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ÖZET
Pediatrik Spinal Kord Yaralanmas› (SKY) n›n spesifik özelliklerini de¤erlendirmek için retrospektif olarak 44 pediatrik SKY l› hastadan elde edilen kay›tlar›
inceledik. Beraberinde kafa travmas› olanlar çal›ﬂmadan d›ﬂland›. Hastalar›n yaﬂlar› 3 ile 16 aras›nda (ortalama 7,47 ± 3.15 yaﬂ) de¤iﬂmekteydi. Yirmialt› k›z,
18 erkek hasta fonksiyonel ambulasyon seviyesi aç›s›ndan analiz edildi. SKY’s›n›n seviyesi C1 ile L4 aras›ndayd›. ‹ncelemede hastalar›n %70.4’unun rutin
radyografi ile seviye verdi¤i; %29.6 s›n›n seviye vermedi¤i, servikal 2 (%6.4), torakal 23 (%74.2), lomber bölgede 6 (%19.4) etkilenme oldu¤u saptanm›ﬂt›r.
Çocuklar›n ço¤unlu¤u motorlu taﬂ›t kazas› ile yaralanm›ﬂt›. Yüksekten düﬂme, ateﬂli silah yaralanmas› ve spor yaralanmalar› di¤er s›k görülen nedenler
aras›ndayd›. Yaralanma ile rehabilitasyon için hastaneye yat›ncaya kadar ki geçen süre oluﬂ –kabul aral›¤› (OKA) 3 ile 182 hafta (ortalama 41,2 hafta) ve
rehabilitasyon süreci 1 ile 32 hafta (ortalama 13,5 hafta) bulunmuﬂtur. ‹drar yolu infeksiyonu, bas› ülserleri ve kontraktürler SKY’n›n en s›k görülen komplikasyonu olarak bulunmuﬂtur. Çocuklar›n %61,4 de ambulasyon sa¤lanm›ﬂ, %34,1 tekerlekli iskemle ile ve %4,5 walker ile ambule olarak taburcu edilmiﬂtir.
Anahtar kelimeler: Spinal kord yaralanmas›, rehabilitasyon, pediatri
SUMMARY
To evaluate special characteristics of the pediatric spinal cord injury (SCI), we retrospectively analyzed the records obtained in 44 patients with pediatric SCI .
We excluded patients with traumatic brain injury simultaneously in the study. The age of the pediatric patients ranged from 3 to16 years, with a mean of
7,47 years. 26 female and 18 male patients were analyzed for functional ambulation levels. The incidence of SCI without radiographic level was 29,6%, and
70,4% had radiologic levels. Level of SCI ranged from C1 to L4, with most of the injuries noted at the thoracic (74,2), lomber (19,4%) and cervical regions (6,4%).
The majority of children (59%) were injured from motor vehicle accidents. Falling from a height, gunshot wounds and sporting injuries are other common causes of pediatric SCI. The interval between injury and transfer to the rehabilitation center varied from 3 to 182 weeks (mean 41,2 weeks) and length of inpatient
rehabilitation stay ranged from 1 to 32 weeks ( mean 13,5 weeks). The majority of complications of SCI were noted as urinary tract infections, pressure ulcers
and contractures. At discharge from the rehabilitation program 61 % of patients were assessed with functional ambulation and 34,1% were discharged independent with ambulation with wheelchair propulsion and 4,5% were discharged independently with ambulation with walker.
Key words: Spinal cord injury, rehabilitation, pediatric.

G‹R‹ﬁ
Spinal Kord Yaralanmalar› (SKY) her yaﬂta görülebilmesine
ra¤men, pediatrik popülasyonda daha nadir görülür (1). Tüm
spinal kord yaralanmalar›n›n %5 inden az› 16 yaﬂ alt› çocuklarda görülür (2). Çocuklarda ki spinal yaralanmalar eriﬂkinlerdekine oranla daha mortaldir. Yaklaﬂ›k %25-32 mortalite ile
sonuçlan›r (3).

SKY’s› olan çocuklar eriﬂkinlere göre farkl› özellikler gösterir.
Vücudun proporsiyonel de¤erleri ve omurgan›n matürasyon
basamaklar› bu farkl›l›klara sebep olabilir (4). 16 yaﬂ omurgan›n genellikle eriﬂkin özelliklerini kazand›¤› yaﬂ dönemidir (1).
Genel özellikleri ile pediatrik SKY ; üst servikal omurga ve üst
dorsal omurga tutulumunda yo¤unluk, radyolojik bulgu vermeksizin ortaya ç›kan SKY bulgular›, baﬂlang›çta intakt iken
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daha sonra ortaya ç›kan nörolojik defisitler, komplet yaralanmalar›n daha s›k oluﬂu ve taburculukta zay›f bir nörolojik tablo olarak tarif edilebilir.
SKY üzerine yap›lm›ﬂ olan pek çok çal›ﬂma eriﬂkinler üzerine
odaklanm›ﬂ olup, pediatrik grup üzerinde çok fazla çal›ﬂma
yap›lmam›ﬂt›r (1). Bizim bu çal›ﬂmay› planlamam›zdaki amaç;
retrospektif olarak on y›ll›k bir süreçte SKY’l› çocuklar›n de¤erlendirme ve takipleri için bir protokol oluﬂturmak ve bu
vakalar›n rehabilitasyon sonras› ambulasyon durumlar›n› incelemekti.
MATERYAL METOD
Ankara Rehabilitasyon Merkezi çocuk klini¤ine 1982-1992
y›llar› aras›nda yatarak rehabilite edilen SKY’l› 44 çocuk
retrospektif olarak araﬂt›rma kapsam›na al›nd›. Beraberinde kafa travmas› olan hasta grubu çal›ﬂmaya dahil edilmedi.
Hastalar›n yaﬂ da¤›l›m› 3 ile 16 yaﬂ aras›nda (ortalama
7.47±3.15 y›l ) de¤iﬂmekte idi. Dört yaﬂ en fazla hastan›n oldu¤u yaﬂ grubuydu. Hastalar›n 26 s› k›z (%59), 18 i erkek
(%41) idi. Üç ile sekiz yaﬂ grubu 27 hasta 9-16 yaﬂ grubunda
17 hasta mevcuttu. Hastalar daha önceden bir t›bbi rehabilitasprogram›na al›nmam›ﬂlard› ve ev program› uygulamam›ﬂlard›. Hastanede yat›ﬂ süreci içinde rehabilitasyon program› olarak; günde bir kez fizyoterapist ile birlikte, iki kez de hasta refakatç›s› eﬂli¤inde yapt›r›lan ev program› vasf›nda egzersize tabi tutuldular.
Yaralanman›n oldu¤u spinal seviyenin aﬂa¤›s›ndaki nörolojik
defisitin seviyesi Frankel skalas›na (5) göre, spastisite ölçümleri Ashworth skalas›na (6) göre kaydedilmiﬂtir. Demografik
bulgular, etiyoloji, komplikasyonlar, hastaneye kabule kadar
geçen süre (OKA) hastanede yat›ﬂ süresi, cihazlama ve ambulasyon durumlar› belirlenerek kaydedildi. ‹statistiksel analizler
Windows için SPPS 10 adl› paket program ile yap›larak, yay›nlar çerçevesinde tart›ﬂ›ld›.
BULGULAR
SKY’l› 44 çocukta etiyoloji de ilk s›ray› trafik kazas› 26 (%59) ,
ikinci s›ray› yüksekten düﬂme 10 (%22), üçüncü s›ray› ateﬂli
silah yaralanmas› 6 (%14), dördüncü s›ray› iﬂ kazalar› 2 (%4)
almaktayd›. Çocuklardan 41’i paraplejik, 3’ü kuadriplejikti.
Hastalar›n yaralanma seviyeleri ve yaralanan bölge say›s› Tablo I ve Tablo II de gösterilmiﬂtir. OKA 3 hafta ile 182 hafta (or-
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talama 41 hafta), hastanede yat›ﬂ süresi 1hafta ile 32 hafta aras›nda de¤iﬂmekte ortalama 13,5 hafta idi. Birlikte yaralanma
üst ekstremite, gövde, bat›n, alt ekstremite olmak üzere dört
bölgede 22 (%50) oran›ndayd›. Seviye veren grubun Frankel
skalas›na göre de¤erlendirilmesinden komplet 10 (%23), inkomplet 21 (%47) hasta kaydedildi. Ashwort’a göre 5 çocuk
(%11,3) 3 de¤erde spastisite gösteriyordu. 12 çocuk hastada 0
de¤erinde (%27,2) spastisite göstermekteydi. Di¤er hastalarda
fonksiyonu engellemeyecek 1 ve 2 düzeyinde idi. Komplikasyonlar içinde ilk s›ray› %75 oran›nda üriner enfeksiyon almaktayd›. Di¤er komplikasyonlar ise üretrovajinal fistül, osteomyelit, derin ven trombozu, pnömoniydi (Tablo-III). Deformasyon olarak pektus karinatus ve spina bifidal› birer hasta ile
kifoskolyozlu bir çocuk mevcuttu. Tek komplikasyonlu 17
çocuk (% 38,6), iki komplikasyonlu 21 çocuk ( %47,7), ikiden
çok komplikasyonlu 3 çocuk mevcuttu (%6,8).
Tablo I: Hastalar›n yaralanma seviyelerine göre da¤›l›m›.
Yaralanma Seviyesi
Hasta say›s› (n)
Seviye veren
31
-Servikal
2
-Torakal
23
-Lomber
6
Seviye vermeyen
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Tablo II: Yaralanma seviyelerinin say›sal da¤›l›m›
Omurgada yaralanma say›s›
Hasta say›s› (n)
Tek seviye
18
Komﬂu iki seviye
7
Ayr› iki seviye
2
‹ki seviyeden fazla
4
Toplam
31
Tablo-III. Komplikasyonlar›n da¤›l›m› .
Komplikasyon tipi
Hasta say›s› (n)
Üriner enfeksiyon
33
Bas› ülseri
15
Kontraktür
9
Di¤er
11

Yüzde (%)
70.4
6.4
74.1
19.3
29.5
Yüzde (%)
58
22.5
6.4
12.9

Yüzde (%)
75
34
20
25

Hastalar›n 20’si (%45,4) yüksek düzey cihazlama ile k›smi
fonksiyonel, 7’si (%15,9) fonksiyonel ambulasyona ulaﬂm›ﬂt›.
Tekerlekli iskemlede kal›ﬂ oran› 15 çocukta (%34), walker kullan›m› 2 çocukta (%4,5) oran›yla gerçekleﬂmiﬂti (Tablo- IV).
Çocuklar›n 19’u (%4.3) swing to paterninde, 8’i (%28) dört
nokta yürüme paterninde ambule oldu. 6 hasta merdiven e¤itiminde baﬂar› göstermiﬂti. Mesane-rektum kontrolü 6 hastada
(%13,6) sa¤lan›rken 38 hasta kontrole sahip de¤ildi.
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Tablo-IV. Korse ve Cihaz Kullanma .
Hasta say›s› (n)
Korse
5
Bel kemerli uzun bacak bresi
19
Pelvik bandl› uzun bacak bresi
1
Uzun bacak bresi
3
Posterior splint
3
K›sa bacak bresi
1
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Yüzde (%)
11.3
43.1
2.2
6.8
6.8
2.2

Hastalarda 25 çocuk aksiller kol deste¤i kullan›rken iki çocuk
önkol deste¤ini tolere edebilmiﬂti. Ortopedik bot kullan›m›na
gereksinim 27 çocukta (%61.3) kaydedilmiﬂti. Haliyle taburculukta sosyal uyumsuzluk 9 çocuk ve ailesinde (%20,4) gözlenmiﬂti. Hastalardan sadece 4’ü (%9) cerrahi giriﬂim geçirmiﬂtir.
Stabilizasyon operasyonu izlenmedi, bir çocukta müsküler imbalansa ba¤l› skolyoz dikkati çekti.
TARTIﬁMA
SKY’lar›na çocuklarda s›k rastlanmaz (4,7). Bizim serimizde on
y›ll›k bir süreçte kafa travmalar›yla birlikte olan SKY’lar hariç 44
olgu izlendi. Baz› yazarlara göre çocuklarda düﬂme SKY ‘s›n›n
önde gelen nedeni olarak kabul edilmiﬂtir (4). Di¤er yandan
otomobil kazalar›n›n da en s›k sebep oldu¤unu bildiren yay›nlar vard›r, bizim serimizde de trafik kazalar› SKY’da ilk s›rada
yer alm›ﬂt›r (8, 9).
Çocuk SKY’lar›n›n radyolojik bulgu vermeksizin nörolojik defisit gösteren özel bir yönü oldu¤u kabul edilir (4). SCIWORA (
spinal cord injury without evidence of vertebral fracture or malaligment on plain radiographs and computed tomography) terimi kompüterize tomografi ve röntgende vertebral fraktür görülmeksizin ya da vertebra diziliminde bozukluk olmaks›z›n
SKY n›n görülmesini aç›klayan standart bir radyolojik terimdir.
Radyografiler normal olmas›na ra¤men Magnetik Rezonans Görüntüleme pek çok hastada patolojiyi ortaya koymaktad›r
(10,11). Bizim serimizde de çocuklar›n %29,5 u radyolojik bulgu vermiyordu. SKY’l› çocuklar›n ço¤unda lezyonun hedefi üst
servikal ve üst dorsal olarak gözlenmiﬂtir (4,12).
Üst servikal lezyonlu çocuklarda beyinin etkilenmesi de s›k
beklenebilen bir sonuçtur (13). Bizim serimizde bu grup araﬂt›rmaya dahil edilmedi. Servikal düzeyli yaln›z iki hastam›z
mevcuttu. Seviye veren olgular›m›z içinde ilk s›ray› dorsal seviyeli grup al›yordu. Di¤er yandan travma sonras› sa¤l›kl› bir nörolojik yap›ya sahip olan sonradan yerleﬂen ve gerilemeyen bir
spinal nörolojik defisit tablosu da çocuklara özgü kabul edilir.
Bu tablo travmadan sonra 2 saatten 4 güne kadar ortaya ç›kabildi¤i belirtilmiﬂtir (14,15). Patolojilerinde iskemik spinal kord

infarkt› dikkati çeker. Bizim hastalar›m›z›n öyküsünde bu tablo yer alm›yordu. SKY’s›n›n nadir bir komplikasyonu olan travmatik infarktta s›kl›kla komplet ve geri dönüﬂsüz bir parapleji
veya kuadripleji dikkati çeker. Çocukluk öncesi döneminde
%97’lik bir insidansa sahip olan progresyon gösteren paralitik
skolyoz deformitesi çocuk SKY’na özgü bir tablo olarak görülür, adolesan sonras› kiﬂilerdedeki SKY’nda skolyoz s›k görülmez. Skolyoz ve di¤er ilerleyen spinal deformiteler tedavi edilmeyip, ilerlemesine izin verilirse oturma zorluklar›na, a¤r›ya ve
di¤er ek nörolojik hasarlara yol açabilir (16,17). Bizim hastalar›m›zdan birinde müsküler lateral imbalansa ba¤l› skolyoz, birinde de travma tipine ba¤l› olmas› mümkün kifoskolyoz çocuk
dikkati çekti.
Genelde vertebral yüksekli¤in restorasyonu ve spinal deformitenin geliﬂmesi, çocuklarda daha benign seyreder bir tablo olarak görülür (18). Radyolojik olarak pediatrik omurgan›n 8 yaﬂta en çok eriﬂkin karakteristiklerine sahip oldu¤u belirtilir ve 3
yaﬂ alt›nda kemik ve yumuﬂak dokunun farkl› bir yap› gösterdi¤i bilinir (4,7). Bizim hasta serimizde 3 yaﬂ alt›nda çocuk yoktu. Ambulasyon düzeyleri dikkate al›nd›¤›nda çocuklar›m›zda
görülen %61,3 lük bir ambulasyon oran›, eriﬂkinlerdeki araﬂt›rmam›zda %65,3’lük ambulasyon oran›na yak›n bir de¤er olup;
eriﬂkinde gözetimli ba¤›ms›z olan %38,4’lük gruba karﬂ›l›k ,
%45,4’lük yüksek düzey cihazlamal› k›smi fonksiyonel ambule
olmuﬂ grubu izlemekteyiz. Çocuklarda vücudun proporsiyonel
geliﬂimi, yerçekimi merkezi ile vücut segmentleri aras›ndaki
iliﬂki aç›s›ndan önemlidir. Bu oran baﬂ›n en üst k›sm› -simfisis
pubis aras›ndaki uzakl›k ile simfisiz pubis- ayaklar aras›ndaki
uzakl›¤›n oran›d›r. Bu oran do¤umda 1.7, on yaﬂ civar›nda 1, on
yaﬂ›n üzerinde ise 1’den azd›r, yani vücudun üst segmenti alt
segmentinden daha k›sad›r (19,20). Bu nedenle çocuklarda
yüksek düzeyde cihazlaman›n eriﬂkinlere göre daha efektif oldu¤u kabul edilir. Mesane rektum kontrolü do¤al gidiﬂine b›rak›lm›ﬂ düzeyde baﬂar›s›z görünmektedir.
Boy ve a¤›rl›¤›n yükleyece¤i engeller aç›s›ndansa, çocu¤un aﬂ›r› kilo almas›n›n önüne geçmek baﬂar›y› destekleyecektir. Sonradan geliﬂen bir özür tablosuna aile uyumu zorlaﬂmaktad›r. Serimizde %20-4 lük sosyal uyumsuzluk çözülebilecek bir problemdir. Sonuçta klinik protokol; aﬂa¤›daki algoritim ﬂeklinde
planlanabilir.
Sonuç olarak SKY’l› çocuk hastalarda nörolojik defisitin geliﬂme
ile ba¤lant›l› fonksiyonel farkl›l›klar oluﬂturaca¤› dikkate al›n›p,
geliﬂim döneminin sonuna kadar takip edilmesi esas olmal›d›r.
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DE⁄ERLEND‹RME
(Klinik, laboratuar, özellikle boy, a¤›rl›k ve vücut oranlar›na yönelik)

S›syal Rehabilitasyon

T›bb› Rehabilitasyon

(Toplum baz›nda)
(Hastane baz›nda)

Erken Fizyoterapik

Mesane ve Rektum

Psikososyal

Ailenin psikososyal

Aile ve çevresinin

Sa¤alt›m, Cihazlama

Rehabilitasyonu

destekleme

e¤itim ve motivasyonu

adaptasyonu için

Oyun ve E¤itim

toplum bazl›
psikososyal destek
Gerekirse Cerrahi

EV PROGRAMI

TAK‹P

Biz bu çal›ﬂmam›zda SKY olan çocuklarda rehabilitasyon sonras› ambulasyon düzeylerini araﬂt›rmay› planlamakla beraber, psikososyal rehabilitasyonun
önemini de vurgulamak istedik. Hastane bazl› rehabilitasyon ile toplum bazl› rehabilitasyonun ayn› anda baﬂlamas›n›n toplum için kazanç olaca¤›na inanmaktay›z. Her nekadar fonksiyonel kay›p olursa olsun, SKY l› çocuklarda oyun ve e¤itimin birlikte verilmesinin önemide gözard› edilmemelidir.
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