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Özet

Summary

Amaç: Bu çal›ﬂmada rehabilite edilen inmeli hastalarda fonksiyonel ve mental
iyileﬂme ile iliﬂkili faktörlerin belirlenmesi amaçland›.
Gereç ve Yöntem: ‹lk defa serebrovasküler olay geçirmiﬂ ve rehabilite edilmek
üzere yat›r›lan 30 hasta çal›ﬂmaya dahil edildi. Tedavi öncesi ve sonras› fonksiyonel durumu Fonksiyonel Ba¤›ms›zl›k Ölçümü (FBÖ) ile, ambulasyon düzeyi Rivermead Mobility ‹ndeks (RM‹) ile, motor de¤erlendirmesi Brunnstrom evrelemesi, kognitif fonksiyonlar› ise Mini-Mental test (MMT) ile de¤erlendirildi. Çoklu
regresyon analizi ile fonksiyonel düzelme ile iliﬂkili de¤iﬂkenler araﬂt›r›ld›.
Bulgular: Tüm de¤erlendirilen skorlarda tedavi sonras› anlaml› düzelme gözlendi (p<0,05). Erken rehabilitasyona baﬂlayan hastalar›n (<40 gün), geç baﬂlayan
hastalara göre giriﬂ FBÖ skorlar› daha düﬂük ancak FBÖ’de düzelme daha fazlayd›. FBÖ’de düzelme ile RM‹ skorunda ve alt ekstremite Brunnstrom evresinde düzelme aras›nda ise korelasyon mevcuttu (p=0,000; p=0,003). Çoklu regresyon
analizinde FBÖ’deki düzelme; FBÖ giriﬂ skoru ile (B=-0,280, p=0,002), alt Brunnstrom skorundaki düzelme (B=9,78, p=0,000) ile iliﬂkili bulunurken, hemipleji süresi (p=0,093) ile iliﬂki gösterilememiﬂtir. MMT skorlar›ndaki düzelme ile el
(p=0,005) ve üst ekstremite Brunnstrom (p=0,01) evrelerindeki düzelme aras›nda anlaml› korelasyon gözlenirken, FBÖ’deki düzelme ile iliﬂki bulunamam›ﬂt›r.
Sonuç: Fonksiyonel düzelme alt ekstremite motor düzelme ile iliﬂkilidir. Baﬂlang›ç fonksiyonel skoru yüksek olan hastalarda tavan etkisi ile daha az fonksiyonel kazanç gözlenmiﬂtir. Kognitif fonksiyonlardaki düzelme daha iyi üst ekstremite motor fonksiyon ile sonuçlanabilir. Türk Fiz T›p Rehab Derg 2008;54:84-8.
Anahtar Kelimeler: Akut inme, fonksiyonel düzelme

Objective: In this study, we evaluated the factors associated with the functional outcome in patients rehabilitated after stroke.
Materials and Methods: Thirty hemiplegic patient, admitted to an inpatient
rehabilitation program, were recruited to the study. The functional status was
evaluated by the Functional Independence Measure (FIM), ambulatory status by
the Rivervead Mobility Index (RMI), motor impairment by the Brunnstrom
stages, and cognitive impairment by the Mini-Mental Test (MMT) on admission
and discharge. Multivariate analysis was used to assess the relationship
between functional gain and the predictive variables.
Results: All outcome scores were increased significantly during rehabilitation.
In the patient onset to admission interval of <40 days, the mean FIM gain was
higher, while admision FIM scores were lower compared to late participants.
FIM gain was correlated with mobility (RMI) and motor recovery (Brunnstrom
stage) of lower extremities. Multiple linear regression analysis showed that
the independent variables related to FIM gain were the FIM score on admission
and motor improvement of lower extremities, but not the onset to admission
interval. Cognitive improvement was found to be associated with upper
extremity motor improvement, but not with functional gain evaluated by FIM.
Conclusion: Functional improvement was associated with motor
improvement. Higher functional scores at admission had a lower functional
gain due to the ceiling effect. Cognitive improvement may result in beter
upper extremity motor function. Turk J Phys Med Rehab 2008;54:84-8.
Key Words: Acute stroke, functional gain

Giriﬂ
‹nme; ani geliﬂen ve kal›c› olan fokal nörolojik kay›p ile karakterize bir klinik sendromdur (1). En s›k yat›r›larak tedavi edilen
nörolojik hastal›klardan biri olmas› aç›s›ndan da önemlidir (2).

‹nme sonras› uygulanan rehabilitasyon maksimum fonksiyonel
ba¤›ms›zl›¤›n kazan›lmas› ve disabilitenin en aza indirilmesini
amaçlar (1). Fonksiyonel ba¤›ms›zl›¤› ve rehabilitasyon sonuçlar›n› etkileyen faktörler içinde hastan›n demografik özellikleri, inmenin tipi, lezyonun yeri ve büyüklü¤ü, motivasyonu, konuﬂma
ve iletiﬂim yetisi, psikososyal defisitler yer almaktad›r (1,3).
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Çal›ﬂmam›zda hemiplejik hastalarda rehabilitasyon sonras›
fonksiyonel ve motor iyileﬂmeyi belirlemeyi ve demografik ve klinik özellikler ile fonksiyonel, mental ve ambulasyon düzeylerindeki iyileﬂme aras›ndaki korelasyonu araﬂt›rmay› amaçlad›k.

Gereç ve Yöntem
Kas›m 2004 ile ﬁubat 2007 tarihleri aras›nda klini¤imizde rehabilitasyon amac›yla yat›r›lan, ilk defa serebrovasküler olay (SVO)
geçirmiﬂ, 30 hemiplejik hasta çal›ﬂmaya dahil edildi. ‹nme, Dünya
Sa¤l›k Örgütü’nün kriterlerine göre tan›mlanm›ﬂ ve tan› klinik bulgulara ve ço¤u hastada da bilgisayarl› tomografi ile gösterilen lezyona dayand›r›ld› (4). Çal›ﬂmaya SVO süresi alt› ay› geçmemiﬂ, a¤›r
kardiyovasküler hastal›¤› olmayan, medikal olarak stabil ve daha
önce SVO geçirmemiﬂ hastalar kabul edildi. Hastalar eklem hareket aç›kl›¤› egzersizleri, spastik kaslara germe, denge ve koordinasyon egzersizlerinin yan› s›ra proprioseptif nöromüsküler fasilitasyon (PNF) ile Bobath tekni¤i kombine edilerek ortalama üç hafta yatarak rehabilite edildi. Bobath yöntemi inmeli hastalarda kullan›lan major yaklaﬂ›mlardan biridir. Spesifik manuel yard›m ile
gerçekleﬂtirilen hem normal hareket komponentlerinin fasilitasyonu hem de fonksiyona spesifik aktiviteler Bobath yönteminin
önemli bir parças›d›r (5). Bobath yöntemi ile rehabilite edilen hastalarda anlaml› fonksiyonel iyileﬂme elde edilmiﬂtir (6). Tüm hastalar›n baﬂlang›çta ve rehabilitasyon sonras›nda motor düzeyleri
Brunnstrom evrelemesi ile, fonksiyonel durumlar› fonksiyonel ba¤›ms›zl›k ölçümü (FBÖ) ile, mental durum de¤erlendirmesi Mini
Mental Test (MMT) ile, ambulasyon düzeyi Rivermead mobilite indeksi (RM‹) ile de¤erlendirildi. RM‹ 14 sorudan oluﬂan yatakta dönmeden koﬂmaya kadar de¤iﬂen aktiviteleri de¤erlendiren, k›sa, basit bir skalad›r (7). RM‹ inmeli hastalarda mobilitenin de¤erlendirilmesi için güvenilir ve zaman içindeki de¤iﬂikliklere sensitif bir skala olarak tan›mlanm›ﬂt›r (8). Tüm hastalar yat›ﬂlar› esnas›nda SVO
risk faktörleri (geçici iskemik atak hikayesi, ailede SVO varl›¤›, sigara kullan›m› süresi (<5y›l veya >10 y›l), günde bir paketten fazla sigara kullan›m›, diabetes mellitus, hiperlipidemi, hipertansiyon, kardiyovasküler hastal›k ve hiperlipidemi varl›¤›) aç›s›ndan sorguland›. Hastalar›n demografik özellikleri, inmenin tipi, lezyonun yeri,
hemiplejik taraf, konuﬂma bozuklu¤u (afazi veya dizartri), idrar,
gaita inkontinans›, derin ve yüzeyel duyu kayb›, omuz a¤r›s› ve subluksasyonu, bas› yaras› ve di¤er komplikasyonlar aç›s›ndan sorguland›. Depresyon varl›¤› Beck Depresyon Skalas› ile belirlendi. Hastalar›n tedavi öncesi ve sonras› fonksiyonel ve motor ölçümleri Wilcoxon testi ile karﬂ›laﬂt›r›ld›. Hastalar erken rehabilitasyona baﬂlayanlar (<40 gün) (n=15) ve geç rehabilitasyona baﬂlayanlar
(>40 gün) (n=15) olarak, depresyonu olanlar ve olmayanlar ve etyolojisine göre (intraserebral kanama ya da tromboembolik olay)
gruplanarak fonksiyonel düzelmeleri yine Mann Whitney–U testi ile
karﬂ›laﬂt›r›ld›. Rehabilitasyon sonuçlar›n› etkileyen faktörler ile
fonksiyonel iyileﬂme aras›ndaki olan iliﬂki Spearman korelasyon
analizi ile yap›ld›. FBÖ’deki düzelmeyi etkileyen ba¤›ms›z faktörler
çoklu lineer regresyon analizi ile araﬂt›r›ld›. p<0,05 istatistiksel olarak anlaml› olarak kabul edildi.

Bulgular
Çal›ﬂmaya dahil edilen 17 erkek, 13 bayan hastan›n ortalama yaﬂ› 57,63±12,16 y›ld›. Hastalar›n %60’›nda sol, %40’›nda sa¤ hemisferde etkilenme mevcuttu. Lezyon lokalizasyonu en fazla kortikal
(%40) yerleﬂimliydi. Hastalar›n %20’sinde etiyolojide intrasereb-
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ral kanama, %80’inde tromboembolik olay (BT bulgusu olan veya
olmayan) mevcuttu. Hastalar›n demografik ve klinik özellikleri
Tablo 1’de gösterilmiﬂtir.
Hastalar›n tedavi öncesi FBÖ, MMT, RM‹, el, üst ekstremite, alt
ekstremite Brunnstrom evreleri tedavi sonras› ölçümler ile karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda istatistiksel olarak anlaml› düzelme göstermiﬂtir
(p<0,05) (Tablo 2). Tüm hastalar›n tedavi öncesi ve sonras› FBÖ de¤erleri aras›ndaki fark (FBÖ fark›) ortalama 15,27±18,65’di. Giriﬂ ve
ç›k›ﬂ ortalama FBÖ skorlar› aras›nda anlaml› korelasyon mevcuttu
(p=0,000, r=0,828). Erken rehabilitasyona baﬂlayan hastalar›n giriﬂ FBÖ skorlar› (73,21±27,05), geç baﬂlayan hastalara
(101,285±20,834) göre daha düﬂüktü (p=0,014). Erken rehabilitasyona baﬂlayan hastalarda FBÖ fark› 23,86±22,56 iken, geç baﬂlayan hastalarda ise 6,71±7,43’dü (p=0,008).
‹nme aç›s›ndan risk faktörleri sorguland›¤›nda hastalar›n
%36,7’sinde (n=11) ailede SVO hikayesi, %30,3’ünde (n=10) on y›ldan fazla sigara kullan›m›, %6,7’sinde (n=2) geçici iskemik atak
(G‹A) hikayesi, %16,7’sinde (n=5) diabetes mellitus, %73,3’ünde
(n=22) hipertansiyon, %40’›nda (n=12) kardiyovasküler hastal›k,
%50’sinde (n=15) hiperlipidemi, %6,7’sinde düzenli alkol kulan›m›
mevcuttu (Tablo 1). G‹A hikayesi ile günde bir paketten fazla sigara
kullan›m› olmas› aras›nda anlaml› korelasyon mevcuttu
(r=0,671, p=0,024).
Hastalar geliﬂen komplikasyonlar aç›s›ndan de¤erlendirildi¤inde; %43,3’ünde (n=13) konuﬂma bozuklu¤u, %6,7’sinde (n=2) idrar,
%3,3’inde (n=1) gaita inkontinans›, %20’sinde (n=6) derin duyu
kayb›, %60’›nda (n=18) yüzeyel duyuda azalma, %3,3’ünde (n=1)
bas› yaras› mevcuttu. Omuz a¤r›s› hastalar›n %56,7’sinde (n=17),
omuz subluksasyonu %40’›nda (n=12) mevcuttu. Omuz a¤r›s› ile
omuz subluksasyonu aras›nda (r=0,577, p=0,001) ve idrar ve gaita
inkontinans› ile dekübit geliﬂimi aras›nda anlaml› korelasyon mevcuttu (r=0,695, p=0,000; r=1,000, p=0,000). Hastalar›n %16,7’sinde orta, %16,7’sinde ileri ve %20’sinde ciddi düzeyde depresyon
varl›¤› tespit edildi.
Yaﬂ, cinsiyet, subluksasyon, hemiplejik taraf, konuﬂma bozuklu¤u, depresyon varl›¤›, giriﬂ Brunnstrom evreleri (el ve alt ekstremite), kardiyovasküler hastal›k ve hipertansiyon varl›¤› ile FBÖ, RM‹
ve Brunnstrom skorlar›ndaki düzelme aras›nda anlaml› korelasyon
saptanmad› (p>0,05). ‹ntraserebral kanama ve tromboembolik olaTablo 1. Hastalar›n demografik ve klinik özellikleri.

n=30

Ort±SS
n (%)

Yaﬂ (y›l)

57,63±12,17

Taraf (sol/sa¤) (%)
Etiyoloji (kanama/tromboemboli)

18/12 (60/40)
6/24 (20/80)

Cinsiyet (Erkek/Kad›n)

17/13 (56,7/43,3)

Hemipleji süresi (gün)

70,30±56,92

E¤itim durumu

n (%)

Okuma yazma bilmeyen

4 (12,1)

‹lkokul mezunu

23 (69,7)

Orta-lise mezunu

6 (18,2)

Lezyon lokalizasyonu
(kortikal/subkortikal/BT bulgusu olmayan)
Konuﬂma bozuklu¤u (var/yok)

12/11/7 (40/36,7/23,3)
13/17 (43,3/56,7)
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ya sekonder hemipleji geliﬂen hastalar karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda fonksiyonel iyileﬂme (FBÖ fark) (p=0,188), mobilite skorunda (RM‹) düzelme (p=0,324) ve MMT’de iyileﬂme (p=0,463) aç›s›ndan hastalar
farkl›l›k göstermemekteydi. Baﬂlang›çta depresyonu olan ve olmayan hastalarda bu parametreler karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda da benzer ﬂekilde s›ras›yla farkl›l›k saptanmam›ﬂt›r (FBÖ fark p=0,08, RM‹ fark
p=0,216, MMT fark p=0,535). FBÖ’deki düzelme ile giriﬂ FBÖ skoru
ve rehabilitasyona baﬂlama süresi aras›nda negatif korelasyon
mevcuttu (p=0,000, r=-0,677; p=0,023, r=-0,428). FBÖ fark ile RM‹
skorunda ve alt ekstremite Brunnstrom evresinde düzelme aras›nda ise pozitif korelasyon mevcuttu (p=0,000, r=0,70; p=0,003
r=0,539). Çoklu lineer regresyon analizi uyguland›¤›nda; FBÖ’deki
düzelme, FBÖ giriﬂ skoru ile negatif (p=0,002), alt Brunnstrom
skorundaki düzelme (p=0,000) ile pozitif iliﬂkili bulunurken, rehabilitasyona baﬂlama süresi (p=0,093) ile iliﬂki gösterilememiﬂtir
(Tablo 3).
Hastalar›n baﬂlang›ç MMT skorlar› taburculuk esnas›ndaki total
FBÖ ortalamalar› (p=0,005, r=0,512) ve kognitif statüdeki iyileﬂme
(MMT fark) (p=0,002, r=-0,550) ile anlaml› olarak koreleydi ancak
fonksiyonel iyileﬂme (FBÖ fark) ile korelasyon göstermedi
(p=0,458). MMT’deki düzelme ile el (r=0,499, p=0,005) ve üst ekstremite Brunnstrom (r=0,457, p=0,011) evrelerindeki düzelme aras›nda anlaml› korelasyon mevcuttu. MMT skorlar›ndaki düzelme ile
fonksiyonel iyileﬂme alt ekstremite Brunnstrom evresinde ve
RM‹’de düzelme aras›nda ise anlaml› korelasyon bulunamam›ﬂt›r
(p>0,05). RM‹’deki düzelme ise alt ekstremite Brunnstrom evresindeki düzelme ile pozitif korele (p=0,006, r=0,489) bulunmuﬂtur.

Tart›ﬂma
Bu çal›ﬂmada akut hemiplejik hastalar›m›z›n demografik, klinik
özelliklerinin ve tedaviye baﬂlama süresinin rehabilitasyon sonuçlar›na etkileri araﬂt›r›ld›. Fonksiyonel düzeyi gösteren FBÖ skorlar›
tedavi öncesi ve sonras› karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda anlaml› olarak düzelme
gösterdi. Di¤er çal›ﬂmalarla benzer ﬂekilde, giriﬂ ve ç›k›ﬂ ortalama
FBÖ skorlar› aras›nda korelasyon mevcuttu (9,10). Hemiplejik hastalarda ortalama üç hafta rehabilitasyon sonras› belirlenen ortalama fonksiyonel düzelme (FBÖ fark›) 15,27’di.

Gökkaya ve ark.’n›n (9) yapt›¤› çal›ﬂmada da FBÖ skorlar› rehabilitasyon sonras› anlaml› düzelme göstermiﬂ (ort. giriﬂ FBÖ skoru=56,5, ç›k›ﬂ FBÖ skoru=74,6) ve ortalama hastanede yat›ﬂ süreleri 45,7±23 gün olan hemiplejik hastalar›n ortalama FBÖ skorlar›ndaki düzelme ise 18,1 olarak bulunmuﬂtur. Greenberg ve ark. (11) ortalama yat›ﬂ süresi 75,4 gün, hemipleji süresi 21,6 gün olan akut hemiplejik hastalarda (ortalama giriﬂ FBÖ 70,4, ç›k›ﬂ FBÖ 87,8) fonksiyonel düzelmeyi 21,8 olarak bulmuﬂtur. Bir baﬂka çal›ﬂmada, ortalama hemipleji süresi 271,5 gün olan hastalarda (yat›ﬂ FBÖ 58,8 ve ç›k›ﬂ FBÖ skorlar› 81,6) FBÖ fark› 23,6 olarak bulunmuﬂtur (12).
Luk ve ark. (13), hemiplejik hastalarda baﬂlang›ç fonksiyonel
statü, inme öncesi iﬂ sahibi olmak ve kendi evinde yaﬂ›yor olmak
rehabilitasyon sonras› iyi fonksiyonel statünün belirleyicileri olarak
bulmuﬂlard›r. Bu çal›ﬂmada her yaﬂ grubundaki hemiplejik hastalar
benzer ﬂekilde anlaml› düzelmeler göstermiﬂtir. Yaﬂ›n ise fonksiyonel statüyü belirleyen bir faktör olmad›¤› sonucuna var›lm›ﬂt›r. Bizim çal›ﬂmam›zda da yaﬂ, fonksiyonel iyileﬂme ile korele bir faktör
olarak bulunmam›ﬂt›r.
Çal›ﬂmam›zda erken rehabilitasyona baﬂlayan hastalar›n
(<40 gün), geç baﬂlayan hastalara göre giriﬂ FBÖ skorlar› daha düﬂük, ancak FBÖ’de düzelme daha fazlayd›. Baﬂlang›çta daha iyi
fonksiyonel ve motor skoru olan geç baﬂlang›çl› hastalar ise tavan
etkisi ile relatif olarak daha az düzelme göstermekteydi. Ring ve
ark. (14) da benzer tavan etkisini saptam›ﬂlar ve SVO süresi benzer
olan hastalarda FBÖ giriﬂ skoru ve FBÖ’deki düzelme aras›nda ters
bir iliﬂki oldu¤unu göstermiﬂ ve fonksiyonel düzelmenin en iyi prediktörü olarak FBÖ giriﬂ skoru ve ortalama rehabilitasyon süresi oldu¤unu bildirmiﬂlerdir. Sonuçlar›m›z, literatür ile benzer ﬂekilde, ilk
defa inme geçiren hemiplejik hastalarda rehabilitasyon sonras›
fonksiyonel düzelmeyi öngörmek için FBÖ giriﬂ skorunun önemini
vurgulamaktad›r (14-16). Baﬂkalar›n›n yard›m›na ihtiyaç duyan, ancak hafif veya orta ﬂiddette inmeli hastalarda FBÖ’nün tavan etkisi nedeniyle fonksiyonel düzelmeyi de¤erlendirmekte FBÖ skorlamas›n›n yetersiz kalabilece¤i de savunulmuﬂtur (17).
Bourestom ve ark. (18) inmenin ﬂiddetinden ve baﬂlang›ç fonksiyonel kay›ptan ba¤›ms›z olarak interdisipliner rehabilitasyon
merkezlerinde erken rehabilitasyona baﬂlanmas›n›n daha iyi fonksiyonel sonuçlar ile korele oldu¤unu savunmuﬂtur. Bir baﬂka çal›ﬂ-

Tablo 2. Hastalar›n tedavi öncesi ve sonras› motor, fonksiyonel ve kognitif de¤erlendirme sonuçlar›.

n=30
El Brunnstom evresi

Tedavi öncesi

Tedavi sonras›

p de¤eri

1,70±1,21

2,30±1,40

0,000*

Üst ekstremite Brunnstrom evresi

2,06±1,04

3.00±1,15

0,000*

Alt ekstremite Brunnstrom evresi

3,13±1,22

4.20±1,06

0,000*

FBÖ skoru

87,25±27,67

102,54±20,51

0,000*

RM‹ skoru

5,83±4,70

9,53±3,60

0,000*

MMT skoru

22,97±8,41

23,87±7,72

0,005*

FBÖ: Fonksiyonel ba¤›ms›zl›k ölçümü, RM‹: Rivermead mobilite indeksi, MMT: Mini-Mental test

Tablo 3. Fonksiyonel Ba¤›ms›zl›k Ölçütündeki düzelme için çoklu lineer regresyon analizi sonuçlar›.

n=30
Giriﬂ FBÖ skoru
Tedaviye baﬂlama süresi (gün)
Alt ekstremite Brunnstrom evresindeki düzelme
FBÖ: Fonksiyonel Ba¤›ms›zl›k Ölçümü

B
regresyon katsay›s›
-0,280

t

p

-3,908

0,002*

-0,0065

-1,748

0,093

9,785

4,905

0,000*

Türk Fiz T›p Rehab Derg 2008;54:84-8
Turk J Phys Med Rehab 2008;54:84-8

mada inmeden sonra alt› ay içinde rehabilitasyona baﬂlayanlarda
FBÖ’deki düzelme ortalama 26 iken alt› aydan sonra tedaviye baﬂlayanlarda 19 olarak bulunmuﬂtur (12). Bu çal›ﬂmalar›n aksine rehabilitasyona baﬂlama süresi ile fonksiyonel iyileﬂme aras›nda iliﬂki
olmad›¤›n› destekleyen çal›ﬂmalar da mevcuttur. 120 hastan›n kat›ld›¤› bir çal›ﬂmada; yaﬂ, cinsiyet ve disabilite düzeyi eﬂleﬂtirilmiﬂ
erken (<20 gün), orta (20-40 gün) ve geç (>40-70 gün) rehabilitasyona baﬂlang›ç süreleri olan homojen gruplar oluﬂturulmuﬂ ve
gruplar aras›nda giriﬂ, ç›k›ﬂ FBÖ de¤erleri, FBÖ’deki düzelme aç›s›ndan anlaml› fark saptanmam›ﬂt›r (19). Çal›ﬂmam›zda FBÖ’deki
düzelme ile rehabilitasyona baﬂlama süresi aras›nda negatif korelasyon tespit edilmiﬂ, ancak lineer regresyon analizi yap›ld›¤›nda
rehabilitasyona baﬂlama süresinin FBÖ’deki düzelme üzerine bir
etkisi olmad›¤› bulunmuﬂtur.
Hastalar›m›zda yüksek oranlarda kardiyovasküler hastal›k, hiperlipidemi, ve hipertansiyon varl›¤› tespit ettik. Türkiye’de hemiplejik hastalar üzerinde yap›lan bir çal›ﬂmada da en s›k gözlenen komorbiditeler %65 oran›nda hipertansiyon ve %42 oran›nda kalp
hastal›¤›d›r (9). Hastalar›m›zda en s›k gözlenen komplikasyon
omuz a¤r›s› (%56,7) ve bunu takiben depresyon (%53,4) ve konuﬂma bozuklu¤u (%43,3) idi.
Hastalar›m›zda var olan komplikasyonlar ve komorbiditeler ile
fonksiyonel iyileﬂme aras›nda anlaml› korelasyon bulunamam›ﬂt›r. Hemiplejik hastalar›m›zda omuz a¤r›s› daha önce Gökova ve ark. (9)’n›n
bildirdi¤i orandan (%80,7) daha düﬂük bulunmuﬂtur. Beck Depresyon Skalas› ile belirlenen depresyon varl›¤› ise di¤er çal›ﬂmalarda
belirtilenlerden biraz daha yüksek oranda bulunmuﬂtur. Hama ve
ark. (20) Self Rating Depresyon Skalas› ile hemiplejik hastalarda
%31,6 oran›nda, Weg ve ark. (21) ise DSM-III-R (American Psychiatric Association Diagnostic and statistical manual of mental disorders) kriterlerine %35 oran›nda depresyon varl›¤› tespit etmiﬂlerdir. Bu çal›ﬂmalarda depresyonu olan kiﬂilerin daha düﬂük baﬂlang›ç ve taburculuk FBÖ de¤erlerine sahip olduklar› ancak depresyonu olanlar ve olmayanlar aras›nda fonksiyonel iyileﬂme bak›m›ndan farkl›l›k olmad›¤› görülmüﬂtür.
Konuﬂma bozuklu¤unun varl›¤› ile fonksiyonel iyileﬂme aras›nda da anlaml› bir korelasyon tespit edemedik. Gialanella ve ark.
(22) da tabuculuk FBÖ skorlar›nda global afazili hemiplejik hastalar ile olmayanlar aras›nda istatistiksel farkl›l›k bulamam›ﬂt›r.
Birçok çal›ﬂmada SVO sonras› hastalar›n yüksek oranda kognitif olarak etkilendikleri gösterilmiﬂtir (23,24). Heruti ve ark. (25)
baﬂlang›ç kognitif düzeyleri yüksek olan kiﬂilerde; yaﬂ, cinsiyet, hemipleji ve hastanede yat›ﬂ süresi ve hemipleji ﬂiddetinden ba¤›ms›z olarak daha fazla fonksiyonel düzelme oldu¤unu bildirmiﬂlerdir.
Keren ve ark. (26) da baﬂlang›çtaki yüksek kognitif statü ile taburculukta yüksek motor FBÖ düzeyi ve yüksek kognitif statü ile iliﬂki
oldu¤unu bildirmiﬂtir. Çal›ﬂmam›zda ise baﬂlang›ç kognitif düzeyi
daha iyi olan hastalarda taburculuk fonksiyonel düzeyleri ve kognitif iyileﬂme daha iyi olmuﬂtur.
Çal›ﬂmalar baﬂlang›ç kognitif fonksiyonlar› daha iyi olan kiﬂilerde daha iyi kognitif ve fonksiyonel sonuçlar beklememiz gerekti¤ini desteklemektedir, ancak kognitif iyileﬂme ile fonksiyonel iyileﬂme aras›nda paralellik daha önce araﬂt›r›lmam›ﬂt›r. Çal›ﬂmam›zda kognitif iyileﬂme ile fonksiyonel iyileﬂme aras›nda anlaml› korelasyon bulunamam›ﬂt›r, ancak MMT skorlar›ndaki düzelme ile üst ekstremitedeki motor düzelme aras›nda da anlaml›
korelasyon bulunmuﬂtur. Alt ekstremite motor ve mobilitede düzelme ile MMT skorlar›nda düzelme aras›nda ise korelasyon saptanamam›ﬂt›r. Bu sonuç, kognitif fonksiyondaki düzelme ile özellikle üst ekstremite motor aktivitelerinde düzelme beklenebilece¤ini iﬂaret etmektedir.
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Hershkovitz ve ark. (27) kognitif durumun mobilitedeki fonksiyonel kazan›m üzerinde etkili olmad›¤› ancak kognitif olarak etkilenmemiﬂ olan kiﬂilerin etkilenmiﬂ olanlara göre daha yüksek giriﬂ
ve ç›k›ﬂ günlük yaﬂam aktivite skorlar› oldu¤unu göstermiﬂtir. Hajek ve ark. (28) yapt›¤› bir çal›ﬂmada fonksiyonel testler (FBÖ,
Barthel, Rankin) ile kognitif testler (MMT) aras›nda anlaml› bir korelasyon olmad›¤›n› göstermiﬂlerdir. Fonksiyonel skalalar›n özellikle fiziksel kayb›n de¤erlendirilmesi üzerine odakland›klar› için daha çok fiziksel skalalarla korele olduklar› bildirilmiﬂtir (28). Çal›ﬂmam›zda da fonksiyonel düzelme özellikle alt ekstremite motor
(Brunnstrom evresi) fonksiyon ve mobilitedeki (RM‹) düzelme ile
koreleydi. Çal›ﬂmalarda da FBÖ’deki düzelme büyük oranda motor
fonksiyonlardaki düzelmeye ba¤lanm›ﬂt›r (25,29).
Hemipleji sonras› rehabilitasyonun etkinli¤inin araﬂt›r›ld›¤›
çal›ﬂmalar, özellikle de heterojen hasta gruplar› ile yap›ld›¤›nda
iyileﬂmeyi etkileyen birçok faktör olmas› nedeniyle güçtür. Çal›ﬂmam›z›n zay›f yan› ihmal gibi fonksiyonel sonuçlar› etkileyebilecek önemli bir klinik faktörün de¤erlendirmeye kat›lmamas›
ve hasta say›s›n›n düﬂük olmas›d›r. ‹deal olan fonksiyonel iyileﬂmenin de¤erlendirildi¤i çal›ﬂmalar›n daha geniﬂ ve homojen
hasta gruplar›nda yap›lmas›d›r (30).
Sonuç olarak, tüm hastalar›m›zda anlaml› oranda fonksiyonel
iyileﬂme saptanm›ﬂ ve fonksiyonel düzelme motor fonksiyonlardaki düzelmeyle iliﬂkili bulunmuﬂtur. Baﬂlang›ç FBÖ skorlar› daha düﬂük olan hastalarda daha fazla fonksiyonel düzelme gözlenmiﬂtir.
Akut hemiplejik hastalarda rehabilitasyona baﬂlama süresinin
fonksiyonel iyileﬂmeyi belirleyen bir faktör olmad›¤› ve fonksiyonel
iyileﬂmenin ba¤›ms›z en önemli belirleyicilerinin baﬂlang›ç FBÖ
skoru ve motor iyileﬂme oldu¤u sonucuna var›lm›ﬂt›r.
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