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ÖZET
Bu çal›ﬂma rast gele seçilmiﬂ, bir y›ll›k süreçte Ankara Rehabilitasyon Merkezi’nde bir T›bbi Rehabilitasyon Program›n›n tamam›na kat›lm›ﬂ 109 hemiplejik hastan›n retrospektif de¤erlendirilmesidir. Hastalar›n tedavi program› ve hastaneden ç›k›ﬂ durumlar› zaman dilimleri de dikkate al›narak de¤erlendirildi ve mevcut yay›nlar çerçevesinde tart›ﬂ›ld›.
Anahtar kelimeler : inme, serebrovasküler hastal›k, kafa yaralanmalar›, rehabilitasyon
SUMMARY
The present study is retrospective evaluation of 109 patients with hemiplegia who had participated in a complete medical rehabilitation period of program at
The Ankara Rehabilitation Center, who were randomly selected in period of one year. This therapy program and outcomes from hospital of patients were evaluated with special emphasis slizes time and these were discussed about present publications.
Key words: stroke,cerebrovascular disease, head injury, rehabilitation.

G‹R‹ﬁ
‹nme, serebral kan ak›m›n›n fokal bir anormallik sebebiyle 24
saati geçen sürede de¤iﬂikli¤e u¤ramas› ﬂeklinde tarif edilmiﬂtir. Nörolojik yak›nma ve bulgular 24 saatten az bir süre devam etmiﬂse “Geçici ‹skemik Atak” olarak tan›mlan›r. ‹nme serebral kan ak›m›nda kesilme varsa iskemik, serebral damarlarda rüptür varsa hemorajik olarak s›n›fland›r›l›r. ‹skemik grup;
kesintiye sebep yerel bir trombüs ise trombotik, baﬂka bir
alandan kopup gelmiﬂ ise embolik olarak belirtilir (1). Daha
önce geçirilmiﬂ inme veya geçici iskemik atak, hipertansiyon,
kardiyak hastal›k önemli risk faktörleridir (2).
Aktif rehabilitasyon program›; hastan›n fonksiyonel kapasitesine göre alabilece¤i tam deste¤i bu iﬂin profesyonellerince almas› sürecini kapsar. Bu hizmet hastanede yatarak veya hastan›n durumu uygunsa ayaktan verilebilir. Etiyolojiye ve di¤er
faktörlere bak›lmaks›z›n bir hemipleji vakas›n›n aktif rehabilitasyon program›na, standart bir zaman biçmek bu konuyla ilgilenen uzman hekimin al›ﬂ›lagelmiﬂ bak›ﬂ biçimi olmuﬂtur.
Oysa tedavi almada y›llarca gecikmiﬂ hastalarda, yeterli ve uygun bir rehabilitasyon program› ile daha iyi bir seviyeye geldi¤i de çeﬂitli yay›nlarda belirtilmiﬂtir (3).

Pek çok çal›ﬂma; yürüme fonksiyonundaki iyileﬂmenin büyük
bir ço¤unlu¤unun ilk üç ay içinde görüldü¤ünü göstermiﬂtir
ve daha sonra da iyileﬂmeler görülmesine ra¤men dil fonksiyonu d›ﬂ›nda belirgin istatistiksel bir seviyeye ulaﬂmad›klar›
bildirilmiﬂtir (4).
Hemiplejide iyileﬂmenin nörolojik ve fonksiyonel iyileﬂme olarak iki yönü vard›r (5). Hemipleji tablosu ile kendini belirten
olay›n nörolojik iyileﬂme yönü etiyoloji ve lezyonun lokalizasyonu ile hasar›n boyutlar›na ba¤l›d›r. Di¤er yandan yaﬂ, birlikte bulunan hastal›klar, hastal›k öncesi fonksiyonel kapasite,
çevre uyumu gibi faktörler aktif rehabilitasyon program› ile
hedef edinilen fonksiyonel düzeye ulaﬂ›lmas›nda etkin faktörlerdir. Bir hemipleji vakas›na bak›ﬂta fizik, mental, ve sosyal
iyilik haline ulaﬂma tablonun kendisine özgü bir iyileﬂme süreci gösterir. Rehabilitasyonun hedefleri bak›m›ndan fizik,
mental ve sosyal iyilik halinin kararl› bir belirlilik kazanmas›
gerekli görünmektedir.
Ankara Rehabilitasyon Merkezi’ne yatan hemipleji vakalar›n›
incelerken, klinik iyileﬂmeyi etkileyecek boyutlardaki bu tip
sorunlar kayda geçirilmiﬂ ve incelememizde de¤erlendirmeye
al›nm›ﬂt›r.
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Retrograd incelemeye dayanan araﬂt›rmam›zda aktif rehabilitasyon program›n›n al›nd›¤› zaman dilimleri ve sonuçlar fizik,
mental ve sosyal komponentler aç›s›ndan klinik kay›tlara geçmiﬂ belirginlikte gözden geçirilmiﬂtir. Bu klinik seride hemipleji rehabilitasyonunda, zaman de¤eri araﬂt›rma amac›m›z olmuﬂtur.
GEREÇ VE YÖNTEM
Araﬂt›rma kapsam›na rast gele seçilmiﬂ bir y›ll›k süreçte Ankara Rehabilitasyon Merkezi’ne yatm›ﬂ ve rehabilitasyon program›n› tamamlam›ﬂ veya tamamlamadan taburcu olmuﬂ kad›nerkek, hemipleji- hemiparezi vakalar› al›nm›ﬂt›r. Vakalar›n hastaneye kabul tarihleri baﬂvurular›na göre bir s›ralama sonras›nda oldu¤undan klinik gereklili¤e göre standart bir aktif rehabilitasyon baﬂlama zaman›na dayanmamaktad›r. Di¤er yandan
hastalar aktif rehabilitasyon program›na al›nabilecek koopere,
oryante ve hiç olmazsa k›smi efor tolerans›na sahip nitelikler
gösterenler aras›ndan seçilerek yat›ﬂ s›ras›na al›nm›ﬂlard›r. Di¤er gruplar için ev program› ile ayaktan periyodik takiplerle
rehabilite etme yolu seçilmiﬂtir. Bu grup araﬂt›rma kapsam›na
al›nmam›ﬂt›r.
Fizik tedavi ve rehabilitasyon, kad›n rehabilitasyon ve erkek
rehabilitasyon servislerinin protokol defterlerinden yat›ﬂ ve ç›k›ﬂlar› tespit edilen hastalar›n dosyalar› arﬂivden ç›kart›larak,
haz›rlanan inceleme çizelgeleri do¤rultusunda dosyalardaki
bilgiler aktar›lm›ﬂt›r. Bu bilgilerin de¤erlendirilmeleri oransal
boyutlarda ele al›nm›ﬂt›r. Dosyalardaki kay›tlar›n rutin klinik
kay›tlar oldu¤u ve de¤erlerin klinik de¤er boyutlar›ndan daha
hassas ölçüde olmad›¤› dikkate al›nmal›d›r.
Dosya notlar› doktor, konsültan doktor, fizyoterapist, psikolog,
sosyal hizmet uzman›, konuﬂma terapisti, hemﬂire gözlemlerinin de dikkate al›nmas› ile bilgi formlar›na geçirilmiﬂtir. Hastalar›m›z›n merkezimize baﬂvurana kadar bir ev program› almad›klar› bilinmektedir. Bilgi formlar›na kimlik bilgileri, klinik
öykü, kabulde ve taburculu¤unda fizik, mental ve sosyal klinik de¤erlendirme, aktif rehabilitasyon program› baﬂlang›c›na
kadar geçen süre, aktif rehabilitasyon süresi, normal d›ﬂ› laboratuar sonuçlar› ayr› sütunlar halinde iﬂlenmiﬂtir. De¤erler daha sonra say›sal de¤erler ﬂeklinde iﬂlem görmüﬂ ve çizelgeler
oluﬂturulmuﬂtur. Dikkat edilmesi gereken bir di¤er nitelik de
her biri 50 yatakl› üç servisin ikisine erkek hasta birine kad›n
hasta kabul edildi¤idir. Böylece erkek /kad›n oranlar›n›n yat›ﬂ
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imkan› dikkate al›narak de¤erlendirilmesinin gereklili¤i ortaya
ç›kmaktad›r.
Spastisite ve kontraktür oranlar›nda spastisite çözücü ajan kullanan hasta say›s› ile, fonksiyon engelleyici kontraktüre sahip
olup cerrahi giriﬂim önerilen hasta say›s› dayanak al›nm›ﬂt›r.
Hastalar›m›zda efor tölerans› 3 kategoride de¤erlendirilmiﬂti.
Hafif efor intolerans›; egzersizi hafif ölçüde engelleyen intolerans, orta efor intolerans›; egzersizi belirgin ölçüde engelleyen
intolerans, a¤›r efor intolerans›; egzersizi ve günlük yaﬂam faaliyetleri (GYF) ni belirgin engelleyen intolerans olarak de¤erlendirilmiﬂti.
Aktif rehabilitasyon program› için hedef, ekibin hasta ambulasyonunu sa¤lamas›d›r. GYF program› bu dönemde, geliﬂen
fonksiyonlar çerçevesinde verilir, problemlerine yönelik psikolojik ve sosyal destek de gören hasta ço¤unlukla daha uzun
sürede reedüke edilen üst ekstremite fonksiyonlar› ve konuﬂma bozukluklar› için baﬂlat›lm›ﬂ program› evinde ev program›
olarak devam ettirir. Sonuçlar›n de¤erlendirilmesinde bu konu
da dikkate al›nmal›d›r.
BULGULAR
Araﬂt›rmaya al›nan 109 hemiparezik/plejik hastan›n 41’i
(%37.62) kad›n 68’i (%62.38) erkek idi. Kad›nlarda 60-70 aras›
belirlenen say›sal yo¤unluk, erkeklerde 50-60 yaﬂ aras›nda izlenmektedir (ﬁekil –1). Di¤er bir bak›ﬂla kad›nlarda 50 yaﬂ›n
üzerinde % 80.49 olan oran 50 yaﬂ alt›nda %19.51’e inerken,
erkeklerde 50 yaﬂ üstü %75 ve 50 yaﬂ alt› %25 olarak belirlenmektedir. Kad›nlarda en küçük yaﬂ 16 (opere subdural ampiyem), erkeklerde en küçük yaﬂ 19 (post travmatik), kad›nlarda en büyük yaﬂ 82 (tromboembolik), erkeklerde en büyük
yaﬂ 85 (tromboembolik) olarak izlenmiﬂtir. Olay›n merkezimize kabuldeki boyutlar›yla %46.79’unun komplet (hemiplejik),
%53.21’inin inkomplet (hemiparezik) oluﬂuna karﬂ›l›k; erkeklerde komplet/inkomplet oran› %50 ve %50 iken, kad›nlarda
%41.46 ve %58.54 gibi daha olumlu bir oran göstermektedir
(Tablo-I).
Tablo-I. Serebral Olay›n Kabuldeki Boyutlar›yla Cinslere Göre Da¤›l›m›.
KADIN
ERKEK
TOPLAM
KOMPLET
17(%41.46)
34 (%50)
51 (%46.78)
‹NKOMPLET
24 (%58.54)
34 (%50)
58 (%53.22)
Toplam
41 (%46.79)
68 (%53.21)
109 (%100)

Hastalardan %41.28’i sa¤, %58.71’i sol taraf tutulmas› göster-
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ﬁekil-1. Hastalar›n yaﬂ gruplar›na göre da¤›l›m›.
mekteydi. Etiyolojik incelemede tromboz, embolizm, hipoksi
alt gruplar›n› içeren iskemik infarkt %45.87, hipertansiyon nedenli hemorajik infarkt %49.54, subaraknoid hemoraji ve di¤er sebepler %4.58 bulunmuﬂtur. Bu sonuçlar hastalar›n birlikte getirdikleri Bilgisayarl› Beyin Tomografi (BBT) raporlar›ndan ve /veya epikriz notlar›ndan elde edilmiﬂtir. Motor güç
kayb›n›n daha belirgin oldu¤u ekstremite araﬂt›r›ld›¤›nda üst
ve alt ekstremitenin denk kay›pta oldu¤u hastalar %40.36 oran›nda iken üst ekstremite hakim pleji %35.77 ve alt ekstremite hakim pleji %25.85 oran›nda izlenmekteydi.
Rehabilitasyon program› içinde problem teﬂkil etmiﬂ komplikasyonlar s›kl›k s›ras›yla %51.38 omuz periartriti, %13.76
omuz-el sendromu, %8.26 klinik de¤erlendirme ile sonda kullan›m› gerektiren mesane fonksiyon bozuklu¤u, % 4.59 spastisite, % 2.75 kontraktür, %1.83 bas› yaras› olarak kayda geçirilmiﬂtir. Bir vakada tromboflebit tesbit edilmiﬂti. Birlikte bulunan hastal›klar incelendi¤inde hipertansiyon %56.88 gibi bir
oranla ilk s›rada yer almakta, bunu %18.35 oran›yla koroner
kalp hastal›¤›, %12.84 oran›yla diabetes mellitus izlemekte,
obezite %8.26, romatizmal kalp hastal›¤› %6.42, epilepsi %1.83
oranlar›nda kayda geçmiﬂtir.
Çevreyle iletiﬂim problemi yaratan nedenlere gelince; %28.44
oran›nda kooperasyon problemi oldu¤u, %11.92 afazi, %9.17
disartri, %8.26 persepsüel problemler, %1.83 emosyonel bozukluklar, %1.83 mental konfüzyon ve %7.3 oran›nda sosyal
uyumsuzluk dikkati çekmektedir.
Hastalar›n %10.09’u hafif, %6.42’si orta, %11.93’ü a¤›r efor intolerans› göstermekte, toplam efor intolerans› %28.44 gibi bir
oran vermektedir.

Hastalar›n toplam %25.73’ü haliyle taburcu olurken bir hasta
kaybedilmiﬂtir. Haliyle taburcu olma nedenleri aras›nda mental ve psikolojik adaptasyon güçlü¤ü %50 ile en baﬂta, efor intolerans› %42.85 ile onu takip etmekte, sosyal uyumsuzluk ise
%7.14 gibi bir oran› bulmaktad›r.
Hastalar›n kendi beyanlar›na göre dosya kay›tlar›na geçmiﬂ
bilgilerde kad›nlar›n tamam› ev han›m›, erkeklerin %47.06’s›
çiftçi, %33.82’si memur-emekli memur, %7.35’i serbest meslek
sahibi, %4.41’i iﬂçi, %7.35’i iﬂsizdi.
Hastal›¤›n oluﬂundan hastaneye kabule kadar geçen oluﬂ-kabul intervali en az 15 gün idi. Hastalar›n %72.48’i oluﬂun ilk üç
ay›nda yo¤unlaﬂ›rken, %16.52’si ikinci üç ay›nda, %11’i ise alt› ay sonra baﬂvurmuﬂ görülmektedir (ﬁekil –2).
%16.52
YKYNCY 3 A

%11
6 AY ÜSTÜ

% 72.48
YLK 3 AY

ﬁekil-2. Oluﬂ – Kabul intervali.
Kabulde hastalar›n yar›ya yak›n› (%49.54) tekerlekli iskemlede
idi. Kabulden sonra ambulasyon düzeyinde aﬂama yapan hastalar %44.95’lik bir oran oluﬂturdu. Tekerlekli iskemleden destekli ve desteksiz yürümeye geçen bu hasta grubuna karﬂ›l›k
%4.59 oran›nda hasta tekerlekli iskemlede kald›. %25.73 ora-
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n›nda haliyle taburcu olan hasta grubu dikkati çeken bir oran
verirken bu orana yak›n bir grup hasta da (%24.73) kazanç
olarak ambulasyon düzeyinde aﬂama olmaks›z›n mevcut fonksiyonlar›nda baﬂar› sa¤lad›.
Destek olarak yaln›z ortopedik bot kullan›m› %15.60, ortez ile
birlikte ortopedik bot kullan›m› %22.93 ve baston kullan›m›
%39.45 idi (Tablo-II).
Tablo-II. Toplam 109 hastada fonksiyonel düzey ve destek kullan›m oranlar›
Haliyle Taburcu
T›bbi Rehabilitasyon
%25.73
%74.27
Desteksiz

Ambulasyon
Baston
Ortopedik Bot
Ortez ve ortopedik bot

?
?
?
?

Destekli Tekerlekli iskemle

%30.23
%39.45
%69.68
%39.45
%38.53
%22.93

%4.59
-

Hastanede yat›ﬂ süresi en az iki gün, en çok 148 gün olup
ortalama 48.41 ± 21.83 gün idi (ﬁekil-3).
%26.60
2 AY

% 49.53
1 AY

%23.87
2 AY ÜSTÜ

ﬁekil-3. Hastanede yat›ﬂ süresi.
TARTIﬁMA
‹nme önemli bir sakatl›k nedenidir. Bir çal›ﬂmada bat› yar›m
kürede y›ll›k insidans %0 0.8-4 olarak verilmiﬂ prevalans % 0.6
olarak bildirilmiﬂtir. Hemiplejik rehabilitasyon nörolojik ve
fonksiyonel iyileﬂme araﬂt›rmalar›n yöneldi¤i toplumlar›n heterojineteleri, etiyolojik neden çeﬂitlili¤inin oransal de¤iﬂkenli¤inden dolay› farkl› süreçler göstermektedir.
Travmatik beyin yaralanmalar›na sekonder hemipleji tablolar›nda 18 aydan sonra da nöropsikolojik geliﬂme beklenebilece¤i bildirilirken (6) genelde hemiplejide fizik ve mental iyili¤in ilk üç ay ile alt› ay aras›nda maksimum de¤er ald›¤› bir çok
yazar taraf›ndan fikirbirli¤i halindedir (7).

Hasta grubumuzda travmatik beyin yaralanmas› %4.58’lik di¤er hemipleji sebepleri içinde yer ald›¤›ndan bu konuda yorum verecek say›sal de¤er göstermemektedir.
Hemiplejideki motor ö¤renim modeli, beyin dokusundaki hasar›n geri dönüﬂü ile yak›ndan ilgilidir. Bu adaptasyon hastan›n çevre ile iliﬂkilerini de belirler (8). Bu dönemde alg›lanabilecek uyar›larla, çevrenin ve motor mental organik iyili¤in
gözetilmesiyle seçilmiﬂ rehabilitasyon metodu ve titiz uygulanmas›, sonucu belirler.
Hastalar›m›z›n %72.48’i ilk üç ay toplam, %89’a kadar olan
k›sm› ilk alt› ay içinde hastaneye kabul edilerek organik iyili¤in geliﬂti¤i dönemde rehabilitasyon program›na girme ﬂans›
edinmiﬂlerdir. Buna karﬂ›l›k kabule kadar bir rehabilitasyon
program› almam›ﬂ olmalar› adaptif ﬂanslar›n› azaltt›¤›ndan
%25.73’ü haliyle taburcu olmuﬂtur.
Serebrovasküler olaydan üç hafta veya daha önce aktif rehabilitasyon program›na baﬂlama “Erken Rehabilitasyon” kabul
edilip nörolojik iyileﬂmenin en iyi oldu¤u bildirilmiﬂtir (9).
Hatta erken rehabilitasyonda spontan geri dönüﬂe destek olmaktan daha ileri giden önemli kazançlar oldu¤u da bildirilmiﬂtir. Ayr›ca baz› yay›nlara göre oluﬂ-kabul intervalinin 30
günden fazla olmas› kötü prognoz sebepleri içinde gösterilmiﬂtir (10). Hastane döneminde erken rehabilitasyonun mortaliteyi belirgin olarak düﬂürdü¤ünü belirten yay›nlar vard›r (11).
Hastalar›m›zda haliyle taburcu olma nedenleri aras›nda
%42.85’lik bir oran tutan efor intolerans›; erken rehabilitasyon
ve sab›rl›, titiz bir u¤raﬂ› ile baﬂ edebilecek bir sorundur. Aktif
rehabilitasyon öncesi hastan›n bulundu¤u kliniklerde baﬂlat›labilecek bir program bu grup hastaya önemli bir ﬂans verecektir.
Hastalar›m›zda mental ve psikolojik adaptasyon güçlü¤ü
%50’lik bir oran da haliyle taburcu olma sebebiydi. Rehabilitasyonda, hasta psikolojisine dengeli ve güçlü bir motivasyon
deste¤i, hedefi konfor düzeyde yakalamay› sa¤layan en önemli faktördür. Genelde organik geri dönüﬂün bir y›ldan sonra
beklenemiyece¤i dikkate al›n›rsa (8) psikolojiyi ilk planda etkileyen mental iyilik halinin de ilk planda de¤erlendirilmesi
gereklili¤i ortaya ç›kacakt›r. Alg›lama, kavrama, dikkat, niyet
ve hareket aras›ndaki ba¤lant›da kusurlar, konuﬂma bozukluklar› psikolojiyi kötü etkilerken, mental geliﬂim düzeyine uydurulmuﬂ ve rehabilitasyon ekibince ortak benimsenmiﬂ bir strateji problemi çözmeye yetecektir. Burada ekip elemanlar›n›n
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iletiﬂime ve uyumlu çal›ﬂmaya ne kadar önem vermesi gerekti¤i ortadad›r. Mental fonksiyonlar› adaptif düzey göstermeyen
hastalar›n çok uyaranl› ortamlardan uzak tutulan, teke tek e¤itim programlar›ndan yarar gösterece¤i de aç›kt›r. Hastal›¤›n b›rakaca¤› sekelin kabullenilmesi, hastal›k konusunda bilinçlendirme ise gerekli bir psikolojik destekleme iﬂlevidir. Gözden
kaç›r›lmamas› gereken bir di¤er husus da hastan›n premorbid
kiﬂili¤i, becerileri ve sosyal uyumudur.
Sosyal adaptif çal›ﬂmalarda geliﬂmiﬂ toplum ortam›nda hastan›n en yak›n sosyal çevresi, ailesi dikkate al›narak kolay bir
programlamaya gidilirken; fizik ve sosyal engellerle dolu bir
çevre bir toplum sorunu olarak ortaya ç›kmaktad›r. Çözümü
ise y›llarla süren bir toplum e¤itimini içermektedir. Bu yönüyle kendi kendine kalan hastan›n iﬂinde ve özel yaﬂant›s›nda eski koﬂullar›na dönüp dönemedi¤i araﬂt›rma kapsam›m›z d›ﬂ›nda kalm›ﬂt›r. Bu konunun oluﬂ-kabul intervali ile yak›n iliﬂki de
oldu¤u belirtilmiﬂtir (12). Bu konu ayr› bir araﬂt›rma alan› olarak dikkati çekmektedir.
Bizim hastalar›m›zda psikososyal destekleme ile sosyal problemler %7.3’lük bir s›n›rda tutulabilmiﬂ, hastane ç›k›ﬂ› sonras›nda bu oran›n art›ﬂ gösterebilece¤i izlenimi edinilmiﬂtir. GYF
motor reedükasyonla birlikte giden bir beceri ö¤retisidir. Bu
konudaki yaklaﬂ›mlar da yine toplumsal anlay›ﬂ ile engellenmektedir. Hastal›¤›n›n etkisiyle aile idaresini eline geçiren hasta ve/veya hastan›n becerebilece¤i her iﬂini üstüne alarak olay› paylaﬂt›¤›n› kabul eden yak›nlar› program›n düzenli yürütülmesinde birinci engeli oluﬂturmaktad›rlar. Bu konunun da ayr› bir araﬂt›rma alan› olabilece¤i aç›kt›r.
Motor kayba ek olarak hastal›¤›n ikinci ay›ndan baﬂlay›p alt›nc› ay›nda tamamlanan transsinaptik dejenerasyondan kaynaklanan motor ünitlerde kay›p; motor nöron say›s›nda yar›ya yak›n azalma ile kendini gösterir. Distal kaslarda proksimaldekinden daha yüksek insidansta dejenerasyon bulgular› izlenmiﬂtir (13). Tedavi program›n›n beceri üzerinde etkisi ayr›ca
araﬂt›r›lmas› gereken durumdur ve bizim hastalar›m›z›n programlar› içinde düzenli olarak dikkate al›nmad›¤› gözlenmiﬂtir.
Bu biraz da beceri hareketlerinin ev program› olarak eve b›rak›lmas›ndan kaynaklanmaktad›r.
Güçsüzlü¤ün de¤erlendirilmesi akut veya kronik olgularda ele
al›n›rken özellikle hastal›¤›n baﬂlang›ç dönemlerinde önem
kazan›r. Yap›lan bir çal›ﬂmada distal kaslar›n proksimaldekinden bir miktar daha fazla etkilendi¤i tespit edilmiﬂtir. Buna
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karﬂ›l›k üst ekstremite ekstansörlerinin fleksörlerden daha fazla etkilenmiﬂ oldu¤u yönünde kanaat belirlenmiﬂtir. Özellikle
intrensek kaslarda bireysel kayda de¤er varyanslar oldu¤u bildirilmiﬂtir (14).
Motor geri dönüﬂ ve fonksiyonel sonuçlar›n inmeli hastan›n
lezyon geniﬂli¤i ve lezyon lokalizasyonu ile ilgisi konusunda
bir çok tart›ﬂmal› yay›n mevcuttur. Tart›ﬂma yaratan durum takip sürecinde kullan›lan ölçüm farkl›l›klar›ndan kaynaklanabilece¤i gibi bu araﬂt›rmalar›n eﬂ zamanl› yap›lmam›ﬂ olmas›ndan da kaynaklanabilir (15).
Geleneksel olarak hemiplejik hastalar›n fonksiyonel seviyeleri
Fugl-Meyer gibi kategorize edilmiﬂ planlarla de¤erlendirilmiﬂtir. Bu fonksiyonel testin hareket disfonksiyonunu tam olarak
ölçmede yetersizlikleri oldu¤u da ifade edilmiﬂtir. (16).
Hasta için önemli bir iletiﬂim sorunu yaratan afazide iyilik en
çok üç ayda izlenir, alt› aya kadar süren belirgin bir iyili¤in bu
zamandan sonra sürmesi de beklenebilir (17).
Hastalar›m›zda sol dominant hemisfer tutulumuna sekonder
sa¤ taraf tutulmas› %41.28 iken afazi %11.92 olup, bunun
%4.41’lik dilimi ciddi iletiﬂim engeli say›labilecek tablo gösteriyordu. Gerçi baz› yazarlara göre dil ve alg›lama bozukluklar› aﬂ›lmas› mümkün olmayan bir engel de¤ildir ve bu tür hastalar›n uygun bir rehabilitasyon program› ile fonksiyonel ba¤›ms›zl›klar›n› elde edip, evlerine dönebildikleri bildirilmiﬂtir
(18). Bizce bu konu sosyal ortama girebilmeyi engelleyen en
önemli sebeplerdendir.
Organik mental sendromun, persepsüel problemlerin ve zay›f
motivasyonun hem hastanede kal›ﬂ süresini hem de ç›k›ﬂtaki
durumu etkiledi¤i bildirilmiﬂtir (11). Bizim araﬂt›rmam›zda, rehabilitasyona kat›l›mda sorun yaratan bu hastalar›n tümü haliyle taburcu olma durumunda kald›klar›ndan, beklenen fonksiyonel durumlar› ile ç›k›ﬂtaki tablolar› de¤erlendirme bulmam›ﬂt›r.
Hastalar›m›z›n t›bbi rehabilitasyonu tamamlama ﬂans› edinen
%74.27’ lik k›sm› içinde ambulan hasta oran› %69.68’dir. %4.59
hasta ise tekerlekli iskemlede kalm›ﬂt›r. Haliyle taburcu olan
k›s›m ayr› tutulursa bu oran fena de¤ildir. T›bbi rehabilitasyon
sonras› 248 hastan›n de¤erlendirildi¤i bir yay›nda ç›k›ﬂta ambulan hasta oran› %85 olarak bildirilmiﬂ (10) bir di¤er yay›nda
ç›k›ﬂta %97 olan bu oran, toplum içinde bir süre yaﬂad›ktan
sonra de¤erlendirilmesinde %84 ambulan hasta de¤eriyle düﬂ-
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me göstermiﬂtir. Bu hasta grubunda %66 hasta ilerleme göstermiﬂ, %22 si durumunu korumuﬂ, %14’ü gerilemiﬂ olarak bulunmuﬂtur (3).
Yürüyebilmenin inmeli hasta için bir rehabilitasyon hedefi oldu¤u kabul görmüﬂ bir gerçektir. Hastan›n evine gidebilece¤i
hemﬂirelik hizmetlerine ba¤l› kal›p kalmayaca¤› hastal›k öncesi üretkenlik seviyesine dönüp dönmeyece¤i konusunda da
belirleyici faktör olarak bildirilmiﬂtir (19 ).
Hastalar›m›z›n %30.23’ü ba¤›ms›z desteksiz yürümekte iken,
%39.45’i destekli (bunun %22.93’ü ortezli) idi. Desteksiz yürüme oran› yine ayn› yay›nlarda %28(10), %20 (3) olarak izlenmektedir. Bizim oran›m›zdaki daha baﬂar›l› görünüm kabulde
hastalar›n seçilmiﬂ olmas›ndan kaynaklanabilir. Di¤er yandan
oluﬂ-kabul intervali bizim hasta grubumuzda nörolojik geliﬂme
imkan› verecek bir süreyi içermektedir. Baz› yay›nlara göre
t›bbi rehabilitasyon sonras› ba¤›ms›z desteksiz yürüyen hasta
oran› topluma iade edildikten bir süre sonra yükselme göstermiﬂtir (11).
Tekerlekli iskemlede kalma oran› bizim hastalar›m›zda %4.59,
yine ayn› yay›nlarda %15(10) ve %11(3) olarak izlenmektedir.
‹yi yönde görülen bu fark da yine hasta seçimiyle k›yaslanarak daha gerçekçi bir yorum alacakt›r. Hastanede yat›ﬂ süresine gelince ortalama 48.41 gün bu konu için akla uygun bir
de¤erdir. 62 hastan›n incelendi¤i bir yay›nda hemipleji için ortalama 73.3 iken, hemiparezi için ortalama 40.9 gün olarak bildirilmiﬂtir. Bir di¤er yay›nda erkek hastalar›n hastanede kalma
süreleri ortalama 52 gün, kad›n hastalar›n73 gün olarak bildirilmiﬂtir (9,20). Vakalar›n hafif, orta, ciddi olarak ayr›ld›¤› bir
baﬂka yay›nda s›ras›yla hastanede kal›ﬂ ortalamas› 32 gün, 41
gün ve 47 gün olarak bildirilmiﬂtir. Bu seride 248 hastan›n hastanede kal›ﬂ ortalamas› 43 gün, hastaneye kabul ortalamas› ise
38 gündür (10). Bizim hastalar›m›zda 30 gün içinde baﬂvuran
hasta oran› %22.94 idi.
Di¤er yandan ciddi kafa travmal› 40 hastan›n izlendi¤i bir yay›nda, acil üniteden rehabilitasyona sevk ortalama 35 gün
olup, hastanede kal›ﬂ ortalamas› 138 ±13.1 gün olarak bildirilmiﬂtir (21).
Sonuç olarak, hemipleji rehabilitasyonunda zaman, oluﬂtan itibaren tedaviyi yönlendiren en önemli ö¤edir. Bir bak›ma hemiplejik rehabilitasyonunun de¤erlendirilmesi zaman›n de¤erlendirilmesi demektir. Rehabilitasyonun gerçek hedefi sosyal
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entegrasyon oldu¤una göre bu alanda çal›ﬂma ve e¤itim topluma taﬂmak zorundad›r. Burada zaman, hastan›n topluma kazand›r›lmas›na kadar geçen süredir. T›bbi rehabilitasyon içinde verilenler; fonksiyonel programlar ve/veya formal rehabilitatif programlar hastan›n toplum içindeki kazanç ve zarar›n›
belirleyecektir. Bu, ilerleme durumunu koruma veya gerileme
ﬂeklinde kendini gösterebilir.
KAYNAKLAR
1. Lazar RB. Principles of Neurologic Rehabilitation 1998 Mc Grav Hill
Health Professions Divisions.
2. Brandstater EM. Stroke Rehabilitation. In : De Lisa J, Gans B.
Rehabilitation Medicine. Philadelphia : Lippincott Company. 1998:
1165-91.
3. Anderson E. et al. Stroke Reehabilitation : Maintenance of Achieved
Gains. Arch Phys Med Rehabil. 1977; 58(8): 345-52.
4. Makamura R, Suzuki K, Yamada Y, et.al. Computer- Assisted Gait
Training (CAGT) of Hemiparetic Stroke Patients : Whose Recovery ist
Most Predictable . J Exp Med. 1992; 166: 345-353.
5. Anderson TP, Kottke FJ. Rehabilitation of patients with completed
stroke. Krusen’s Handbook of Phys Med Rehabil. Third edition.
Philadelphia W.B. Saunders Comp. 1982;583-603.
6. Kaplan P, Lal S, Goodgold J. Rehabilitation of patients with stroke and
traumatic brain damage. Rehabil Med. St. Louis. Mosby. 1988; 119-34.
7. Lehman JF, DeLateur BJ, Fowler RS et al. Stroke: Does Rehabilitation
Affect Outcome ? Arch Phys Med Rehabil. 1975;56 (9): 375-82.
8. Carr JH, Shepherd RB. A Motor Learning Model for Stroke
Rehabilitation. Physio therapy. 1989; 75 (7) : 372-80.
9. Stern PH, McDowell F, Miller JM et al. Factors Influencing Stroke
Rehabilitation. Stroke . A journal of Cerebral Circulation. 1971; 2(3)
213-7.
10. Feigenson JS, McDowell FH, Meese P, et al. Factors Influencing
Outcome and Length of Stay in a Stroke Rehabilitation Unit. Stroke.
1977; 8(6) : 651-6.
11. Truscott BL, Kretschmann BA, Toole JF et al. Early rehabilitative Care
in Community Hospitals: Effect on Quality of Survivoship Following a
Stroke. Stroke. 1974; 5(6): 623-9.
12. Granger CV, Hamilton BB, Gresham GE et al. The Stroke Rehabilitation
Outcome Study. Part I General Description. Arc Phys Med Rehabil.
1988; 69( 7): 506-9.
13. Mc Comas AJ, Sica RE, Upton AR et.al. Functional changes in
motorneurones of hemiparetic patients. Journal of Neurology,
Neurosurgery and Psychiatry. 1973; 36: 183-93.
14. Adams RW, Gandevia SC, Skude NF. The Distribution of Muscle
Weakness in Upper Motoneuron Lesions Affecting The Lower Limb.
Brain. 1990; 113: 1459-76.
15. Chen CL, Tang FT, Chen HC. et al. Brain Lesion Size and Location :
Effects on Motor Recovery and Functional Outcome in Stroke Patients.
Arch Phys Med Rehab 2000; 81: 4.
16. Rosecrance JC, Giuliani CA. Kinematic Analysis of Lower- Limb
Movement During Ergometer Pedaling in Hemiplegic and
Nonhemiplegic Subjects. Physical Therapy. 1991;71(4) : 334-41.

109 Hemiplejik Hastan›n T›bbi...

17. Sands E. et al. Long therm assesment of language function in aphasia
due to stroke. Arch Phys Med Rehabil. 1969; 50: 202-6.
18. Isaacs B. et al. Determinants of Outcome of Stroke Rehabilitation. In:
Ill›s LS et al. Rehabilitation of Neurological Patient. London Blackwell
Scientific Publications. 1982;163.
19. De Quervain AK, S›mon SR, Leurgan SS et.al. Gait Pattern in Earlyn
Recovery Period After Stroke. The Journal of Bone and Joint Surgery.
1996; 78A(10) : 1506-1514.

139

20. Marquardsen J. The Naturel History of Acute CerebrovasculerDisease.
In: Ill›s LS et al. Rehabilitation of Neurological Patient. London
Blackwell Scientific Publications. 1982;163.
21. Gouvier WD, Blanton PD, LaPorte KK et al. Reliability and Validity of
the Disability Rating Scale and the Levels of Cognitive Functioning
Scale in Monitoring Recovery from Severe Head ‹njury. Arch Phys
Med Rehabil. 1987; 68(2): 94-7.

