolojidir. 

Anahtar Kelimeler: multiple myelom, osteoporoz tedavisine yetersiz yanıt, sekonder 

osteoporoz 



  

P-179 Torasik Vertebra Metastazı Ve Sonrası Omurilik Hasarına Neden Olan 

Multipl Myelom: Olgu Sunumu 

Öznur UZUN1, Meltem GÜNEŞ AKINCI1, Zuhal ÖZİŞLER1, Elif TOPÇUOĞLU YALÇIN1, 

Müfit AKYÜZ1 

1Ankara Şehir Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Hastanesi 

Amaç: Multipl myeloma (MM) kemik iliğindeki klonal plazma hücrelerinin çoğalması ile 

karakterize multisentrik B hücre malignitesidir. MM tanı kriterleri arasında kemik iliği 

biyopsisinde %10 veya daha fazla klonal plazma hücrelerinin bulunması veya biyopsiyle 

kanıtlanmış plazmasitoma varlığına ek olarak bir veya daha fazla myeloma tanımlayıcı bulgunun 

bulunması yer almaktadır. Osteolitik lezyonlar MM için karakteristiktir, tanı anında hastaların 

%80’inde bulunur. Aksiyal iskelet, özellikle vertebralar, ile uzun kemiklerin proksimalleri en sık 

etkilenen bölgeler olmakla birlikte tüm kemikler tutulabilir. Ortalama yaşam beklentisi 2.5 yıl olup 

spinal tutulumlu hastaların %75’i bir yıl içinde hayatını kaybetmektedir. Bu çalışmada, torasik 

vertebra metastazı sonucu MM tanısı alan ve yapılan cerrahi sonrası omurilik yaralanması olan 61 

yaşındaki kadın hastanın klinik izlemini sunmayı hedefledik. 

Olgu: 61 yaşındaki kadın hasta Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Polikliniğine ani başlayan, giderek 

kötüleşen yaygın sırt ağrısı şikayetiyle başvurmuş. Fizik muayenesinde paravertebral spazmı olan 

hastaya çekilen Toraks MRG’de 9. torasik vertebrada kompresyon fraktürü ve T9 vertebrayla sol 

sakroiliyak eklemde metastatik lezyonlar tespit edilmiş (Resim 1). Bu bulgularla Ortopedi ve 

Travmatoloji Bölümüne yönlendirilen hastaya T9 korpektomi, T6-12 plak-vida stabilizasyonu, 

kitle rezeksiyonu yapılmış. Patoloji sonucu plazmasitoma olarak raporlanmış. Bu bulgularla MM 

tanı kriterlerini sağlayan, cerrahi sonrası radyoterapiyle kemoterapi alan hastada postoperatif 

metastatik kompresyon fraktürüne bağlı parapleji gelişmesi nedeniyle Fiziksel Tıp ve 

Rehabilitasyon servisine yatış verildi. Hastanın yapılan muayenesinde üst ekstremitede motor 

kayıp yoktu alt ekstremitesindeki tüm anahtar kaslarda motor kuvvet 1/5 düzeyindeydi. Hastanın 

yapılan duyu muayenesinde T5 seviyesinin altındaki duyu alanları hipoestezik veya anestezikti. 

Yapılan anal muayenede derin ve yüzeyel anal duyu korunmuş olduğu ancak istemli anal 

kontraksiyonun olmadığı tespit edildi. Yapılan muayene sonucunda hastanın omurilik yaranlanma 

seviyesinin T5 ASIA (American Spinal Injury Association) Bozukluk Skalası B olarak belirlendi 

ve eklem hareket açıklığı egzersizleri, denge koordinasyon egzersizleri, poster egzersizleri, 

transfer eğitimi, üst ve alt ekstremize güçlendirme egzersizlerini içeren rehabilitasyon programı 

başlandı. Ürodinamik inceleme yapılarak aseptik aralıklı kateterizasyona geçildi. Mesane 

kapasitesini artırmak için antikolinerjik trospiyum klorür, alt ekstremite spastisitesi için baklofen 

başlandı. Oturma dengesi desteksiz olan hastanın transferlerinde kısmi bağımsızlığı sağlandı 

terapötik amaçlı vertikalizasyon sağlandı hastanın rehabilitasyon programındaki nihai hedeflere 

ulaşıldığı için tekerlekli iskemle seviyesinde kısmi salah ile taburcu edildi. 

Sonuç: MM hastalarında yaşam kalitesini azaltan en önemli unsur kemik hastalığıdır. MM’deki 

kemik hastalığı, kemik yeniden şekillenmesinde dengesizliğe neden olan bir çok mekanizma 

yoluyla gerçekleşir. Vertebra metastazları, epidural omurilik basısı ve omurilik hasarı vakalarının 

büyük çoğunluğunu oluşturmaktadır. Cerrahi, spinal stabiliteyi restore etmeli, nöral yapıları 

dekomprese etmelidir. Bu hastalarda doğrudan vertebra metastazı veya bu metastaz nedeniyle 

yapılan cerrahi sonrası ortaya çıkan omurilik hasarının rehabilitasyonu komplikasyonların 

azaltılması ve geride kalan sağkalım süresinde yaşam kalitesinin olabilecek en üst düzeyde 

tutulabilmesi açısından önemlidir. MM neden olduğu patolojik vertebra kırıkları ve bunun 

sonucunda oluşabilecek omurilik hasarı nedeniyle hastaların hayat kalitesini düşürüp onları yatağa 



bağımlı hale getirme riski barındırdığı için cerrahi tedavi, kemoterapi ve radyoterapi sonrası 

mutlaka Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon hekimi tarafından ele alınmalı ve hastanın hayat kalitesini 

ve bağımsızlığını artırıcı programlar planlanmalıdır. MM hastalarında omurga tutulumu varsa 1 

yıllık sağ kalım oranları çok düşük olduğu halde hastalara özel rehabilitasyon programı mutlaka 

düzenlenmelidir. Hastaların kısıtlı dahi olsa yaşam kalitelerini artırmak rehabiliatsyonda temel 

hedefimiz olmalıdır . 

Anahtar Kelimeler: kompresyon fraktürü, multipl myelom, parapleji 



  

P-180 ARNOLD CHIARI TİP - 1 MALFORMASYONLU HASTADA 

REHABİLİTASYON 

Roza Jizel Dağdelen1, Aylin Ayyıldız1, Merve Günerli1, Kutay Can Çamlıca1, Kadriye Banu 

Kuran1 

1Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği 

Amaç: Arnold Chiari malformasyonu, konjenital hidrosefalinin en yaygın nedenlerinden biridir. 

Arnold-Chiari tip I malformasyonu (tip I ACM veya CM-I), serebellar tonsillerin herniyasyonu ile 

karakterizedir, tonsiller foramen magnum seviyesinin altına doğru yer değiştirmiştir. Tonsillerin, 

nörogörüntülemede foramen magnumun 5 mm veya daha fazla (normalde 3 mm) altında 

bulunması tanıda değerlidir. Bununla birlikte, kliniğin şiddeti ile tonsillerin pozisyonu arasında 

bilinen doğrudan korelasyon yoktur. Bu olguda Arnold-Chiari tip I malformasyonu olan bir 

hastanın post-op rehabilitasyonundan söz etmek istedik. 

Yöntem: . 

Bulgular: Bilinen kronik hastalık öyküsü olmayan 52 yaşında kadın hasta sol kol ve bacakta 

güçsüzlük nedeniyle fiziksel tıp ve rehabilitasyon polikliniğimize başvuruyor. Öyküsünde hastanın 

boyun ağrısı ve kollarında uyuşma nedeniyle 1 ay önce nöroşirurjiye başvurduğunu öğreniyoruz. 

Şikayetleri 2 senedir bulunmakta olup son aylarda artmış. Sigara kullanımı olmayan ve ev hanımı 

olan hasta travma öyküsü tariflemiyor. Ağrıları valsalva manevrasıyla artıyormuş. Oral non-

steroid antienflamatuar ilaçlara yanıt vermiyormuş. Kas güçleri tam olan hastada seviye veren 

duyu kusuru saptanmayıp , derin tendon refleksleri artmış bulunuyor. Yapılan tetkiklerinde 

Hemogram ve Biyokimya sonuçları normal olan hastanın görüntülemelerinde serebellar tonsillerin 

foramen magnumdan aşağı 5mm’den fazla herniye olduğu görülüyor, buna ek olarak C2-7 

mesafelerinde en geniş yerinde 9.8 mm olan siringohidromiyeli saptanıyor. Fizik muayenesinde 

duyu ve motor kusuru saptanmıyor. Hasta elektif şartlarda opere edilip; foramen magnum 

dekompresyonu, c1 arkusektomi, siringoperitoneal şant ve duraplasti yapılıyor. Post-op vitalleri 

stabil olan hastanın fizik muayenesinde oturma dengesi yardımla olmakta, transferi tekerlekli 

sandalyeyle olup, ayakta yük aktarımı yok, sol üst ekstremite kas güçleri 2/5, alt ekstremite kas 

güçleri kalça fleksörleri:4/5, hamstring: 4/5, quadriceps:4/5, tibialis anterior:4/5, EHL:4/5. Derin 

tendon refleksleri; aşil ve patella hiperaktif/hiperaktif. Taban cildi refleksi ekstansör/ekstansör. Sol 

üst ekstremitede derin duyu ve pozisyon hissi yok. Laboratuvar incelemesinde eritrosit 

sedimentasyon hızı (ESH): 45 mm/sa, C-reaktif protein (CRP):4 mg/dL olarak geldi. Elektriksel 

kas stimülasyonu, rehabilitasyon programı başlatıldı. Oturma dengesi ve yatak içi aktivite, ayakta 

yük aktarma, paralel barda yürüme ve tripodla yürüme, denge egzersizleri başlandı. Akciğer grafisi 

çekilen , batın ultrasonu yapılan hastada bu tekiklerde patolojik bir durum saptanmadı. Post-op 

persistan hıçkırık şikayeti olan hasta Nörolojiye konsülte edildi klorpromazin 100 mg oral tablet 

1*1 tedaviye eklendi. Egzersizler esnasında sinüs taşikardisi saptanan hasta Kardiyolojiye 

danışıldı tedavisine metoprolol süksinat 50 mg oral tablet 1*1 eklendi. Üst ekstremite kaslarına 

elektriksel kas stimülasyonu uygulandı. Bu tedaviler sonrasında hastanın hareket düzeyi ve yaşam 

kalitesinde belirgin düzelme oldu. Alt ekstremite kas güçleri 5/5 olup üst ekstremite kas güçleri 

3+/5 saptanıp, elde sferik kavrama yapabilliyordu, hıçkırık şikayeti kalmamıştı ve tripodla 

mobilize şekilde taburculuğu gerçekleşti. 1 ay sonra kontrol poliklinikte yapılan fizik 

muayenesinde kas güçleri üst ekstremite için 4+/5 saptandı, alt ekstremite kas güçleri tam, belirgin 

spastisitesi yoktu ve bastonla mobilizeydi. 



Sonuç: Genellikle CM-I ergenliğe veya yetişkinliğe kadar semptomatik hale gelmez sinsi 

başlangıçlıdır. Tip I ACM semptomları aşağıdaki mekanizmaların bir sonucu olarak gelişir: 

serebellum, medulla spinalis basısı ve foramen magnum seviyesi beyin omurilik sıvısı (BOS) 

akışının bozulması. Medulla spinalise bası hastada fonksiyonel kayıplara neden olabilir. Tedavide 

rehabilitasyonun yeri değerlidir. Ayrıca bu vakalarla ilgilenen hekimlerin, hastaların yönetimi ve 

takibine kapsamlı bir şekilde yaklaşmaları ve tedavi kalitesinin artırılmasına yardımcı olabilecek 

tüm profesyonelleri içeren disiplinler arası ekipler oluşturmaları gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Arnold-Chiari malformasyonu, Hidrosiringomiyeli, Nörolojik 

Rehabilitasyon, tip I Arnold-Chiari malformasyonu 



  

P-181 Hemiplejik Hastada Görülen Heterotopik Ossifikasyon: Olgu Sunumu 

Zeynep Karakuzu Güngör1, Erdal Güngör2 

1Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği 

2Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği 

Amaç: Heterotopik ossifikasyon (HO), normalde olmaması gereken dokuda lameller yeni kemik 

oluşumu ile karakterize klinik bir durumdur.HO ilk kez 1918 yılında I. Dünya Savaşı sırasında 

Dejerine ve Ceillier tarafından, “paraosteoartopati’’olarak tanımlandı. Heterotopik ossifikasyon 

nörojenik heterotopik ossifikasyon, travmatik heterotopik ossifikasyon, miyozitis ossifikans 

progresiva olarak genelde üç grupta incelenir. Heterotopik ossifikasyon genellikle büyük 

eklemlerde görülür.Kalça, diz, omuz ve dirsek en sık HO görülen eklemlerdir. Çalışmalar, HO’un 

travmayı takiben kırıklarda %12-25 oranında, travmatik omurilik yaralanmaları sonrası %60 

oranında görüldüğünü göstermektedir. Bu çalışmada, sağ kalçada spastisite ve immobilizasyona 

bağlı heterotopik ossifikasyonun varlığının tespit edilip tedavi yöntemi güncel literatür eşliğinde 

sunulmuştur. 

Olgu: 66 yaşında erkek hasta 2 ay önce hemorajik serebrovasküler olay sonucu gelişen sağ 

hemipleji nedeni ile Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon polikliniğine başvurdu. Hastanın 30 gün yoğun 

bakım ünitesinde Nöroloji tarafından takip edildiği ve sonrasında rehabilitasyon programı 

almadığı öğrenildi.Hastanın oturma dengesi ve ambulasyonu yoktu. Ayrıca, günlük yaşam 

aktivitelerinde bağımlılığı mevcuttu. Sağ üst ekstremite Brunnstrom (BS) evre 1, sağ el BS evre 

1, alt ekstremite BS evre 1 idi. Modifiye Ashworth skalasına göre kalça addüktörlerinde ve 

gastroknemius kasında 2. derece spastisite bulunmaktaydı. Hastanın sağ ekstremitesinde derin 

tendon refleksleri hiperaktif, patolojik refleksler (Babinski) pozitif bulundu. Yüzeyel ve derin duyu 

azalmış olarak değerlendirildi. Yapılan eklem muayenesinde ısı artışına ve şişliğine rastlanmadı. 

Sağ kalça hareketleri ileri düzeyde ağrılı ve limitliydi. Sağda FABER (Fleksiyon, abduksiyon, 

eksternal rotasyon) testi pozitifti. Klinik gonyometre ile değerlendirilen eklem hareket açıklığı sağ 

kalça fleksiyonu için 20 derece, abduksiyonu için 15derece olarak bulundu. Serum alkalen fosfataz 

düzeyi (ALP) 212 IU/L (30-120), kalsiyum düzeyi 9.8 mgL (8.8-10.6), fosfat düzeyi 4.9 mg/ dL 

(2.5-4.5) olarak ölçüldü. Eritrosit sedimentasyon hızı 63 mm/saat, CRP 1.2 (0-0.5) ve normal 

değerin üstünde idi.Hastanın sağ kalçadaki ağrısı devam etmesi üzerine etiyolojiyi araştırma ön-

arka pelvis radyografisi ve pelvis tomografisi çekildi ve sağ kalça eklemi çevresinde kalsifiye HO 

gözlemlendi 

Sonuç: Heterotopik ossifikasyon eklem çevresi yumuşak dokuda oluşan patolojik kemik dokusu 

olarak tanımlanmıştır. HO,travma, fibrodispazi ossifikans progressiva, progresif osseöz 

heteroplazi ve Albright herediter osteodistrofi gibi genetik mutasyonların sonucu da meydana 

gelebilir. Daha yaygın genetik olmayan nedenleri travma ,hemipleji, spinal kord yaralanması ve 

kalça artroplastisi gibi nedenlerdir. HO paralizili ekstremitede ve hasarlı nörolojik seviyenin 

altında tek veya çift taraflı olarak meydana gelebilir. Heterotopik ossifikasyonun aktivite kriterleri 

ateş, ödem, sedimentasyon ve ALP yüksekliği olmakla birlikte, kesin tanı yöntemi direkt 

radyografi ve kemik sintigrafisidir.Heterotopik ossifikasyonun ayırıcı tanısında enfeksiyon, derin 

ven trombozu,septik artrit, tromboflebit, hemartroz, kırık, osteomyelit, kemik tümörleri, Baker 

kisti ve erken dönem bası yaraları yer alır. Heterotopik ossifikasyonun tedavi seçenekleri arasında 

etkilenen eklemin eklem hareket açıklığının korunması, ilaç tedavisi (etidronat,steroid olmayan 

antienflamatuvar ilaçlar), radyoterapi ve ileri fonksiyon kısıtlılığı gelişmiş eklemlerde matür 

kemik dokunun cerrahi eksizyonu yer almaktadır. Heterotopik ossifikasyonda tedaviden çok 

profilaksi daha önemlidir. Bu hastalarda erken mobilizasyon çok önemlidir. Heterotopik 



ossifikasyonun oluşumunun önlenmesi için risk faktörleri elimine edilmelidir. Bu nedenle 

nörolojik bozukluğu olan hastalarda eklem hareket açıklığı korunmalı, bası yarası oluşumu 

engellenmeye çalışılmalıdır.Nörolojik hastalık öyküsü olan hastalarda etkilenen ekstremitede 

dirençli ağrı varlığında HO akla getirilmelidir. HO tedavisinde farmakolojik, egzersiz tedavisi 

,radyoterapi veya cerrahi tedavi yaklaşımları bulunmaktadır. Hastalığa erken tanı konulması uygun 

tedavi prosedürlerinin uygulanması açısından önemlidir. 

Anahtar Kelimeler: hemipleji, heterotipik ossifikasyon, rehabilitasyon 



  

P-182 İdrar Yolu Enfeksiyonu Sonrası Gelişen Reaktif Artrit Olgusu 

Hande Karaburun1, Kadir Songür2, Serpil Bal1 

1İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı 

2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi FTR 

Amaç: Reaktif artrit (RA); inflamatuar oligoartrit, genitoüriner ve gastrointestinal enfeksiyon 

öyküsü ve eklem dışı bulguları içeren bir HLA-B27 ilişkili spondiloartropatidir. Literatürde tanı 

ve tedavisinde uzlaşmazlıklar bulunmaktadır. Çoğu zaman kendini sınırlayabilse de kronik 

formları da tanımlanmıştır. Bu olgu raporunun amacı klinisyenin RA tanısının özellikle 

inflamatuar artritli hastalarda göz önünde bulundurmasını sağlamaktadır. 

Olgu: 54 yaş, kadın hasta sol 1. metatarsofalengeal (MTF) eklemde ve sağ dizde 3 haftadır olan 

ağrı, şişlik, kızarıklık, ısı artışı şikayeti ile başvurdu. Hastanın 4 hafta önce başlayan dizüri, vajinal 

kaşıntı ve bunlardan 1 hafta sonra başlayan her iki gözde kızarıklık, kaşıntı, akıntı şikayeti olduğu 

öğrenildi. Eklem şikayetlerinin 3 hafta önce başladığı ve bu şikayetlerinin ortopedi kliniği 

tarafından değerlendirilip selülit ön tanısı düşünülerek sefuroksim ve sodyum fusidat tedavisi 

başlandığı, hastanın şikayetlerinin geçmemesi üzerine başvurduğu enfeksiyon kliniği tarafından 

yönlendirildiği öğrenildi. Yeni başlayan inflamatuar karakterde bel ağrısı ve 15 dk süren sabah 

tutukluğu olan hastanın daha öncesinde eklem yakınması veya romatizmal hastalık öyküsü yoktu. 

Döküntü, ateş yüksekliği, diyare saptanmadı. Başvurusunda KTA: 80/dk, SS: 20/dk, VS: 36,5 C, 

KB: 102/64 mmHg olan hastanın muayenesinde sağ dizde ağrı ve şişlik, sol 1. MTF eklemde ağrı, 

şişlik, hafif hiperemi, sağ ayak 3., 4., 5. metatars üzerine basmakla hassasiyet mevcuttu. Diğer 

sistem muayeneleri olağandı. Hemogramında lökosit 13250/mm3 (Nötrofil %76.1, Lenfosit 

%16.8, Monosit %0.89), sedimentasyon 97 mm/sa, C-Reaktif Protein 124.77 mg/L, ürik asit 

3.7mg/dl, RF ve Anti-CCP negatif, HLA B27 pozitif saptandı. TİT’te bakteri 9, lökosit 29, lökosit 

esteraz 2+, nitrit negatif saptandı. İdrar kültüründe üreme olmadı. Rose-Bengal ve VDRL negatif 

saptandı. Eklem ponksiyon sıvısında üreme olmadı. Her iki diz ve ayak x-ray görüntülemelerinde 

patoloji saptanmadı. Doppler ultrasonda sağ diz suprapatellar poş ve lateral menisküs düzeyinde 

power doppler hiperaktivitesi, sağ pes anserin bursada bursit ile uyumlu bulgular ve power doppler 

hiperaktivitesi, sağ retrocalcaneal bursit ile uyumlu doppler tutmayan lezyon saptandı. Hastaya 

siprofloksasin ve diklofenak tedavisi başlandı. 1 hafta sonraki kontrol muayenesinde sağ diz ağrısı 

artan hastanın tedavisine prednizolon eklendi. 

Sonuç: Reaktif artrit sıklıkla genitoüriner enfeksiyonlar ve ishal sonrasında gelişen asimetrik 

oligoartrit ve ekstra artiküler bulgularla seyreden, çoğunlukla kendi kendine sınırlanan nadiren 

kronikleşen spondiloartrit grubu bir hastalıktır. Oligoartrit ile başvuran bir hastada mutlaka reaktif 

artrit akılda tutulmalı, enfeksiyon öyküsü ve ekstraartiküler bulgu varlığı sorgulanmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: HLA-B 27, konjunktivit, oligoartrit, reaktif artrit, spondiloartropati 



  

P-183 Koronavirüs Tip 19 Enfeksiyonu Sonrasında Gelişen Gullian Barre 

Sendromu: Olgu Sunumu 

Özlem Küçülmez1 

1Başkent Üniversitesi Alanya Uygulama ve Araştırma Merkezi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon 

Anabilim Dalı, Antalya 

Amaç: Guillain Barre Sendromu (GBS) periferik sinir sisteminin akut otoimmün bir hastalığıdır. 

GBS genellikle influenza virüsü, kamfilobakter jejuni, Citomegalavirus, Epstein-Barr virus, HIV 

gibi viral ya da bakteriyel enfeksiyonlardan sonra ortaya çıksa da son dönemlerde Koronavirüs tip 

19 (Covid-19) pandemisinden sonra GBS olgu sayısında artış bildirilmiştir. Bu olgu sunumunda 

amaç Covid-19 enfeksiyonu sonrası gelişen GBS olgusunun irdelenmesidir. 

Olgu: 66 yaşında kadın hasta ani başlayan ve zamanla artan bacaklarda güçsüzlük şikayetiyle 

fiziksel tıp ve rehabilitasyon polikliniğine başvurdu. Hikayesinde on gün önce boğaz ağrısı şikayeti 

ile başvurduğu acil serviste boğaz ve burundan alınan sürüntüden yapılan PCR testi sonrasında 

Covid-19 tanısı aldığı, kendisine verilen medikal tedaviyi düzenli olarak kullandığı, şikayetlerinde 

gerileme olurken son 24 saat içinde her iki alt ekstremitede distalden başlayan proksimale doğru 

yayılan güçsüzlük şikayetinin başladığı öğrenildi. Covid-19 enfeksiyonu dışında son dönemde 

geçirilmiş enfeksiyon öyküsü saptanmadı. Fizik muayenesinde hasta immobil olarak 

değerlendirildi. Üst ekstremite kas güçleri 4/5, her iki alt ekstremite ve kalçada kas güçleri 1-2 /5 

olarak değerlendirildi. Duyu muayenesinde T12 seviyesi altinda hipoestezi saptandı. Derin tendon 

refleksleri hipoaktifti, patolojik refleks yoktu. Hasta nöroloji kliniği ile konsulte edildi. 

Sedimentasyon, C reaktif protein ve hemogram değerleri normal olarak değerlendirildi. Kraniyal 

ve Lomber bölgede yapılan manyetik rezonans görüntülemede patolojik bulgu saptanmadı. 

Elektromiyografide GBS’yi destekleyen bulguların yanı sıra beyin omurilik sıvısında (BOS) 

albüminositolojik disosiasyon saptandı. BOS’ta lökosit ve eritrosit saptanmadı. BOS kültüründe 

üreme olmadı. Hastaya GBS tanısı koyularak nöroloji servisine yatışı yapıldı ve IVIG tedavisi 

verildi. Taburculuk sonrasında rehabilitasyon programına alınarak 30 seans nörofizyolojik 

egzersizler, terapötik elektriksel stimulasyon, progresif dirençli egzersiz ve yürüme eğitimi verildi. 

Hastanın kontrol muayenesinde bağımsız ambule olabildiği gözlendi ve kas güçleri üst 

ekstremitelerde 5/5, alt ekstremitelerde 4-5/5 olarak değerlendirildi. Ev egzersiz programına 

devam etmesi önerilerek poliklinik kontrolüne çağırıldı. 

Sonuç: Koronavirüsün koku alma nöronları ve hematojen yayılım yoluyla santral sinir 

sistemindeki hücreler üzerindeki anjiyotensin dönüştürücü enzim 2 (ACE2) proteinine bağlanarak 

yayıldığı düşünülmektedir. Virüsün ACE2 reseptörüne bağlanmasıyla sitokin fırtınasına ve kan 

beyin bariyerinin bozulmasına neden olduğu GBS gibi nörolojik komplikasyonların da bu 

mekanizmalarla açığa çıktığı düşünülmektedir. Erken dönemde rehabilitasyona alındıkları taktirde 

bu hasta grubunda son derece yüz güldürücü sonuçlar alınabilmektedir. Bu nedenle GBS 

kliniğinde polikliniğe başvuran hastalarda COVİD-19 enfeksiyonunun da sorgulanması son derece 

büyük önem taşımaktadır. 

Anahtar Kelimeler: gullian barre sendromu, koronavirüs, pandemi 



  

P-184 Diz Ağrısının Nadir Bir Nedeni: Multiple Epifizyal Displazi 

Ayşe Güç1 

1Kayseri Şehir Hastanesi 

Amaç: Bu vakada amacımız diz ağrısı ile başvuran hastada nadir bir etyolojik neden olan multiple 

epifizyal displazi vakasını sunmaktır. 

Yöntem: Multiple Epifizyal Displazi kemiği ve epifizlerin eklem kıkırdağını tutarak boy kısalığı 

ve eklem bozukluğuna yol açan genetik bir hastalıktır. Görülme sıklığı 100.000'de 9- 16'dır. 

Hastaların çoğunluğunda otozomal dominant geçiş baskındır. Otozomal resesif geçiş daha nadir 

gözlenmektedir. Sıklıkla kartilaj oligometrik matrix proteininde mutasyon gözlenir. Sonuçta 

kıkırdak hücresi normal işlevini göremez ve apoptoza gider. Kıkırdak hücrelerini harabiyeti kemik 

dokuyu da etkiler ve boy kısalığı gelişir. Ayrıca dayanıklılığın azalması ile erken dejeneratif artrit 

gelişir. Bu hastalar klinik olarak erken yorulma ve yürümekle, hareket etmekle ortaya çıkan 

mekanik eklem ağrılarından yakınırlar. Radyolojik bulgular femur boynunda kısalma, femur 

başında küçülme, diz devariz valgus deformitesi tibia proksimal ve distal femur epifiz hattında 

düzensizlikler ve küçülme, çift katmanlı patella ve brakidaktili gözlenebilir. 

Bulgular: 55 yaşında erkek, emekli hasta. 4-5 yıldır özellikle ayakta durma ve özellikle diz çökme 

ile olan ağrı şikayeti ile başvurdu. Gece ağrısı olmayan hastanın şikayeti dinlenmekle ve sıcak 

uygulamak ile azalıyormuş. Hastanın bilenen travma, aşırı kullanımı yok. Fizik muayenesinde 

boyu 155cm, metakarpları kısa ve kalındı. Dizlerinin muayenesinde ısı artışı-şişlik yok, eklem 

hareket açıklığı rom sonu kısıtlı ve nörolojik muayenesi normaldi. Hastanın X-ray 

görüntülemesinde fizik muayene ile uyumlu olarak metakarplarında kısalık ve kalınlaşma 

gözlendi. Diz X- ray görüntülemesinde ise multiple epifizyal displazi için tipik olan çift katmanlı 

patella görünümü saptandı. 

Sonuç: İleri yaş hasta grubunda diz ağrısı olduğu zaman ilk akla gelenler sıklıkla osteoartrit, 

menisküs yırtığı veya bağ zedelenmeleridir. Sıklıkla travma, obezite ve aşırı kullanım bu 

durumlarda sık etkendir. Bu vaka dizin dejeneratif hastalıkları için nadir gözlenen bir etiyolojik 

neden olan multiple epifizyal displazi açısından hatırlatma niteliğindedir. 

Anahtar Kelimeler: Multiple epifizyal displazi, Diz ağrısı 



  

P-185 Kronik Böbrek Yetmezliği Olan Bir Hastada Eş Zamanlı Bilateral 

Kuadriseps Tendon Rüptürü 

Ayşe Güç1 

1Kayseri Şehir Hastanesi 

Amaç: Bilateral kuadriseps tendon rüptürü sık gözlenmeyen bir durumdur. Hemodiyaliz ile kronik böbrek 

yetmezliği olan hastaların yaşam süresi uzamış ve yaşam kalitesi iyileşmiştir. Ancak ikincil 

komplikasyonların insidansı da artmıştır. Kuadriseps tendon rüptürü nadiren de olsa kronik böbrek 

yetmezliği nedeniyle tedavi edilen hastalarda minör travma sonrası ortaya çıkabilir. Sık gözlenmeyen bu 

durum literatürde vaka örnekleri ile sunulmuştur. Bu bildiride, kronik böbrek yetmezliği olan 23 yaşındaki 

erkek hastada bilateral kuadriseps tendon rüptürü olgusunu sunmayı amaçladık. 

Yöntem: 23 yaşında erkek; özgeçmişinde 1 yaşında vezikoüretral reflüye bağlı böbrek yetmezliği tanısı 

alan hasta 8 yaşından bu yana diyalize girmekteymiş. Öncesinde yürüme güçlüğü, ağrısı vs olmayan hasta 

düz zeminde yürürken her iki dizinin üzerine düşme sonrası diz önlerinde hassasiyet ve yürüyememe 

şikayetleri ile ortopedi kliniğine başvurmuş. Hastanın fizik muayenesinde her iki dizde aktif hareket 

olmadığı izlenmiş. Yapılan radyografide her iki dizde patella baja görünümü ve quadriseps tendonu 

izdüşümünde düzensizlik, manyetik rezonans görüntülemede kuadriseps tendonlarının rüptüre olduğu 

gözlenmiş. Kan testi sonuçları kronik anemi (beyaz küre sayısı 9.680/mm2; hemoglobin düzeyi 9,2g/dL) 

ve kronik böbrek yetmezliği (kreatinin 7.88 mg/dL; alkalen fosfotaz 725) ile uyumlu bulunmuş. Ortopedi 

tarafından rüptüre kuadriseps tendonları proksimal patellaya dikilen hasta operasyondan beş hafta sonra 

rehabilitasyon için tarafımıza başvurdu. Hasta kliniğimize başvurduğunda iki koltuk değneği ile ambule 

oluyordu. Üç haftalık rehabilitasyon programının ardından hasta desteksiz ambule olabilmektedir. 

Bulgular: Bilateral kuadriseps tendon rüptürü genellikle büyük bir travmadan sonra meydana gelir. Ancak 

kronik böbrek yetmezliği, gut, sistemik lupus eritematozus, diyabet, romatoid artrit veya sekonder 

hiperparatiroidizm olan hastalarda ve çeşitli steroid tedavileri alan hastalarda da minör travma sonrası 

ortaya çıkabilir. Bazı yazarlar bunu lokal dolaşımın azalmasına, bozulmuş kollajen metabolizmasına, 

tekrarlayan mikrotravmaya, tendon zayıflığına ve kireçlenmenin neden olduğu azalmış tendon 

elastikiyetine bağlamaktadır. Fleksiyon sırasında patellanın femur ile eklemlendiği ve dejeneratif 

değişikliklerin meydana geldiği patellar oluğun yakınında tendonun derin kısmında avasküler bir alan 

tanımlamıştır. Çoğu yazar, tendon kopmasının patogenezinde sekonder hiperparatiroidizmin neden olduğu 

tendon giriş yerlerinde kemik rezorbsiyonunun önemli bir rol oynadığı konusunda hemfikirdir.Bilateral 

kuadriseps tendon rüptürü, kronik böbrek yetmezliği olan hastalarda hastalık ve diyaliz dönemi ile 

ilişkilendirilmiştir. Bu hastalarda yüksek paratiroid hormon seviyeleri renal osteodistrofi ile sonuçlanır, D 

vitamini eksikliği osteomalaziye yol açar ve kollajen metabolizmasında bozulma ve distrofik kalsifikasyon 

meydana gelir. Ayrıca kronik metabolik asidoz nedeniyle kollajenin yerini elastin aldığında tendon 

zayıflaması kaçınılmazdır. 

Sonuç: Uzun süredir diyalize giren genç bir kronik böbrek yetmezliği hastasında, minör travma sonrası 

bilateral kuadriseps tendon rüptürü olgusunu sunuyoruz. Bu vaka, kronik böbrek yetmezliği nedeniyle 

diyalize giren genç ve aktif hastalarda kuadriseps tendon rüptürünün oluşabileceğine dikkat çekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Kuadriseps tendonu, Bilateral rüptür, Kronik böbrek yetmezliği 



  

P-186 Omurilik Yaralanmalı Bir Hastada Bilateral İliopsoas Apsesi 

Ezgi Aydın Özaslan1, Nebahat Sezer2, Hayriye Şimşek Özgüner1 

1Ankara Şehir Hastanesi FTR Hastanesi 

2Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi FTR 

Amaç: Giriş: Omurilik yaralanması olan bireylerde, enfeksiyonlar tekrarlı hastane yatışları ve 

mortalitenin önde gelen nedenleri arasındadır. Özellikle idrar yolu enfeksiyonları (İYE) sık 

görülmekte, zamanında ve doğru tedavi edilmesi gerekmektedir. İliopsoas apsesi (İPA) ise tanı ve 

tedavisinde sıklıkla gecikmeler yaşanan, nadir görülen enfeksiyöz bir tablodur. Bu vaka raporunda, 

omurilik yaralanmalı bir hastada İYE’ye sekonder geliştiği düşünülen, literatürde nadir bilateral 

İPA olgusu sunulmaktadır. 

Yöntem: Olgu Sunumu: Travmatik parapleji gelişen 55 yaşında erkek hasta, yaralanmadan 40 gün 

sonra kliniğimize başvurdu. Nörolojik yaralanma seviyesi T4 ASIA Bozukluk Skalası A olarak 

belirlendi. Hastaya 10 gün önce dış merkezde İYE tanısı konulduğu ve oral antibiyoterapi 

(sefiksim) başlandığı öğrenildi. Ancak kontrol idrar kültüründe sefiksim dirençli 

Enterobactercloacae üremesi tespit edildi. Fizik muayenede sağ uylukta sola göre 3 cm'lik bir çap 

farkı vardı. Kızarıklık ve sıcaklık artışı yoktu. Alt ekstremite doppler USG normal olarak 

raporlandı. Ateşi olmayan hastanın kan tetkiklerinde inflamatuar belirteçler yüksekti. İştahsızlık 

ve bulantı mevcuttu. İdrar kültüründeki Enterobactercloacae üremesi nedeniyle Ertapenem 1x1 gr 

başlandı. Takiplerde alt ekstremitelerdeki çap farkı azaldı ancak inflamatuar belirteçlerindeki 

yükseklik devam etti. İncelemelerde kan ve balgam kültürlerinde üreme olmadı. Ekokardiyografi, 

toraks BT ve BT anjiyografi normal olarak değerlendirildi. Kontrastlı abdominal ve uyluk 

manyetik rezonans görüntüleme (MRG) yapıldı. MRG'de her iki iliakus kasının distalinde, 

kuadratus femoris seviyesine uzanan ödematöz / inflamatuar sinyal artışı ve kontrast tutulumunun 

eşlik ettiği, sağda en büyüğü 25x16mm, solda en büyüğü 35x20mm olan apse odakları saptandı. 

Girişimsel Radyoloji tarafından abse drenajı planlandı, ancak apselerin küçük ve derinde olması 

nedeniyle yapılamadı. Antibiyoterapisi meropenem, teikoplanin olarak düzenlendi, inflamatuar 

belirteçlerin yüksek seyretmesi üzerine tigesiklin eklendi. Toplamda 51 gün meropenem, 40 gün 

teikoplanin ve 8 gün tigesiklin tedavisi uygulandı. Kontrol MRG’si normal olarak izlenen ve 

kliniği düzelen hastanın aktif rehabilitasyon programına devam edildi. 

Bulgular: Tartışma: İliopsoas apsesi (İPA) nadir görülen bir tablodur ve klinik görünümü spesifik 

olmayan semptomları içerdiğinden tanı ve tedavisi gecikebilir. Sekonder İPA, yakındaki bir 

enfeksiyöz/inflamatuar sürecin iliopsoas içine doğrudan yayılmasının bir sonucu olarak ortaya 

çıkmaktadır. İYE sekonder İPA'nın sık nedenleri arasında sayılmaktadır. Hastamız kliniğimize 

kabul edildiğinde uygun antibiyoterapi ile tedavi edilmeyen İYE geçirmekteydi. İPA’da ateş, kalça 

ve uylukta ağrı, sırt ağrısı, karın ağrısı, bulantı, iştahsızlık, halsizlik, kilo kaybı gibi semptomlar 

görülebilmektedir. Dirence karşı kalça fleksiyonu ve kalça hiperekstansiyonu sırasında ağrı 

oluşabilir. Laboratuvar incelemelerinin yanı sıra, görüntüleme olarak USG ve BT yardımcı 

olmakla birlikte, MRG'nin daha duyarlı olduğu gösterilmiştir. Nitekim olgumuzda da abdominal 

USG normal olarak rapor edilmiş, ancak abdominal MRG ile İPA tespit edilmiştir.Bizim 

olgumuzda olduğu gibi küçük boyutlu apselerde antibiyoterapi yeterli iken, 60 mm'den büyük 

abselerde drenajın gerekli olduğu düşünülmektedir. Absenin erken tedavisi morbidite ve 

mortaliteyi azaltır.Olgumuzda aspirasyon yapılamadığı için mikrobiyolojik etken saptanamadı. 

Ancak İPA'ya neden olabilecek durumlar incelenmiş, İYE dışında enfeksiyon odağı 

bulunmamıştır. Öykü ve elde edilen klinik bulgular göz önüne alındığında, İPA'nın uygun tedavi 

edilmemiş İYE'ye sekonder geliştiğini düşünmekteyiz. 



Sonuç: Sonuç: İPA nadir görülmesine rağmen mortal seyredebilen bir klinik tablodur. Bu nedenle 

erken tanı ve tedavisi önemlidir. Omurilik yaralanmalı hastalarda, İYE tedavisi antibiyogram 

rehberliğinde yapılmalı, tedaviye dirençli ateş ve inflamatuar belirteçlerde artış gibi durumlarda 

İPA olasılığı da akılda tutulmalı ve vakit kaybetmeden tanı konularak tedavisi başlanmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: iliopsoas absesi, omurilik yaralanması, idrar yolu enfeksiyonu 



  

P-187 Hemiplejik Hastada Covid-19 mRNA Aşısı Sonrası Gelişen Tetrapleji 

Sebebi 

mürvet arda1, Selin Aksungur1, Gökçenur Cihaner1, Emre Ata1 

1sultan abdülhamid han eğitim ve araştırma hastanesi 

Amaç: Guillain Barre Sendromu sıklıkla simetrik güçsüzlük ve arefleksi ile karakterize asendan 

yolla ilerleyen akut inflamatuar ve otoimmün polinöropatidir. Genellikle semptomların başladığı 

günden 10-14 gün öncesinde gastroenterit, üst solunum yolu enfeksiyonu hikayesi bulunmakla 

birlikte aşı sonrası gelişen vakalar da bulunmaktadır. Burada sol hemiplejili bir hastada, mRNA 

özellikli covid-19 aşısı sonrası sağ tarafta uyuşukluk ve güçsüzlükle başlayan Guillain Barre 

Sendromu olgusunu sunmayı amaçladık. 

Yöntem: Olgumuzu hastadan alınan anamnez kendi muayene bulgularımız ve tetkik sonuçlarımız 

,eski epikiriz bilgileri ile hazırladık. 

Bulgular: 67 yaş erkek hasta polikliniğimize dış merkez Nöroloji kliniğinde tanısı konulup beş 

gün İntravenöz imünoglobilin (İVİG) tedavisi verilip taburcu edildikten sonra 4 ekstremitede 

güçlük ve yürüyememe şikayetiyle başvurdu.2003 yılında hemorojik serebrovasküler olay sonrası 

gelişen sol hemiplejik hasta 5 ay öncesine kadar toplum içi cihazsız ambule imiş. Brunnstrom 

evrelemesi üst ekstremite:6 alt ekstremite 5 el: 6 iken Ekim 2021 de sağ ayakta başlayan güçsüzlük 

ve uyuşma şikayetiyle dış merkezde nöroloji polikliniğine başvurmuş. Hastanın ilk yapılan 

muayenesinde kas kuvvetleri sağ üst ekstremitede 4/5, sağ alt ekstremite proximalinde:2/5 

distalinde :4/5, sol üst ekstremitede 4/5, sol alt ekstremite proximalinde: 1/5 distalinde:2/5 olarak 

değerlendirilmiş. Derin tendon reflexleri alınamamış, duyu muayenesi normal bulunmuş. Yeni 

serebrovasküler olay ön tanısı düşünülerek çekilen kranial manyetik rezonans görüntülemelerinde 

bunu açıklayacak bir bulguya rastlanmamış. Hastaya aşı öyküsü nedeniyle Gullian Bare Sendromu 

ön tanısı ile EMG uygulanmış ve tanı doğrulanmış.5 gün gün İntravenöz imünoglobilin( IVIG) 

tedavisi sonrası nakil alınan hastanın kliniğimizdeki ilk muayenesinde üst ekstremite kas 

kuvvetleri bilateral 5/5, sağ alt ekstremite proksimali :3/5 distali 5/5, sol alt ekstemite 

proximali:2/5 distali: 3/5 olarak değerlendirdi. Bilateral, derin tendon reflexleri alınamadı. Sol 

hemiplejik taraf Brunnstrom değerleri: üst ekstremite:5 el:5 alt ekstremite:4 olarak değerlendirildi. 

Hastanın ambulasyonu yoktu.Kliniğimizde yatışı boyunca hastaya sırasıyla ekstremite 

kuvvetlendirme, yatak içi dönme, oturma dengesi, transfer eğitimi, robotik rehabilitasyon ve 

ambulasyon çalışmaları uygulandı. Fonksiyonel ambulasyon skalasına göre evre 1’e gelişim 

gösteren hastanın rehabilitasyon süreci devam etmektedir. 

Sonuç: Gullian Bare Sendromu sıklıkla gastrointestinal ve pulmoner enfeksiyondan sonra 

gelişmekle birlikte, aşı uygulaması sonrası da gelişebileceği akılda tutulmalıdır. Ayrıca bu 

sendromun hemiplejik bir hastada gelişmesi ve ilk etapta sağlam tarafta gelişmiş yeni bir hemipleji 

olarak algılanabilmesi de olgumuzun dikkat çekici özelliğidir. 

Anahtar Kelimeler: Gullian Bare Sendromu, tetrapleji, aşı 



  

P-188 Osteoporotik hastalarda gelişen vertebral kırıklarda vertebroplastinin 

etkinliği 

Murat Baloğlu1, Abdurahman Çetin2, Hüseyin Özevren3 

1Sbü Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon 

2Sbü Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

3Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Amaç: Vertebra kırıklarının tesptinde tedavi yatak istrahati, korseleme yanısıra geçmeyen 

ağrılarda vertebroplasti, kifoplasti ve spinal füzyon cerrahisidir.Özellikle yaşlanma sonucu gelişen 

kemik mkromimarisindeki bozukluklar osteoporozu derinleştirmekte ve hastalarda vertebral 

fraktürlere yol açmaktadır. Bu çalışmada amaç osteoporoza bağlı olarak gelişen kemik yapının 

zayıflaması sonucu kendiliğnden veya minimal bir travma sonucu gelişen vertebral kırıklarda 

vertebroplastinin ağrı ve klinik bulgular üzerine etkinliğini değerlendirmektir.Özellikle ileri 

yaşlarda seniliteye bağlı olarak ani gelişen sırt bel ve bacak ağrıları olan vertebroplastiye uygun 

hastalar değerlendirmeye alındı.Hastalarda yaş faktörü,osteoporozun derinliği ve 

vertebroplastiden fayda görüp görmeyeceği değerlendirildi. 

Olgu: Bu hastalardan 72 Yaşında erkek hasta aniden başlayan sırt bel ve bacak ağrıları ile acil 

servise başvurmuş. Çekilen iki yönlü lumbosakral grafde L1 vertebra kompresyon fraktürü tespit 

edlmş.Korseleme, medikal tedavi ve yatak istrahati önerilerek taburcu edilen hasta 1 ay sonra bel 

ağrısı şikayet ile beyin cerrahi poliklinğine başvurdu. Çekilen 3 boyutlu lomber CT de orta 

derecede kompresyona neden olan çökme fraktürü izlendi (şekil1) Lomber MRI da orta derecede 

kompresyona neden olan medüller ödem izlend. Hastanın yaşının ileri olması ve kemik mineral 

yoğunluğunun azalmış olması (T skoru: -3,5 ),kırığın üzerinden 1 ay geçmş olması mrı da ödem 

görülmesi ve çökmenin orta düzeyde olması nedeni ile vertebroplasti yapmaya karar verildi.Hasta 

yüz üstü yatırılarak sedatize edildi. C kollu scopi yardımı le kırık olan vertebra tespit edilip, lokal 

anestez uygulandıktan sonra bir kanül vasıtası le omurganın içine girilerek bu bölgeye kemik 

çimentosu uygulandı(şekl 2,3).Daha sonrasında kliniğe alınarak, takip edilen ve ağrıları azalan 

hasta rehabilitasyon önerileriyle taburcu edlldi. 

Sonuç: İleri yaşlarda osteoporoza bağlı kemik yapının zayıflaması sonucu ister kendiliğinden 

isterse düşme vb.travma sonucu gelişen vertebral kırıklarda ilk etapta yapılacak fiziksel tıp ve 

rehabltasyon uygulamalarının yanısıra ağrıları geçmeyen hastalarda vertebroplasti iyi br 

seçenektir. Ancak ister pre op sterse post op dönemde uygun rehabilitasyon programları ile 

hastanın desteklenmesi gereklidir. 

Anahtar Kelimeler: fraktür, osteoporoz, vertebroplast 



  

P-189 Hayata Adım Atmak için Küçük Dokunuşlar: Sjögren-Larsson Sendromu 

Tanılı Bir Hastanın Rehabilitasyonu Üzerindeki Etkisi: Olgu Sunumu. 

Leyla Huseynli1, Günay Yolcu1, Özge Keniş Coşkun1, Naime Evrim Karadağ Saygı1 

1Marmara Üniversitesi 

Amaç: Sjögren-Larsson sendromu (SLS) tanılı hastamızda kısa süreli rehabilitasyon yaklaşımının 

ve ayak bileği-ayak ortezlerinin (AFO) kullanımının sonuçlarını vurgulamayı amaçladık. 

Olgu: 7 yaşında SLS tanılı hasta ailesi ile birlikte ünitemize başvurdu.Çocuğun tedavi öncesi, 

refleks gelişimi refleks testler ile,spastisitesi Modifiye Ashworth skalasıyla, motor fonksiyon 

düzeyi Kaba Motor Fonksiyon Sınıflandırma Sistemi İle(GMFCS) değerlendirildi. 3 aşamalı 

rehabilitasyon yaklaşımı planlandı. Haftada 3 gün birer saat olmak üzere eklem hareket açıklığı, 

germe, güçlendirme egzersizleri ve yürüme-denge eğitiminden oluşan rehabilitasyon programı 

uygulandı. Ev egzersiz programı ile hasta ve bakım verenin eğitimi verildi. Her iki ekstremiteye 

özellikle gündüz yürüyüş sırasında ve geceleri kullanabildiği kadar solid AFO takması istendi. 

Sonuç: Olgumuzda rehabilitasyon programı ve AFO'ların olumlu etkileri ile ilgili olarak, hasta 

yürüme döngüsünün duruş fazı sırasında yer reaksiyon kuvvetleri ile diz pozisyonunu kontrol 

etmenin yanı sıra, yürüyüş döngüsü sırasında ayak bileği pozisyonunu ayarlayabilmeyi başardı. 

Sonuç olarak dengenin düzelmesi ile düşmelerde azalma belirgin hale geldi ve hasta bağımsız 

yürümeye başladı.İncelediğimizde AFO'ların neden olduğu herhangi bir deri lezyonu ile 

karşılaşmadık.Diğer nadir genetik hastalıklarda olduğu gibi SLS'nin de kesin bir tedavisi yoktur. 

Semptomatik tedavinin ötesinde, bağımsızlığı ve dolayısıyla yaşam kalitesini artırmak 

rehabilitasyon hekiminin temel amacı olmalıdır. Sjögren-Larsson Sendromlu hastamızda kısa 

süreli rehabilitasyon yaklaşımının ve özellikle AFO'ların uygulanmasının hastanın bağımsızlık 

düzeyine katkısını vurguladık. 

Anahtar Kelimeler: AFO, Rehabilitasyon, Sjögren-Larsson 



  

P-190 Covid 19 Sonrası Başlayan Romatoid Artrit Olgusu: İlişkili mi? Eş 

Zamanlı mı? 

Esra Özcan1, Selahattin Özcan1 

1Kastamonu Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Amaç: Romatizmal hastalıklar ve Yeni Koronavirüs Hastalığı (Covid-19) bağlantısı 2019 yılından beri 

araştırılmaktadır. Etyopatogenezdeki ortak sitokinler nedeniyle Romatoid Artrit (RA) ve Covid-19 

arasındaki ilişki merak uyandırmaktadır. Yeni Koronavirüs'ün (SARS-CoV-2) Romatoid Faktör (RF) ve 

Anti Citrullinated Protein Antibody (ACPA) pozitif artritleri tetikleyebileceği düşünülmektedir. Ancak 

artrit başlangıcının Covid-19 ile ilişkili olduğu kanısına varmadan önce ko-insidental olabileceği de akılda 

tutulmalıdır. Bu raporda hafif seyirli Covid-19 enfeksiyonu sonrası seropozitif RA gelişen genç erkek hasta 

sunulmakta, vakadan yola çıkarak 'Covid 19 sonrası seropozitf RA gelişimi rastlantısal mı yoksa ilişkili 

mi?' sorusunun yanıtı aranmaktadır. 

Olgu: 23 yaşında erkek hasta, 3 gündür devam eden yaygın kas-eklem ağrısı ve yorgunlık şikayeti ile 

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Polikliniği'ne (FTR) başvurdu. Daha önce benzer şikayetleri olmayan 

hastanın kas iskelet sistemi muayenesi doğaldı. Yapılan kan tetkiklerinde C-reaktif protein 82 mg/dL, 

sedimentasyon 41 mm/h saptandı. Ek şikayeti olmayan hastanın nazofaringeal sürüntüden çalışılan Covid-

19 polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) testi pozitif çıktı. Akciğer Bilgisayarlı Tomografisi'nde tutulum 

saptanmadı. Hasta evde karantinaya alındı. İlk gün yükleme dozu 2x600 mg. Favipivavir başlandı. 4 gün 

boyunca 2x600 mg. idame dozu ile devam edildi. Beraberinde düşük molekül ağırlıklı heparin 1x40 mg. 

subkutan verildi. Hasta, 14 günlük karantina sonrası FTR Polikliniği'ne kontrole geldi. Halsizlik ve 

yorgunluk şikayetlerinin geçtiğini ancak eklemlerindeki ağrının devam ettiğini söyledi. Özellikle el 

eklemlerinde ağrı olduğunu belirtti. Fizik muayenesinde bilateral 2 ve 3. metakarpal eklemler, bilateral 2 

ve 3. proksimal interfalengeal eklemler şiş ve presyonla hassastı. Akciğer sesleri doğaldı. CRP 57'ye 

(mg/dl) gerilemişti. Sedimentasyon 41 mm/h ölçüldü. RF 116.4 (yüksek titrede pozitif), ACPA >200 

(yüksek titrede pozitif) saptandı. Ön-arka el-el bileği radyografisi doğaldı. Romatolojik sorgulamada 

özellik yoktu. Ailesinde romatizmal hastalık olmadığını belirtti. Hasta, Dahiliye Kliniği'ne danışıldı. 

Enfeksiyon odağı saptanmadı. Romatoloji Kliniği ile birlikte değerlendirilerek 2010 Amerikan Romatoloji 

Cemiyeti (ACR) kriterlerine göre erken RA olarak kabul edildi. Oral düşük doz kortikosteroid ve 

Leflunomid 20 mg 1x1/gün başlandı. Hastanın bir ay sonra yapılan kontrol muayenesinde hassas ve şiş 

eklem yoktu. CRP 2,4 'e (mg/dl) gerilemişti. RF yine yüksek titrede pozitifti. Tedavisinde değişiklik 

yapılmadan takibe alındı. Takiplerinde hasas ve şiş eklem saptanmadı, akut faz reaktanları normal seyretti, 

RF pozitifliği devam etmekle birlikte titresi düştü. Kontrollerinde steroid dozu kademeli azaltılarak kesildi. 

Hastanın tedavisine Leflunomid 20 mg 1x1/gün ile devam edilmektedir. 

Sonuç: Covid-19 ile tetiklenen otoimmünite hala tartışılmaktadır. Covid-19 ve RA patogenezinde yer alan 

sitokinler ortaktır. Bu, seropozitif RA başlangıcının Covid-19 ile tetiklenebileceği fikrini destekleyebilir. 

Sorulması gereken asıl soru, Covid-19 sonrası seropozitif RA gelişmesinin rastlantısal mı yoksa ilişkili mi 

olduğudur. Biz de hastamız SARS-CoV-2 ile enfekte olmasaydı yine de RA geliştirir miydi diye kendimize 

sorduk. Bu sorunun cevabını mevcut bilgilerimizle yanıtlayamayız. Ancak aile öyküsü ve daha önce eklem 

şikayeti olmayan genç erkek hastada RA gelişmesi çok nadir görülen bir durumdur. Belki bu hastalarda 

genetik faktörler etkili olabilir. Covid-19'un genetik olarak yatkın bireylerde RA gelişimini 

tetikleyebileceği düşünülebilir. Covid-19 ve RA arasında makul bir bağlantı olup olmadığını zaman 

gösterecektir ve ko-insidental demek için erken olabilir. Gelecekte Covid-19'dan sonra daha fazla 

seropozitif RA vakasının bildirilmesi muhtemel görünmektedir. Araştırmalarda, vaka bildirimlerinden 

ziyade büyük gruplara odaklanılması; Covid-19 ve RA arasındaki ilişkinin anahtarınının bulunmasına 

yardımcı olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Romatoid Artrit, Covid 19, Otoimmünite 



  

P-191 Rinoplasti Sonrası Tibial ve Peroneal Sinir Hasarı: Olgu Sunumu 

Hande Orhan1, Nihan Burhandağ1, Murat Zinnuroğlu1, Gülçin Kaymak Karataş1, Metin Yılmaz2 

1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı 

2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi KBB Anabilim Dalı 

Amaç: Rinoplasti sonrasında gelişen tibial ve peroneal sinir lezyonunun tanısında 

elektrofizyolojik incelemenin katkısını vurgulamak amaçlanmıştır. 

Olgu: 35 yaşında erkek hastanın bir ay önce geçirdiği, yaklaşık 7 saat süren, rinoplasti 

ameliyatından hemen sonra sol bacak distal yarısında şişlik ve ayağına doğru inen iğnelenme 

şeklinde şiddetli ağrısı başlamış. Topuk üzerine bastığında ağrısı artıyormuş. Bu süreç içinde ağrısı 

aynı şiddet ve vasıfta devam etmiş. Sol ayak 2. ve 3. parmaklarını yukarı kaldıramıyormuş. Eliyle 

kaldırmaya çalıştığında ise bacak arkasında ağrı oluyormuş. Ameliyat sonrasında sağ bacağında 

da, ayak bileğinin yaklaşık 10 santimetre üzerinde, bacak dış kısmında şişlik olmuş. Şişlik zaman 

içinde kendiliğinden geçmiş. Sol kruris MR görüntülemesinde, kruris distalinde posterior ve lateral 

kompartmanlarda kas ve fasiyal planlarında santral nekrotik alanlar içeren yaygın yumuşak doku 

ödemi, fasiyal planlarda kruris proksimaline de uzanan minimal effüzyon ve cilt altı yağ 

dokusunda enflamatuar süreç düşündüren diffüz yumuşak doku ödemi, ayak bileği eklem 

aralığında minimal effüzyon, fibula 1/3 orta kesiminde diffüz medüller ödem saptandı. Fizik 

muayenede; sol ayak 2. parmak ekstansiyonunu izole olarak gerçekleştiremediği ve bunun kas 

tendon hasarı ile ilişkili olabileceği düşünüldü. Duyu muayenesinde sol ayak plantar yüzünde 

allodini mevcuttu. Patella ve aşil tendon refleksleri normoaktifti. Yapılan elektrofizyolojik 

incelemede, solda medial ve lateral plantar sinir duyu iletim çalışmalarında DSAP amplitüdleri 

küçülmüş; sağda ise derin peroneal, superfisiyal peroneal sinir duyu iletim çalışmalarında DSAP 

amplitüdleri karşıya kıyasla, sırasıyla, %65 ve %68 oranında küçülmüş olarak değerlendirildi. 

Diğer sinirlerin iletim çalışmaları normaldi. İğne EMG çalışmasında, sol fleksör digitorum brevis 

kasında istirahatte fibrilasyon ve pozitif keskin dalga potansiyelleri, hafif kasıda yüksek 

amplitüdlü MÜP'ler, tam kasıda hafif seyrelme paterni izlendi. Sol fleksör digitorum longus 

kasında tam kasıda hafif seyrelme paterni izlendi. Değerlendirilen diğer kasların iğne EMG 

incelemesi normaldi. Bulgular sağda yüzeyel peroneal sinir duyu dalının ve derin peroneal sinirin, 

solda ise kruris orta-distalinde tibial sinirin parsiyel lezyonu ile uyumlu olarak değerlendirildi. 

Sonuç: Olgumuzdan yola çıkarak, ameliyat sırasında hastaların uzun süre aynı pozisyonda kalması 

ve pozisyon verici cihazların uygun şekilde konumlandırılmaması sonucunda kompresyona bağlı 

kas nekrozu ve sinir hasarı oluşabileceği akılda tutulmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Rinoplasti, Tibial sinir hasarı, Peroneal sinir hasarı 



  

P-192 SERVİKAL OPERASYON SONRASI GELİŞEN FIÇIDAKİ ADAM 

SENDROMU 

GÖKÇENUR CİHANER1, SELİN AKSUNGUR1, TUĞBA ÖZSOY ÜNÜBOL1, EMRE ATA1 

1SBÜ İSTANBUL SULTAN 2. ABDÜLHAMİD HAN E.A.H 

Amaç: Fıçıdaki adam sendromu bilateral brakiyal dipleji ile karakterize, alt ekstremite ve kraniyal 

sinir fonksiyonlarının korunduğu bir durumdur. Serebral hipoperfüzyon ve infarkt en sık nedenleri 

olmakla birlikte spinal patolojiler sonrası da görülebilmektedir. Burada servikal disk hernisi 

operasyonu sonrası gelişen bir fıçıdaki adam sendromu olgusunu sunmayı amaçladık. 

Yöntem: Olgumuzu hastadan alınan anamnez kendi muayene bulgularımız ve tetkik sonuçlarımız 

,eski epikiriz bilgileri ile hazırladık 

Bulgular: 60 yaşında erkek hasta, sol elde uyuşma şikayeti ile polikliniğe başvurdu. Hastanın 

öyküsünde, 2 yıl önce aynı yakınmalar sebebiyle önce kübital tünel operasyonu, ardından 

şikayetlerinin geçmemesi üzerine servikal disk hernisi ve C3-6 stabilizasyon operasyonları 

mevcuttu.Fizik muayenesinde inspeksiyonda solda düşük el mevcuttu. Motor kuvvetleri üst 

ekstremitede (sağ/sol) C4:5/5, C6:5/1, C7:5/3, C8:5/5, T1:4-/2- idi. Sağ üst ekstremite derin tendon 

refleksleri normaldi, solda DTR alınamadı, Hoffman bilateral negatifti. Solda belirgin olmak üzere 

bilateral yaygın interosseöz kaslarda atrofi mevcuttu. Hipoestezi saptanmadı. Sol el parmak 

uçlarında nöropatik yakınmalar mevcuttu, DN4 skoru:3 idi. Alt ekstremite motor fonksiyonu tam, 

duyusal defisit saptanmadı, DTR’ler normal, patolojik refleksler negatifti. Mesane- barsak 

disfonksiyonu saptanmadı.Hastadan istenen EMG’ de sol radiyal ve median sinirin innerve ettiği 

kaslarda denervasyon, üst ekstremitede yaygın alt motor nöron tutulumu, man in the barrel 

sendromu olarak yorumlandı.Hasta 6 ay sonra kontrol EMG görülmesi için takibe alındı. 

Nöropatik yakınmaları için gabapentin başlandı. Üst ekstremite güçlendirme ve desensitizasyon 

için ev egzersiz programı düzenlendi. 6 ay sonraki kontrol EMG’sinde önceki ile anlamlı 

değişiklik görülmedi, medikal tedaviden fayda gören hastanın reçetesi yenilendi. 

Sonuç: Fıçıdaki adam sıklıkla intrakraniyal patolojiler sonucu ortaya çıkabilen, üst ekstremitede 

alt motor nöron tutulumu ile karakterize bir sendromdur. Ancak servikal ve spinal patolojilerde de 

ortaya çıkabileceği unutulmamalıdır. Operasyon sırasında boyun hiperekstansiyonu ile foraminal 

stenozun artışı ve radikülopatinin kötüleşmesi nedeniyle gelişebileceği düşünülmektedir. Tanıda 

ayrıntılı bir fizik muayene ve sinir iletim çalışmaları birlikte kullanılmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Man in the barrel sendromu, Fıçıdaki Adam Sendromu 



  

P-193 BAŞARISIZ BEL CERRAHİSİ SENDROMU OLARAK MASKELENEN 

SPİNOSEREBELLAR ATAKSİ: BİR OLGU SUNUMU 

Beyza Öztürk1, Pınar Öztop Çiftkaya1 

1Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği 

Amaç: Bel ağrısı, bireyin günlük aktivitesini kısıtlayan en önemli nedenlerden birisidir.  Gelişmiş 

toplumlarda görülen kronik hastalıklar arasında kalp hastalıklarından sonra ikinci sırayı almakta ve cerrahi 

tedavi yapılan hastalıklar arasında beşinci sırada bulunmaktadır. En sık 20-40 yaşlar arasında görülür. 

Ayırıcı tanıda konjenital anomaliler, travma, dejeneratif disk hastalıkları, sakroiliak eklem disfonksiyonu, 

enflamatuar hastalıklar, metabolik kemik hastalıkları, maligniteler, enfeksiyonlar, viseral ağrılar ve 

psikojenik etkenler akılda bulundurulması gereken durumlardır. Bel ağrılarının büyük bir bölümü 

konservatif olarak tedavi edilmektedir. Uygun konservatif tedaviden yanıt alınamadığı zamanlarda ise 

cerrahi yöntemlere başvurulmaktadır. Ancak her cerrahi girişim başarı ile sonuçlanmamaktadır. Başarısız 

bel cerrahisi sendromu kavramı, cerrahi müdahaleye rağmen devam eden veya cerrahi müdahaleden sonra 

ortaya çıkan, kaynağı bilinmeyen lomber spinal ağrı olarak tanımlanmaktadır. Başarısız bel cerrahisi 

sendromunun birçok sebebi olabilir.  Ameliyat öncesi yanlış tanı ve ameliyatın yanlış seviyeye uygulanması 

bu sebeplerdendir. Biz de burada bel ağrısı ve yürüme güçlüğü şikayeti ile 3 defa bel cerrahisi geçiren ancak 

şikayetleri artarak devam eden ve takiplerinde spinoserebellar ataksi tanısı konulan bir olgu sunduk. 

Olgu: 49 yaşında, kadın hasta polikliniğimize yürümede güçlük şikayeti ile başvurdu. Hastanın şikayetleri 

2015 yılında bel ağrısı, idrar inkontinansı ve yürüme güçlüğü şeklinde başlamış, bu şikayetler Lomber Disk 

Hernisine bağlanmış ve hasta opere edilmiş. Ancak post-operatif dönemde hastanın yakınmaları artarak 

devam etmiş ve hasta 2 yıl sonra Lomber Disk Hernisi tanısıyla tekrar opere edilmiş. Hasta bu operasyondan 

da fayda görmemiş ve 9 ay sonra hem Servikal Disk Hernisi nedeniyle hem de lomber bölgeden revizyon 

nedeniyle 3 kez opere olmuş. Son operasyondan 4 ay sonra hastanın yürüme güçlüğü, yürürken dengesizlik 

şikayetleri başlamış. Bu yakınmaları ile Nöroloji polikliniğinde değerlendirilen hastaya yapılan tetkikler 

sonucunda Herediter ataksi-spinoserebellar dejenerasyon tanısı konmuş ve rehabilitasyon amacıyla 

polikliniğimize yönlendirilmiş. Hastanın fizik muayenesinde genel durumu iyi, bilinç açık, oryante ve 

koopereydi. Konuşma bozukluğu, yutma güçlüğü yoktu. Boyun lateral fleksiyonları son derecelerde limitli, 

bel ekstansiyonu ağrılıydı. Kuvvet muayenesinde sağ alt ekstremite proksimal kas güçleri 3/5 kuvvetinde, 

diğer kas güçleri tamdı. Duyu muayenesinde bilateral alt ekstremite hipoestezikti. Derin tendon refleksleri 

simetrik ve normoaktifti, klonus yoktu. Tonus normaldi. Oturma dengesi iyiydi, bir kişinin yardımıyla 

ambule olabiliyordu, yürümesi ataksikti. Hasta üst ve alt ekstremite güçlendirme egzersizleri, denge-

koordinasyon egzersizleri ve yürüme eğitimi şeklinde rehabilitasyon programına alındı. 

Sonuç: Spinoserebellar ataksi (SCA), esas olarak serebellumu etkileyen kalıtsal, ilerleyici, nörodejeneratif 

bir hastalıktır. Herediter serebellar ataksilerin bir alt tipidir ve nadir görülür. Sadece serebellumu etkilemez; 

pontin çekirdekler, omurilik, periferik sinirler, korteks, bazal ganglionlar gibi merkezi sinir sisteminin diğer 

kısımlarını da tutabilir. Genellikle 20-40 yaş arasında başlamasına rağmen daha erken veya daha ileri yaşta 

da başlayabilir. SCA’ların tipik belirtisi dengesizliktir. Bunun dışında ellerde ve ayaklarda uyuşma, 

bacaklarda güçsüzlük ve yürüme güçlüğü de görülebilir. Bu semptomlar henüz tanı konulmamış hastalarda 

başka hastalıklarla özellikle disk hernileri ile ilişkilendirilebilir ve bizim olgumuzda olduğu gibi başarısız 

cerrahi girişimlere sebep olabilir. Bu yüzden bel ağrısı ve yürüme güçlüğü yakınması ile gelen, özellikle 

konservatif tedavilerden fayda görmeyen hastalarda cerrahi girişimlerden önce mutlaka aile öyküsünü de 

içeren ayrıntılı bir anamnez ve nöromuskuler sistem muayenesi yapılması, hastalarda doğru tanının 

konulmasını sağlar ve böylece gereksiz cerrahi girişimler yapılmasını engelleyebilir. 

Anahtar Kelimeler: Bel ağrısı, Başarısız bel cerrahisi, Yürüme güçlüğü, Spinoserebellar ataksi 



  

P-194 Selülit mi Stewart Treves Sendromu mu ? 

Canan Şanal Toprak1, Hatice Demirel1, Merve Demirci1, Burak Yıldız1, Gülseren Akyüz2 

1Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

2Medipol Üniversitesi Uluslararası Tıp Fakültesi 

Amaç: Stewart-Treves sendromu, genellikle radikal mastektomi sonrası aksiller lenf nodu diseksiyonu 

nedeniyle uzun süredir devam eden lenfödem zemininden gelişen nadir görülen ancak ölümcül bir 

anjiyosarkomdur [1]. Meme kanseri ile ilişkili lenfödemi olan hastada komplikasyonların erken tanısının 

önemini vurgulamak için, kızarık, şiş ve ağrılı lenfödemli ekstremitede tekrarlayan antibiyotik tedavileri ile 

semptomları gerilemeyen selülit benzeri tablonun maskelediği radikal mastektomiden 6 yıl sonra Stewart-

Treves sendromu gelişen bir olguyu sunmayı amaçladık. 

Olgu: 6 yıl önce sağ meme medüller karsinom nedeni ile modifiye radikal mastektomi ve aksiller lenf nodu 

diseksiyonu ve ardından radyoterapi uygulanan 57 yaşındaki kadın hasta, sağ üst ekstremite lenfödemi 

nedeniyle lenfödem polikliniğimizde takip edilmekteydi. Düzenli kontrollerine gelen hasta COVID-19 

pandemisi döneminde kontrollerine gelemedi. Hasta Mayıs 2021 de görülüp telerehabilitasyon ile 

fizyoterapistlerin eşliğinde self lenfatik drenaj ve egzersiz tedavisine alındı. Hasta tedavi sonrası kontrole 

geldiğinde sağ kolunda şişlik, çok sayıda kırmızı mor renkli lezyon ve ağrı yakınması mevcuttu ve hasta 

enfeksiyon ve dermatolojiye konsülte edildi. Selülit ön tanısı ile 2 hafta topikal ve sistemik etkili antibiyotik 

tedavisi aldı, 2 hafta sonra hastanın yakınmalarının arttığı görüldü ve enfeksiyon hastalıkları kliniğine 

konsulte edildi ve çoklu antibiyotik tedavisi başlandı. Bir ay antibiyotik tedavisi almasına rağmen 

yakınmaları geçmeyince hasta anjıosarkom? intravaskuler lenfödem? ön tanıları ile punch biyopsi yapılmak 

üzere dermatoloji kliniğine konsülte edildi. Biyopsi sonucu lenfanjıosarkom ile uyumlu değerlendirildi. 

Lezyon kısa sürede tüm üst ekstremiteye ve skapulaya kadar yayıldı. Radyografide sağ kolda kemik 

patolojisi vardı. Hastaya ortopedi ve travmatoloji kliniği tarafından skapulotorasik dezartikülasyon yapıldı, 

takiplerde yara yeri problemi gelişmesi üzerine dört defa daha debridman yapıldı. Patolojik tanı cerrahi 

sınırları pozitif, sağ kol, ön kol ve aksillada multiple lezyonlar olarak raporlandı. Hastanın takiplerinde 

genel durumu gittikçe kötüleşti. Hastanın kliniği üzerine eklenen sepsis nedeniyle hasta kaybedildi. 

Sonuç: Stewart-Treves sendromu ilk olarak 1948'de Stewart ve Treves tarafından rapor edilmiştir. 

Çalışmalarında, radikal mastektomi sonrası lenfödemli ekstremitelerinde anjiyosarkom gelişen altı 

hastadan oluşan bir seri bildirilmiştir [1]. Klinik olarak, lenfadenomatöz bölgede genellikle çoklu ve mor, 

ağrısız, nadiren ülsere nodüllerin ortaya çıkmasıyla karakterize edilir. Tanı cilt biyopsisi ile konulur. Kötü 

bir prognoza sahiptir ve hastaların sadece %10'u 5 yıl yaşayabilir [2]. 5 yıllık sağkalım oranı %5-35 ve 

medyan sağkalım süresi 2,5 yıl olarak bildirilmiş [3-8]. Radikal cerrahi, bu hastalık için bugüne kadarki en 

iyi tedavidir. Adjuvan radyoterapi ile konservatif tedavi de mümkündür. Sistemik kemoterapi, lokal ileri 

rezeke edilemeyen ve metastatik formlar için düşünülebilir [9]. İnsidansı son zamanlarda, meme kanserinde 

operatif tedavi ve radyoterapideki değişiklikler ve sentinel lenf nodu biyopsisinin ortaya çıkmasıyla 

azalmıştır. Bizim olgumuzda cilt bulgularının başlangıçta daha lokalize olması ve nodülasyonun olmaması 

tanıyı zorlaştırmış olabilir. Antibiyotik ile beklenen klinik iyileşmenin olmaması biyopsi ihtiyacını 

doğurdu. Antibiyotiğe dirençli ve selüliti taklit eden kronik lenfödemli vakalarda malignite ekartasyonu 

açısından dikkatli olunmalıdır.Kronik lenfödem, sıklıkla tekrarlayan selülit atakları ile komplike 

olabildiğinden ve anjiyosarkom (Stewart-Treves sendromu) çok daha nadir görüldüğünden, şiş ve kızarık 

ekstremide tanı anında gözden kaçabilir. Erken tanı için şüpheli cilt lezyonlarında anijosarkomun akılda 

tutulması ve ileri tetkiklerinin yapılması ve lenfödemli hastaların komplikasyonların gelişimini önlemek ve 

azaltmak için düzenli takip edilmesi gerektiğini düşünmekteyiz 

Anahtar Kelimeler: meme kanseri, lenfödem, anjiosarkom 



  

P-195 Fibromiyalji Sendromlu Hastalarda Kullanılan Duloksetine Bağlı Gelişen 

Nokturnal Bruksizm 

İsmail Tunçekin1 

1Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı 

Amaç: Bruksizm, çene kaslarının uykudayken çene sıkma, gerdirme, gıcırdatma ve diş gıcırdatma 

ile karakterize istemsiz bir faaliyeti olarak tanımlanmaktadır.(1) Fibromiyalji(FMS) hastalarında 

sıkça kullanılan duloksetin, bruksizm gelişmesine veya varolan şikayetlerin artmasına sebep 

olabilir. 

Yöntem: Olgu: 35 yaş erkek hasta 3 aydan uzun süredir olan yaygın vücut ağrısı, eklem ağrıları, 

halsizlik, sabah yorgunluğu, uykusunu alamama şikayetleri ile başvurdu. Hastanın değerlendirilme 

sonrası FMS ACR 2016 kriterlerine göre fibromiyalji düşünülerek hastaya duloksetin 30 mg 

başlandı ve 1 ay sonra kontrole çağrıldı.6 hafta sonra kontrole gelen hastanın 4. haftada geceleri 

olan bruxism şikayetleri başlamış ve 6. Haftada bruxism sonrası daha önce kök kanal tedavisi olan 

sağ üst 1. molar diş kırılmış. Aynı doğrultuda alt çenede olan dişte kısmi kırık oluşmuş. İtfaiye eri 

olarak görev yapmakta ve vardiya usulü çalışan hastanın görev arkadaşları, uykuda olan diş 

gıcırdatmasını dışarıdan duyup hastayı gecede birkaç defa uyandırıyorlar. Aynı zamanda evde eşi 

tarafından hissedilip yine gece birkaç defa uykudan uyandırılıyor. Dişinin kırılması sonrası 

kontrole gelen hastanın kullandığı duloxetin stoplandı ve bakılan tam kan sayımı, biyokimya, 

tiroid fonksiyon testleri normal olarak değerlendirildi. TCA grubundan amitriptillin 10 mg 

başlandı ve gece plağı kullanması için diş hekimine yönlendirilip 1 ay sonra kontrole çağrıldı. 

Kontrolde hastanın bruxisminde belirgin azalma olup hasta gece plağını düzenli şekilde 

kullanmamaktaydı. Hastanın öz geçmişi sorgulandığında 2 yıl önce başlayan yılda 1-2 defa olan 

bruxism mevcut olup şiddetli şikayetleri olmamış. Hasta kademeli olarak artırılan amitriptillin 25 

mg ile 3 ay sonra kontrole geldiğinde hem fibromiyalji hem de bruksizme ait olan şikayetlerinin 

önemli oranda azaldığını belirtti. 

Bulgular: . 

Sonuç: Fibromiyalji sendromu hastalarında FDA tarafından onay verilen duloksetin kullanımına 

bağlı nadir de olsa gelişen bruksizm konusunda dikkatli davranmak gerekir. Fibromiyalji 

hastalarının anamnezi sorgulanırken mevcut olan bruksizm akılda tutularak medikal tedavi 

alternatifleri ön planda düşünülebilir. Toplumda %8-21 oranında görülen bruksizm etyolojisinde; 

sigara, alkol, kafein, hastalıklar, travma, genetik ve ilaçlar gibi multifaktoryel sebepler yer 

almaktadır. Bruksizm duloksetin kullanımın nadir görülen yan etkilerindendir(2)(3).Hekimler 

tedaviyi başarılı şekilde yönetebilmek için duloksetinin az görülen bu yan etkisinin farkında 

olmalılar. 

Anahtar Kelimeler: fibromiyalji, duloksetin, bruksizm 



  

P-196 İdiyopatik Hipoparatiroidizmde Spondiloartropatik Bulgular: Olgu 

Sunumu 

Mine Aydan Cenberoğlu1, İlhan Sezer 

1Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Antalya 

Amaç: Idiyopatik hipoparatiroidizm, parathormonun (PTH) yetersiz salınımının neden olduğu ve 

prevelansı 37/100.000 olan nadir bir endokrinopatidir. Sporadik veya kalıtımsal olarak görülebilir. 

Hipokalsemi, hiperfosfatemi ve düşük PTH düzeyleri ile karakterizedir. İskelet anormallikleri ve ektopik 

yumuşak doku kalsifikasyonları hipoparatiroidizmin iyi bilinen özelliklerindendir. Sık radyolojik bulguları 

yaygın osteoskleroz, kalvarial kalınlaşma, yumuşak doku kalsifikasyonları, bazal gangliyon 

kalsifikasyonudur. Spondiloartropatik bulgular nadir iskeletel prezentasyonlardandır. Bu olgu sunumunda 

59 yaşında uzun süreli hipoparatiroidizm tanılı kadın hastanın spondiloartropatik bulgularını tanımlamayı 

amaçladık. 

Bulgular: 59 yaşında kadın hasta, tekrarlayan karpopedal spazm atakları, ellerde uyuşma ve halsizlik ile 

tetkik edilmiş ve hastada hipokalsemi saptanmış, uzun süredir idiyopatik hipoparatiroidi tanısı ile 

endokrinoloji tarafından kalsitriol ve kalsiyum asetat tedavisi ile takip edilmekteydi. 3 yıldır devam eden 

bel ağrısı ve tutukluğu, yaygın kas güçsüzlüğü, kalçalar, dizler ve ayak bileklerinde ağrı şikayetleri ile 

polikliniğimize başvurdu. Fizik muayenede ayak bileklerinde hassasiyet saptandı. Artrit saptanmadı. 

Chvostek ve Trousseau bulgusu negatifti. Hastanın metabolik kemik hastalığı için araştırmasında 

biyokimya tetkiklerinde düşük kalsiyum (7.66 mg/100 ml), yüksek fosfor (5.15 mg/100 ml), düşük PTH 

(1.2 pg/ml) ve normal magnezyum (1.81 mg/100 ml) düzeyleri saptandı. Radyografi incelemelerinde 

anteroposterior (AP) pelvis grafisinde asetabulumun lateral margininde ossifikasyon; büyük ve küçük 

trakanter, iskial tuberosit ve iliak krestte kas insersiyolarında entezofitik değişiklikler; normal sakroiliak 

eklemler görüldü. Torakolomber omurganın AP görüntülemesinde yaygın köprüleşmiş osteofit formasyonu 

görüldü. Lomber omurganın lateral görüntülemesinde vertebra anteriorunda osteofitik çıkıntılar mevcuttu. 

Hastanın yüklenmede çekilen AP diz grafisinde sağ dizde medial kollateral ligamentin üst parçasında 

kalsifikasyon görüldü. Takipte hastanın kas güçsüzlüğü ve karpopedal spazmlarında normal biyokimyasal 

parametrelerle birlikte gelişme görüldü. Buna rağmen spondiloartropati ilişkili semptomlarında gelişme 

görülmedi. 

Sonuç: İdiyopatik hipoparatiroidizm nadiren yaygın spondiloartropatik değişimlerle prezente olabilir ve 

ankilozan spondilit (AS), yaygın idiyopatik iskelet hiperostozu (DISH) taklitçisi olabilir. 

Spondiloartropatik bulgular olgumuzda da görüldüğü gibi uzun süreli hipoparatiroidizm ile ilişkilidir. 

Spondiloartropati genellikle klinik olarak gizlidir fakat radyolojik olarak %30-40 olguda bulgu verebilir. 

Radyolojik olarak yaygın köprüleşmiş osteofitler, spinal ligamentlerin (baskın olarak anterior ve posterior 

longitudinal, interspinöz ve supraspinöz ligamentler) osifikasyonu gibi spinal anormallikler görülebilir. Bu 

bulgular sıklıkla AS ve DISH ile karışır. Ekstraspinal olarak pelvis ve apendiküler iskelet anormallikleri 

görülebilir. Sakrospinöz, sakrotüberöz ve iliolumber ligament ossifikasyonları; asetabulumun lateral 

kenarında ossifikasyon görülebilir. Büyük ve küçük trakanter, iliak krest, iskial tuberositler gibi çeşitli 

bölgelerde entezopatik değişiklikler görülebilir. Sakroiliit genellikle görülmez. Uzun süreli 

hipoparatiroidizmin iskelet değişiklikleri geri dönüşümsüzdür. Hastanın klinik bulguları, tipik laboratuvar 

parametreleri ve radyolojik bulgular ayırıcı tanıda yardımcı olabilir. Yaygın spondiloartropati bulguları 

olan hastalarda normal sakroiliak eklemler, tetani ve parestezi gibi nöromusküler bulgular ve hipokalsemi 

bu antitenin olasılığını arttırır. Sırt ağrısı ve tutukluğa kas krampları, tetani ve karpopedal spazmların eşlik 

etmesi karakteristiktir. AS ve DISH’te tetani ve kas krampları öyküsü yoktur ve biyokimyasal testleri 

normal sınırlardadır. Bu antitelerin birbirinden ayrımı önemlidir çünkü tedavileri farklıdır. 

Anahtar Kelimeler: hipoparatiroidizm, hipokalsemi, endokrinopati, spondiloartropati 



  

P-197 Lomber Spinöz Proçeslerin Bir Lezyonu: Baastrup Hastalığı 

İzel Topaloğlu1, Cemal Arman Öztürk1, Banu Dilek1 

1Dokuz Eylül Üniversite Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İzmir 

Amaç: Baastrup hastalığı veya bulgusu; öpüşen vertebralar olarak da isimlendirilen, komşu spinöz 

proçeslerin birbirlerine anormal yaklaştığı veya birleştiği, bölgede kemik genişlemeleri ya da 

reaktif skleroz ile seyredebilen ve bel ağrısına neden olabilen nadir nedenlerden biridir. Tek 

seviyede görülebileceği gibi birden çok tutulum yapabilmektedir. Biz de radyolojik değerlendirme 

esnasında gözden kaçabilen veya metastaz, fraktür gibi farklı şüpheler uyandırabilen bu lezyona 

dikkat çekmek amacı ile bir olgu sunmak istedik. 

Olgu: 68 yaşında kadın hasta, 5 yıl önce meme kanseri nedeni ile sağ mastektomi sonrası Letrozol 

kullanımı devam etmekte olup osteoporoz açısından tetkik edilmek üzere kliniğimize başvurdu. 

Hastanın 15 yıl önce düşme sonrası sol radius fraktür ve 5 yıl önce kaburga fraktür öyküsü 

mevcuttu. Sorgulamada başka risk faktörü olmayan hasta aralıklı bel ağrısı tarifliyordu. Fizik 

muayenesinde lomber lordozda artma, L5 spinöz proçeste palpasyon ile hassasiyet ve solda 

belirgin paravertebral kas spazmı mevcuttu. Bel ağrısı ekstansiyon ile artmakta fleksiyon ile 

rahatlamaktaydı. Duyu ve kas gücü muayenesi normal, derin tendon refleksleri normoaktif olup 

patolojik refleks saptanmadı. Hamstringler bilateral gergindi. Özel testlerde anlamlı pozitiflik 

yoktu. Biyokimyasal ve osteoporoza yönelik kan tahlilleri, Dual Enerji X-Işını 

Absorbsiyometre(DXA) ölçümü, dorsal ve lomber grafileri istendi. Lomber grafilerinde spondiloz, 

L2-3 retrolistezis ve L2-L3 anterior korpus bölgesinde skleroz artışı ile L1-5 spinöz proçeslerinde 

skleroz artışı ve düzensizlik görülen hastada; kanser ve osteoporoz komorbiditeleri bulunması 

nedeni ile kırık ve metastazı dışlamak amacıyla Lomber BT istendi. BT sonucunda L4-L5 

düzeyinde belirgin olmak üzere lomber spinöz proçeslerde ve interspinöz ligamanlarda dejeneratif 

değişiklikler ve kalsifikasyonlar izlenmiş olup bulgular Baastrup hastalığı ile uyumlu olarak 

değerlendirildi. Kemik yapılarda osteolitik veya kitlesel lezyon ayırt edilmedi. DXA sonucu 

osteoporotik saptanan hastaya D vitamin replasman tedavisi sonrası Zoledronik asit infüzyonu 

başlandı. Hastaya analjezik tedavi ve sırt ekstansörleri ile hamstringleri germe, core kasları 

güçlendirmeye yönelik ev egzersiz programı başlandı. 

Sonuç: Baastrup hastalığı komşu spinöz proçeslerin birbirine yaklaşması veya birleşmesi ile 

meydana gelen radyolojik bir durumdur. Yaşla beraber görülme sıklığı artmakta olup dejeneratif 

süreçlerle ilişkilendirilmekte ancak izole olarak da görülebilmektedir. Eşlik eden dejenerasyon, 

bursit, spondilolistezis gibi patolojiler nedeni ile ağrının direk kaynağı olarak 

ilişkilendirilememektedir. Sonuç olarak Baastrup hastalığı radyolojik görüntülemelerde spinöz 

proçes bölgesinin düzensiz görünümlerinde akla gelmesi gereken ayırıcı tanılardan biridir. 

Anahtar Kelimeler: Baastrup, Spinöz Proçes, Öpüşen Vertebra 



  

P-198 LARENKS KANSERİ SONRASI BAŞ BOYUN LENFÖDEMİ: OLGU 

SERİSİ 

Meltem Vural1, Sibel Çağlar1, Işıl Üstün1, Merve İrem Uçar1, Haticetul Esra Gerze1, Tuba Altun1 

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve 

Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul 

Amaç: Baş boyun lenfödemi kozmetik, psikososyal etkileri yanında ağrı, kas iskelet sistem sorunları, 

enfeksiyonlar, yutma güçlüğü ve solunum sorunlarına neden olmaktadır. Amerikan Kanser Derneği 

Kılavuzlarına göre baş boyun lenfödemi için birinci basamak tedavi olarak manuel lenfatik drenajı (MLD) 

içeren lenfödem rehabilitasyonu önerilmektedir. Bu olgu serisinde kliniğimizde takip edilen larenks kanseri 

sonrası baş boyun lenfödemi gelişen 3 olgu sunumu paylaşılmıştır. 

Yöntem: OLGU–1Altmış yedi yaşında erkek hasta boyunda şişlik ve ağrı yakınması ile polikliniğimize 

başvurdu. Larinks kanseri tanılı hastaya cerrahi tedavi yanında kemoterapi ve radyoterapi uygulanmıştı. 

Hastanın diğer yakınımları arasında solunum sıkıntısı ve ağrı mevcuttu.MD Anderson Kanser Merkezi Baş 

Boyun Lenfödem skalasına göre değerlendirmeler ve mezura ile ölçümler yapıldı.Tedavi öncesi vizüel 

analog skala (VAS) ağrı skoru 2 olarak tespit edildi. MD Anderson Kanser Merkezi Baş-Boyun Lenfödem 

skalası 1a;Földi skalası 1 olarak kaydedildi. Hasta eğitimi, cilt bakımı, egzersiz, solunum rehabilitasyonu, 

MLD ve kinezyobantlama tedavisi uygulandı. Tedavi sonrası hastanın lenfödeminde azalma, yüz ve boyun 

bileşik ölçümlerinde 1,5 cm iyileşme saptandı. Tedavi sonrası VAS ağrı skoru 0 olarak tespit edildi. MD 

Anderson Kanser Merkezi Baş-Boyun Lenfödem skalası 1a;Földi skalası 0 olarak saptandı.OLGU-2 Elli 

üç yaşında erkek hasta boyunda ağrı ve şişlik yakınması ile polikliniğimize başvurdu.Larinks kanseri 

nedeniyle opere olan hastaya kemoterapi ve radyoterapi uygulanmıştıAyrıca nefes darlığı yakınımı ve 

yutma güçlüğü mevcuttu.MD Anderson Kanser Merkezi Baş Boyun Lenfödem skalasına göre 

değerlendirmeler ve mezura ile ölçümler yapıldı.Tedavi öncesi VAS ağrı skoru 7 olarak saptandı. MD 

Anderson Kanser Merkezi Baş-Boyun Lenfödem skalası 2;Földi skalası 2 olarak kaydedildi. Hasta eğitimi, 

cilt bakımı, egzersiz, solunum rehabilitasyonu, MLD ve yutma rehabilitasyonu uygulandı. Tedavi sonrası 

hastanın baş boyun ödeminde belirgin azalma, ağrı yakınımında anlamlı iyileşme saptandı.Yüz ve boyun 

bileşik ölçümlerinde 1,5 cm iyileşme görüldü. Tedavi sonrası VAS ağrı skoru 4 olarak tespit edildi. MD 

Anderson Kanser Merkezi Baş-Boyun Lenfödem skalası 2;Földi skalası 1 olarak saptandı.Yüz bileşik 

ölçümlerinde 1,5 cm, boyun bölgesinde ise 1 cm şişlikte azalma mevcuttu.Hastanın yutma güçlüğünde 

belirgin iyileşme gerçekleşti. 

Bulgular: OLGU-3Kırk yaş erkek hasta boyunda şişlik ve boyun ağrısı yakınması ile polikliniğimize 

başvurdu.Larinks kanseri nedeniyle opere olan hastaya kemoterapi ve radyoterapi tedavileri 

uygulanmıştı.MD Anderson Kanser Merkezi Baş Boyun Lenfödem skalasına göre değerlendirmeler ve 

mezura ile ölçümler yapıldı.Tedavi öncesi VAS ağrı skoru 5 olarak tespit edildi. MD Anderson Kanser 

Merkezi Baş-Boyun Lenfödem skalası 2;Földi skalası 2 olarak kaydedildi. Hasta eğitimi, cilt bakımı, 

egzersiz, MLD ve solunum rehabilitasyonu ve bası giysisi uygulandı. Tedavi sonrası hastanın yüz ve boyun 

bileşik ölçümlerinde 1,5 cm iyileşme saptandı. Hastanın VAS ağrı skoru 0’dı. MD Anderson Kanser 

Merkezi Baş-Boyun Lenfödem skalası 1a;Földi skalası 1 olarak tespit edildi.Yüz bileşik ölçümlerinde 2 

cm,boyunda ise 3 cm iyileşme gözlendi. 

Sonuç: Larenks kanseri sonrası baş boyun lenfödemi gelişen üç olgunun lenfödem rehabilitasyonu 

sonrasında yakınımlarında anlamlı iyileşme saptanmıştır.Baş boyun lenfödeminin erken tanısı ve tedavisi 

konusunda farkındalığın arttırılmasını vurgulamaktayız. 

Anahtar Kelimeler: lenfödem, manuel lenf drenajı, bası giysisi, larenks kanseri, yüz ve boyun bileşik 

ölçümleri 



  

P-199 Golimumab Enjeksiyonu Sonrası Tekrarlayan Ateş 

Merve Özdemir1, Berna Günay1, Duygu Geler Külcü1, Nilgün Mesci1 

1Haydarpaşa Numune Eğitim Araştırma Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği 

Amaç: Ankilozan spondilit (AS), spondiloartrit (SpA) ailesinin prototipi olup, sakroiliak eklem (SİE) 

tutulumu ile birlikte inflamatuar bel ağrısı, periferik eklem artriti, entezit ve ekstra artiküler belirtiler ile 

seyreder. Birinci basamak farmakolojik tedavi, steroid olmayan antienflamatuar ilaçların (SOAİİ) düzenli 

kullanımıdır. SOAİİ'ler yeterli rahatlama sağlamıyorsa, tümör nekrozis faktör inhibitörleri (anti-TNF), 

interlökin inhibitörleri gibi biyolojik ajanlara başlanmalıdır. Tedavi süresince hastalık aktivitesi ve yan 

etkiler yakından takip edilmelidir. Burada golimumab uygulaması sonrası ateş, halsizlik gelişen ve akut faz 

reaktanlarında artış olan bir olguyu sunuyoruz. 

Olgu: 5 yıl önce dış merkezde AS tanısı alan 31 yaşında kadın hasta kliniğimize başvurdu. Hasta bu süreçte 

değişken doz ve grupta SOAİİ kullanmış, son 2 yıldır ilaçsız ve takipsizdi. Muayenede servikal ve lomber 

eklem hareket açıklığı kısıtlı ve ağrılı, SİE bilateral Mennel testi pozitifti. Sol iliak krest ve sol aşil tendon 

insersiyosunda duyarlılık vardı. BASDAI ve BASFI ile değerlendirildi. Ek hastalığı yoktu. Serum karaciğer 

ve böbrek fonksiyon testleri normal, C-reaktif proteini (CRP) 1,77 mg/dl ve eritrosit sedimantasyon hızı 

(ESR) 1. saat 36 olup yüksekti. SİE MRG'de sol sakroiliit ve kanda HLA B27 testi pozitif olan hasta takibe 

alınıp 120 mg/gün asemetazin, 40 mg/gün pantoprazol başlandı. 6 ay düzenli ilaç kullanımı sonrası hastalık 

aktivitesinde gerileme olmayan hastanın BASDAI değeri 6,8 olarak hesaplandı ve anti-TNF ilaç olarak 

golimumab 50 mg/ay başlanıp asemetazin kesildi. Hasta 2021 yılına kadar 6 yıl düzenli golimumab 50 

mg/ay tedavisi ile remisyonda ve ağrısız takip edildi. Covid-19 pandemisi nedeniyle 1 yıl kontrollerine 

gelemeyen hasta Mayıs 2021’de yeniden başvurdu. İlaç tedavisine düzenli olarak devam etmiş olan hasta 

son 5 aydır her golimumab uygulamasından 2-3 gün sonra ateş, halsizlik, grip benzeri semptomlar 

yaşadığını ve 1 hafta içinde düzeldiğini bildirdi ve CRP değerinin 12 mg/dl'ye kadar yükseldiği görüldü. 

Son golimumab dozunun 4. günü polikliniğimizde hastanın ateşi 38 santigrat dereceydi ve CRP 4 mg/dl 

olarak yüksek bulundu. Cilt bulgusu yoktu. Anti Nükleer Antikor (ANA), ENA profili, ANCA, kompleman 

değerleri, RF, anti-CCP, Brucella tüp aglütinasyon testleri normal sonuçlandı. İç Hastalıkları ve Enfeksiyon 

Hastalıklarına danışıldı. Tetkiklerin normal olması ve tabloda kendiliğinden gerileme olmasıyla ilaca bağlı 

lupus, vaskülit, serum hastalığı ve enfeksiyon tanılarından uzaklaşılarak aşırı uyarlılık reaksiyonu 

düşünüldü. Golimumab kesilip sekukinumaba geçildi. Halen 5 aydır sekukinumab tedavisi alan hasta 

remisyonda ve yan etkisiz izlemimizdedir. 

Sonuç: Golimumab, AS'de remisyon indükleme ve sürdürmede etkili ve güvenlidir. Yan etkiler baş ağrısı, 

enjeksiyon reaksiyonu, döküntü, anemi, transaminaz yüksekliği, sinüzit, öksürük, farenjit, ishal, bulantı, 

karın ağrısıdır. Akut enjeksiyon reaksiyonları, ilaç uygulamasına bağlı olup değişken şiddettedir. 6 yıldır 

golimumab alan ve son 6 aydır enjeksiyonu takip eden günler içinde ateş ve CRP yüksekliği olup bir hafta 

içinde düzelen olgumuzda ANA/kompleman düzeylerinin normal olması ve iç hastalıkları ile enfeksiyon 

bölümlerinin başka tanı düşünmemesi nedeniyle tablo aşırı duyarlılık reaksiyonu olarak değerlendirilmiştir. 

Literatürde anti-TNF aşırı duyarlılık reaksiyonu olarak ateş ve CRP yüksekliği ile bildirilen sadece iki olgu 

bulduk ve her ikisinde de ilaç infliximab idi. 61 yaşında ülseratif kolit ve 65 yaşındaki romatoid artrit tanılı 

iki kadın hastanın semptomları da haftalar içinde kendiliğinden gerilemekteydi. Bizim vakamız golimumab 

ile böyle bir aşırı duyarlılık reaksiyonu tanımlanmış ilk vakadır. Nadir ve gürültülü bu tabloya 

okuyucularımızın dikkatini çekmek istemekteyiz. 

Anahtar Kelimeler: ankilozan spondilit, anti TNF, ateş reaksiyonu, golimumab, yan etki 



  

P-200 Nadir Görülen; Foliküler Dentritik Hücreli Sarkomu’na Sekonder Gelişen 

Baş Boyun Lenfödem Rehabilitasyonu 

Songül Keskin Kavak1 

1Ankara Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fiziksel Tıp ve 

Rehabilitasyon Kliniği 

Amaç: Amaç: Foliküler Dendritik Hücreli Sarkom (FDHS) son derece nadir görülen bir malign 

neoplazmdır. Kanser cerrahisi sonrası radyoterapi (RT) alan hastalarda Baş Boyun Lenfödemi 

(BBL) erken dönem gözden kaçabilir, ilerleyen dönemlerde kanser tedavisinin geri dönüşümsüz 

bir komplikasyonu haline gelebilir. BBL’de altın standart tedavi yöntemi Komplet Dekonjestif 

Terapidir (KDT). KDT; cilt bakımı, Manuel Lenfatik Drenaj (MLD), Kompresyon tedavisi ve 

egzersizden oluşmaktadır.Ulaşılabilir literatür bilgisine göre BBL’de kinezyobant etkinliğine dair 

çalışma yoktur. Bu çalışmadaki amacımız literatürde daha önce uygulanmamış olan BBL’de KDT 

ve kinezyobant kombine tedavisinin ; lenfödemde tedavi etkinliği ve yaşam kalitesine dair etkisini 

göstermektir. 

Yöntem: Yöntem: FDHS tanısı ile Radikal Boyun Diseksiyonu uygulanmış olan 54 yaşındaki 

kadın hasta postoperatif 4. Ayda onkolojik rehabilitasyon polikliniğimize başvurdu. Fizik 

muayenesinde cilt kuru, çene hareketleri ağrılı, boyun eklem hareket açıklığı (EHA) her yöne ağrılı 

ve range başı kısıtlıydı, submandibular alanda gode bırakan ödemi mevcuttu. Radyoterapi sonrası 

disfaji şikayeti başlamıştı. Olgudan yayın için bilgilendirilmiş onam formu alınmıştır. Tedavide 

21 gün boyunca BBL yönelik olarak hergün cilt bakımı, MLD, servikal-omuz-temporomandibular 

izometrik egzersizleri, postür egzersizleri, yutma rehabilitasyonuna yönelik oral-motor 

egzersizler, çene ve dil kuvvetlendirme egzersizleri, kuvvetlendirici yutma manevraları hastaya 

uygulandı. KDT ‘ye ek olarak 2 Gün ara ile yeniden yönlendirme tekniği kullanılarak 

kinezyonbantlama yapıldı . Bu teknikte kinezyobantın başlangıç noktası bilateral supraklavikuler 

fossadan boynun her iki yanına submandibular alana doğru uzanmaktadır.Ayrıca hasta günde 3- 4 

saati geçmeyecek şekilde kompresyon yüz giysisi kullandı. 

Bulgular: Bulgular:Hastayı değerlendirmek amacıyla tedavi öncesi ve tedavi sonrası Boyun EHA 

, Boyun özürlülük İndeksi (Neck Disability İndex) , yaşam kalitesi değerlendirme ölçeği Quality 

of Life-30 (QOL-30), boyun lenfödem volümünü değerlendirmek için Yüz ve Boyun Kompozit 

Ölçümü yapıldı. Tedavi sonrası gonyometre ile ölçülen boyun EHA her yöne 10 derece artış 

gösterdi. Hastanın Neck Disability İndex skoru tedavi öncesi 42 puandan (tamamen özürlülük) 

,tedavi sonrası 20 puana (orta derece özürlülük ) geriledi. QOL -30 yaşam kalitesi değerlendirme 

ölçeğinde fonksiyonel skala (15 →53) ve genel yaşam kalitesi (16,6→50) alt biriminde olumlu 

yönde artış saptanırken, semptom skalasında iyileşme yönünde (94→83) azalma tespit 

edildi.Tedavi sonrasında BBL volümünde her seviyede %2 < volümde azalma gözlenmiştir ve bu 

anlamlı azalma kompozit ölçüm yöntemlerine göre tedavinin başarısını yansıtmaktadır.Tablo 1: 

KDT ve Kinezyobant kombine tedavisinin BBL’ de yarattığı % 2 < volümdeki azalma. Resim 1: 

Kinezyobant ve KDT ile BBL’nin tedaviye progresif iyileşme yönünde cevabı 

Sonuç: Sonuç: BBL ‘de halen standart tedavi prosedürü literatürde yoktur. Ulaşılabilir literatür 

bilgisine göre kinezyobant ile BBL tedavisine dair çalışma yer almamaktadır. Bizim çalışmamızla 

uyumlu olarak Smith ve ark.’nın BBL üzerinde yaptığı bir çalışmada hastaların %60 kadarının 

KDT tedavisinden fayda gördüğü gösterilmiştir. Doke ve ark yaptığı bir başka çalışmada ise 

hastalara düzenli egzersiz eğitimi verilerek boyun EHA’da artış ve ağrı skorlarında azalma tespit 

edilmiştir. Yine çalışmamızla benzer şekilde Özdemir ve ark. KDT uygulayarak BBL’ de etkin 



sonuç elde etmiştir. Literatürde daha önce uygulanmamış olan kinezyobant ve KDT’ nin kombine 

kullanımının BBL tedavisi ve hastaların yaşam kalitesine dair çok daha etkin ve hızlı sonuçlar 

alınabilineceğini düşünmekteyiz. Bu çalışmanın pek çok hekime baş boyun kanserine sekonder 

lenfödem tanı ve tedavisinde kaynak olabileceğini düşünüyoruz. Uygun ve etkili tedavi için çok 

daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğunu düşünmekteyiz. 

Anahtar Kelimeler: Baş Boyun Lenfödemi, Onkolojik Rehabilitasyon, Foliküler Dentritik 

Hücreli Sarkomu, Kinezyobant, Komplet Dekonjestif Terapi 



  

P-201 Heterozigot SLCO2A1 gen mutasyonu olan bir hastada hipertrofik 

osteoartropati 

İlke Coşkun Benlidayı1, Kübra Tuncer1, Tunay Sarpel1 

1Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon AD. 

Amaç: Heterozigot SLCO2A1 gen mutasyonu olan hipertrofik osteoartropatili bir hastanın 

sunulmasıdır. 

Olgu: On dokuz yaşındaki hasta tarafımıza eklemlerde ağrı, şişlik, hareket kısıtlılığı ile yürüme 

kapasitesinde azalma şikayetleriyle başvurdu. Anamnezinden, yaklaşık 10 yıldır her iki diz ve ayak 

bileğinde ağrı ve şişlik şikayetlerinin olduğu, juvenil idiyopatik artrit tanısı ile çeşitli biyolojik ajan 

tedavileri almış olduğu öğrenildi. Yaklaşık 9 yıldır el ve ayak parmaklarında çomaklaşma 

bozukluğu olan hastanın tüm gen dizi analizinde heterozigot SLCO2A1 gen mutasyonu mevcuttu. 

Özgeçmişinde epilepsi, polipozis koli ve her iki akciğerde multipl tip 1 arteriyovenöz 

malformasyon mevcuttu. Fizik muayenesinde, her iki dizde sinoviyal hipertrofi bulguları saptandı. 

Her iki el ve ayak parmaklarında çomaklaşma izlendi. Bilateral quadriseps kasında atrofi 

mevcuttu. Laboratuvar testlerinde, akut faz reaktanları normal sınırlardaydı; Anti-CCP ve RF 

negatifti; hemogramda anemi bulguları mevcuttu. Radyografilerinde; bilateral femurda, tibiada, 

fibulada, radiusta ve metatarsal kemiklerde periostal kalınlaşma ile bilateral tibia ve radiusta 

periostit ile uyumlu görünüm tespit edildi. 

Sonuç: Prostoglandin taşıyıcısını kodlayan SLCO2A1 geninin çeşitli homozigot mutasyonları, 

primer hipertrofik osteoartropatinin etyolojisinde yer almaktadır. SLCO2A1 geninin heterozigot 

mutasyonlarının değişken derecelerde primer hipertrofik osteoartropati tablosu ile ilişkilendirildiği 

nadir vaka bildirimleri mevcuttur. Hipertrofik osteoartopati bulguları olan hastalarda primer 

nedenlerin de sorumlu olabileceği akılda tutulmalıdır. Bu bağlamda, genetik komponentin bir 

bileşeni olan SLCO2A1 gen mutasyonları göz önünde bulundurulmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: hipertrofik osteoartropati, artralji, sinoviyal hipertrofi, çomak parmak, 

SLCO2A1 gen mutasyonu 

 

 

 

 

 

 

 

 



P-202 ANTİ-TNF İLE TEDAVİ EDİLİRKEN HEPATİT REAKTİVASYONU 

GELİŞEN ANKİLOZAN SPONDİLİT TANILI OLGU 

Emine Unkun1, Nilgün Mesci1, Berna Günay1, Duygu Geler Külcü1 

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve 

Rehabilitasyon Kliniği 

Amaç: Anti-TNF(tümör nekrozis faktör) tedavisi birçok kronik inflamatuar romatizmal hastalığın tedavisinde 

etkin bir şekilde kullanılmaktadır. Anti-TNF ajanları, antiviral tedavi ile kombine edildiğinde kronik hepatit B 

virüs (HBV) enfeksiyonu olan hastalar için güvenli bir seçenek sunar. Fakat yapılan bir dizi çalışma, uygun 

antiviral profilaksisi olmadan verilen Anti-TNF ajanların, kronik HBV enfeksiyonu olan hastalarda viral 

reaktivasyonu indükleyebileceğini göstermiştir. 

Yöntem: Biz de Anti-TNF ajanı ile birlikte profilaktik antiviral bir ilaç kullanmasına rağmen hepatit B 

reaktivasyonu gelişen bir olgumuzu sunmayı amaçladık. 

Bulgular: 49 yaşında erkek hasta, 25 yıldır ankilozanspondilit (AS) tanısı mevcut olup, ilk tanı aldıktan sonra 5 

yıl Sülfasalazin 2x2 tedavisi ile dış merkezde takip edilmiş,2016 yılından itibaren Romatizmal Hastalıklar 

polikliniğimizde takip edilmeye başlanmıştı.Hasta bize başvurduğunda son 14 yıldır hiçbir ilaç kullanmıyordu; 

Vizüel Analog Skala 0-10m(VAS 0-10mm):5, BASDAI(Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity 

Index):6.3, BASFI( Bath Ankylosing Spondylitis Functional Index):4.2, HLA-B27: Negatif, Sakroiliak MR’da 

tek taraflı sakroileiti mevcuttu. Kan değerleri incelendiğinde akut faz reaktanları normaldi. Sistemik 

muayenesinde özellik yoktu. Modifiye schober: 5cm, oksiput duvar mesafesi: 5cm, tragus duvar mesafesi:14 

cm, göğüs ekspansiyonu: 8cm, sakroiliak testleri negatifti, inflamatuar karakterde bel ağrısı tarifliyordu. Hasta 

kronik hepatit B tanısı ile Gastroenteroloji bölümünde takip edilmekteydi. Hastaya Anti-TNF tedavisi planlandı, 

tedavi öncesi antiviral tedavi açısından Gastroenteroloji kliniği ile konsülte edildi ve Lamivudin başlanması 

önerildi. Lamivudin tedavisinin 1.ayında hastaya tarafımızca Etanercept 50mg/hf tedavisi başlandı.Etanercept 

tedavisinin 3. ayında VAS:1,BASDAI: 0.9, BASFI:1 değerlerine geriledi. Hasta son 5 yıldır Etanercept ve 

Lamivudin tedavileri ile remisyonda takip ediliyordu. 2 ay önce rutin tetkiklerinde, Alanin 

Aminotransferaz(ALT):371 U/L (<33), Aspartat Aminotransferaz (AST):147 U/L (<32), 

Sedimentasyon(ESR):26mm/sa (2-20), CRP:6.68mg/L (0-5)idi. ALT ve AST yüksekliğinin 3 katın üzerinde 

olması sebebiyle Etanercept kullanımına ara verilerek hasta, Gastroenteroloji kliniğine yönlendirildi. 

Gastroenteroloji’de yapılan tetkiklerinde; HBsAg:2027S/CO, HBV-DNA:8055491 IU/ml değerinde olup hepatit 

reaktivasyonu düşünülerek, hastanın kullandığı antiviral ajan olan Lamivudin kesilip, yerine Tenofovir tedavisi 

başlandı. Tenofovir kullanımın 1. ayında ALT, AST düzeylerinde gerileme görülmesi üzerine hastanın bu 

durumu Lamivudin tedavisine karşı gelişen direnç olarak değerlendirildi ve Etanercept tedavisine devam 

edilebileceği tarafımıza bildirdi.Hastaya tekrar Etanercept tedavisi başlandı ve tedavinin 2. haftasında; AST:16, 

ALT: 19, ESR:16mm/sa, VAS: 2, BASDAI:1.5, BASFI:0.8 düzeylerindeydi. Hastanın hastalık aktivitesi 

remisyonda olup Etanercept ve Tenofovir tedavisi ile takibi devam etmektedir. 

Sonuç: Kronik Hepatit B tanısı olup, anti-TNF kullanan hastalarda karaciğer fonksiyon testi enzimlerinin düzenli 

aralıklarla takip edilmesi gerekmektedir. Anti-TNF tedavisi ile takip edilen hastalarda antiviral profilaksi 

alınmasına rağmen hepatit reaktivasyonu gelişebileceği akılda tutulmalıdır. Literatürde, Anti-TNF ile birlikte 

profilaktik olarak en sık kullanılan antiviralin lamuvidin olduğu görülmüştür. Fakat yapılan çalışmalar 

lamivudine karşı dirençli suşlar gelişme olasılığının diğer antivirallere kıyasla daha yüksek olduğunu 

göstermiştir. Bu sebeple eğer başlanabiliyorsa öncelikle entocavir, tenofavir gibi antivirale direnç gelişme 

olasılığının daha düşük olduğu ilaçlarla tedavi önerilmektedir. Literatürde bildirilen vakaların çoğunluğu 

antiviral profilaksisi kullanmayan hastalarda gelişen hepatit reaktivasyonlarıdır. Uzman görüşleri, Anti-TNF 

tedavisi verilecek Kronik HBV enfeksiyonlu hastalara, 1 ay önce antiviral tedavinin başlanması yönündedir. Bu 

vaka, Kronik HBV enfeksiyonu olan tüm hastalarda viral yükün ve HBV belirteçlerinin periyodik olarak 

izlenmesine ve uygun tedavinin planlanmasına yönelik mevcut önerilerin önemini pekiştirmektedir. Bizde 

vakamızı paylaşarak, bu konuda literatüre katkı sağlamayı amaçladık 

Anahtar Kelimeler: Anti-tümör nekrozis faktör, Hepatit reaktivasyonu, Ankilozan spondilit 

 



 

P-203 Konus Medullaris İnfarktı 

MURAT ÇİBİK1, MUSA POLAT1 

1SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 

Amaç: Konus medullaris sendromu çoğunlukla travma ile ilişkilidir. İskemik konus medullaris 

sendromunun sıklığı net olarak bilinmemekle birlikte retrospektif bir çalışmada tüm spinal kord 

yaralanmalı hastalarda %1.1 olarak bildirilmiştir. Koronovirüs hastalığı-19 (COVID-19) primer 

olarak solunum sistemini etkilemekle birlikte nadiren santral veya periferik sinir sistemini de 

etkileyen nörolojik komplikasyonlara yol açar. Bu komplikasyonlardan biri de spinal kord 

iskemisidir. Bu olgu sunumunda konus medullaris infraktı gelişen COVID-19 tanılı hasta 

sunulucaktır. 

Olgu: Bilinen bilateral gelişimsel kalça displazisi olan 51 yaşında kadın hasta, yürüyememe 

şikayetiyle başvurduğu dış merkezde total kalça protez cerrahisi planlanmış, analjezik amaçlı 

intragluteal enjeksiyon da uygulanan hastanın perianal ve bacak ağrısının olması, ayak bileği 

çevresinde kas kuvvetsizliği saptanması üzerine enjeksiyon ilişkili nöropati ön tanısıyla kliniğimiz 

elektrofizyoloji laboratuvarına refere edildi. Hastanın doğuştan konuşma bozukluğu olması 

nedeniyle yakınından alınan öyküsünden 2 ay önce COVİD-19 geçirdiği, enfeksiyondan 10 gün 

sonra yürümesinin bozulduğu, solda belirgin olmak üzere her iki bacakta ağrı ve kuvvetsizlik 

hissettiği, işemekte zorlandığı, kabızlığının olduğu, perianal bölgede ağrısının olduğu öğrenildi. 

Fizik muayenesinde solda daha belirgin olmak üzere her iki alt ekstremitede kas gücü kaybı, eyer 

tarzı hipoestezi ve dizestezi saptandı. Solda aşil refleksi abolik, sol patella ve sağ aşil refleksi 

hipoaktif bulundu. Babinski bulgusu negatifti. Anal duyu ve kontraksiyon azalmıştı. Hastanın 

elektonöromyografik incelemesinde sol tibial ve peroneal sinir motor iletim çalışmalarında birleşik 

kas aksiyon potansiyeli (BKAP) elde edilemedi, sağ tibial ve peroneal sinir motor iletim 

çalışmalarında BKAP amplitüdü küçük, motor iletim hızı normal bulundu. Her iki sural ve 

peroneal süperfisial sinirlerin duyu, median ve ulnar sinirlerin duyu ve motor iletim çalışmaları 

normal bulundu. İğne EMG incelemesinde bilateral vastus lateralis, tibialis anterior, peroneus 

longus, medial gastroknemius, gluteus medius ve gluteus maksimus kaslarında nörojenik 

değişiklikler izlendi. Spinal MR görüntülerinde konus düzeyinde T12 vertebra superior end-plate 

seviyesinden başlayıp L1 vertebra korpus inferior düzeyine kadar devam eden santral gri cevher 

anteriorunda baykuş gözü görünümü izlendi (Resim 1) ve bu bulgu anterior spinal arter iskemisi 

ile uyumlu saptandı. Hastaya mevcut klinik, nörofizyolojik ve radyolojik bulgularıyla konus 

medullaris infarktı tanısı kondu. Antikoagülan tedavi başlanarak kuvvetlendirme, transfer, ayakta 

durma, yürüme eğitimi ve ürolojik rehabilitasyon programına alındı. Rehabilitasyon programı 

sonunda kas güçlerinde anlamlı farklılık saptanmamakla birlikte başlangıçta ayakta durma dengesi 

olmayan hasta walker ile ev içi ambule olarak taburcu edildi. 

Sonuç: Birçok nörolojik manifestasyonlara yol açan COVID-19, konus medullaris infarktı ile de 

karşımıza çıkabilir. COVID-19 hastalığının spinal kord tutulumları arasında konus medullaris 

sendromunun olabileceği unutulmamalıdır. 

Anahtar Kelimeler: covid-19, spinal kord infarktı, konus medullaris infarktı 

 

 



 

P-204 İdiopatik Spinal Subdural Hematoma Sekonder Parapleji: Bir Olgu 

Sunumu 

Melike Demirel1, Pınar Öztop Çiftkaya1, Burcu Hazer1 

1Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği 

Amaç: Spinal subdural hematom (SSDH) tüm spinal hematomların yaklaşık % 4.1’ini oluşturur. 

Nadir görülen bu durum ciddi morbidite ve mortalite ile seyreden yıkıcı nörolojik disfonksiyon ile 

sonuçlanır. Etyolojisinde başta travma ve epidural anestezi, spinal cerrahi girişimler gibi iatrojenik 

nedenler yer almakla birlikte antikoagülan tedaviler, koagülopatiler, damarsal anomaliler, 

neoplazilere sekonder olarak ta oluşabilir. Bazı vakalarda tanımlanmış hiçbir risk faktörü yoktur 

ve bu vakalar idiopatik SSDH olarak adlandırılır ki, bu vakalar çok daha nadir görülür. SSDH daha 

çok 40-60 yaş aralığında ve torakal bölgede izlenir. Spinal kord basısına bağlı olarak motor, 

duyusal ve/veya otonomik disfonksiyon şeklinde nörolojik bulgularla seyreder. Manyetik rezonans 

görüntüleme SSDH için en iyi tanı aracıdır. Tedavide intravenöz metilpredizolon veya perkutan 

drenaj gibi konservatif tedavilerin yanı sıra cerrahi dekompresyon uygulanır. Biz de burada ani 

olarak gelişen sırt ağrısı ve güçsüzlük yakınması ile başvuran serviko-torakal bölgede idiopatik 

SSDH tanısı konulan ve cerrahi yaklaşım uygulanan paraplejik bir olgu ve bu olgunun 

rehabilitasyon sürecini sunduk. 

Olgu: Rehabilitasyon servisine kabul edilen 44 yaşındaki erkek hastanın sırt ağrısı, bacaklarda ani 

olarak gelişen güçsüzlük ve yürüyememe şikayeti ile acile başvurduğu, oradan ileri tetkik ve tedavi 

amacıyla Beyin Cerrahisi servisine yatırıldığı öğrenildi. Hastanın medikal notlarından çekilen tüm 

spinal manyetik rezonans görüntülemelerinde servikal 7 ve torakal 5 vertebra seviyeleri arasında 

subdural hematom saptandığı, hastanın acil olarak operasyona alındığı, hematomun boşaltıldığı 

öğrenildi. Kliniğimizdeki ilk nörolojik muayenesi sonrasında hasta T2 AIS A Parapleji tanısıyla 

rehabilitasyon programına alındı. Rehabilitasyon süresince hastaya üst ekstremite güçlendirme 

egzersizleri, alt ekstremite eklem hareket açıklığı, germe ve güçlendirme egzersizleri ve transfer 

eğitimi verildi. Bağırsak ve mesane rehabilitasyonu uygulandı. Günde 6x1 temiz aralıklı 

kateterizasyon ile mesane boşaltımı sağlandı. Bilateral kalça eklem hareketlerinde kısıtlılık olan 

hastanın sağda daha belirgin olmak üzere her iki kalçasında belirgin heterotopik ossifikasyon 

saptandı. Maturasyonu tamamlandığı için cerrahi debridman açısından Ortopedi bölümüne 

konsulte edildi. Debridman için taburculuk sonrası poliklinik kontrolü önerildi. Rehabilitasyon 

programını tamamlayan hasta tekerlekli sandalye seviyesinde taburcu edildi. 

Sonuç: Nadir görülen bir durum olan SSDH, ani olarak gelişen bel ağrısı ve hızla ilerleyen 

parapleji ile kendini gösterir. Etyolojisinde travma, antikoagülan tedavi, koagülopatiler, spinal 

cerrahi girişimler olabileceği gibi spontan olarak da gelişebilir. Biz de burada spontan SSDH’a 

bağlı olarak parapleji tablosu gelişen ve cerrahi yaklaşım ardından fizik tedavi rehabilitasyon 

uygulamaları ile rehabilite ettiğimiz bir olguyu sunduk. Spontan spinal subdural hematom nadir 

görülen bir omurilik yaralanması sebebi olsa da parapleji tablosu gelişen ve travma öyküsü 

olmayan hastalarda ayırıcı tanıda akılda tutulması gereken etyolojik bir nedendir. 

Anahtar Kelimeler: spinal subdural hematom, spinal kord lezyonu, parapleji, manyetik 

rezonans görüntüleme 

 

 




