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Davet 

Değerli Meslektaşlarımız, 

Birincisi 2018’de Ankara’da düzenlenen Ulusal Riskli Bebek Kongresi’nin 21-23 Şubat 2020 
tarihleri arasında Bolu, Koru Otel’de ikincisi düzenlenecektir. Serebral Palsi teması ile 
gerçekleştirmeyi planladığımız II. Ulusal Riskli Bebek Kongresi’ne sizleri davet etmekten 
mutluluk duymaktayız.  

Riskli bebek; gebelik öncesi dönem, gebelik, doğum sırasında ve/veya doğum sonrası 
dönemde beyin ve sinir sisteminin gelişimini, genel sağlık durumunu olumsuz yönde 
etkileyebilecek riske sahip bebekler olarak tanımlanır. Bu bebeklerde serebral palsi, körlük, 
sağırlık, öğrenme güçlüğü ve davranış bozukluğu vb. sorunlarla sık karşılaşılmaktadır.  

Serebral Palsi teması ile düzenleyeceğimiz bu kongrede riskli bebeklerin takibi sırasında ne 
zaman serebral palsi düşünülmeli, serebral palsi ve genetik ilişkisi, izlem sırasında nelere 
dikkat etmeli, tedavileri nasıl planlanmalı, eşlik eden problemlerin takip ve tedavisi nasıl 
yapılmalı, prognozu belirleyen faktörler nelerdir sorularına yanıt verilecektir.  

Bu amaçla kadın hastalıkları ve doğum, yenidoğan, çocuk nörolojisi, gelişimsel pediatri, 
genetik, fizik tedavi ve rehabilitasyon, ortopedi, fizyoterapi, genel pediatri, çocuk psikiyatrisi, 
çocuk gelişimi, dil ve konuşma terapisi, ergoterapi, erken destek (müdahale), odyoloji, 
oftalmoloji, özel eğitim, psikoloji, sosyal hizmetler, aile hekimi, halk sağlığı ve diğer 
alanlarda gelişimsel zorlukları, riskleri ve engelleri olan çocukların ve ailelerinin 
desteklenmesi için çalışan uzmanları ve ailelerini bir araya getirilecektir. 

Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği Pediatrik Çalışma Grubunun bilimsel bir 
faaliyeti olan kongremizde riskli bebeğin serebral palsi temasının ön planda yer aldığı 
konferanslar, paneller, ayrıca sözel ve poster sunumları ile kurslar yer alacaktır.  

Bilgilerimizi ve deneyimlerimizi paylaşma, tartışma fırsatı bulacağımız kongremizin 
katılımınızla daha verimli ve yararlı olacağına inanıyoruz. Eşsiz bir doğa güzelliğine sahip 
Bolu'da yapılacak olan II. Ulusal Riskli Bebek Kongresi’nde buluşmak dileğiyle en içten 
sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. 

 

Doç. Dr. Şahika Burcu Karaca 
Kongre Genel Sekreteri 

Prof. Dr. Kıymet İkbal Karadavut 
Kongre Başkanı 
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Nörogelişimsel Bozukluğu Olan Çocuklarda Duygusal ve Davranış 
Problemlerine Yaklaşım 
Dr. Gülser Şenses Dinç 
Ankara Şehir Hastanesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Kliniği 

Serebral Palsi (SP), çocukluk çağında çeşitli düzeyde motor yetersizlikle seyreden ve sık 
görülen bir nörogelişimsel bozukluktur. Motor yetersizlikle birlikte epilepsi, duyusal 
bozukluklar, zihinsel yetersizlik gibi eşlik eden pek çok sorun vardır. SP’li çocuklarda 
psikiyatrik sorunları inceleyen çok sayıda çalışma bulunmamakla birlikte şimdiye kadar 
yapılan çalışmalar diğer kronik hastalıklarda olduğu gibi bu çocuklarda psikopatoloji 
oranlarının yüksek olduğunu göstermektedir. Bu çocuklarda duygusal ve davranışsal 
sorunlar, akran sorunları, sosyal içe çekilme, dikkat sorunları gibi sorunlar daha sık olarak 
bildirilmiştir. Bir meta-analiz çalışmasında SP olan çocuklarda en sık görülen tanılar karşı 
olma kaşıt gelme bozukluğu, obsesif kompulsif bozukluk, yaygın anksiyete bozukluğu ve 
ayrılık anksiyetesi bozukluğu olarak bildirilmiştir. Bunların yanı sıra bu çocukların %38’inin 
zeka düzeyinin 50 ve altında olduğu saptanmıştır. Psikopatoloji varlığının SP’li çocukların 
hem motor hem bilişsel işlevlerini olumsuz etkilediği gösterilmiştir. Ayrıca SP tanısı olan 
çocuklarda yaşam kalitesinin psikososyal alanı, sağlıklı akranlarından düşüktür. SP’li 
çocuklarla çalışan sağlık personelinin bu çocuklarda görülebilecek duygusal ve davranışsal 
sorunları tanıması, gerekli psikolojik destek için yönlendirebilmesi açısından önem 
taşımaktadır. Çocuk ve aile için sosyal destek sağlanmasının, ebeveynlere yönelik eğitim ve 
müdahale programlarının çocuğun psikososyal uyumunu arttırdığı gösterilmiştir. Bu çocuklar 
ve ailelerine yönelik bu uygulamaların yaygınlaştırılması SP’li çocularda görülecek ruhsal 
sorunların azaltılması ve psikososyal rehabilitasyon açısından yarar sağlayacaktır.  

Anahtar Kelimeler: 
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The relationship between pain at IUD insertion and negative perceptions, 
anxiety and previous mode of delivery 

Yesim Akdemir 
Bulent Ecevit University, School of Medicine, Gynecology and Obstetrics Department 

Objective: The aim of the study was to better understand the relationship between pain during 
intrauterine device (IUD) insertion and anxiety, negative perceptions of IUDs and previous 
mode of delivery, in parous women.  

Methods: We conducted a prospective cohort study between June and September 2018 in 
210 
women who opted for IUD placement for contraception. Sixty-six women who had 
previously had only vaginal delivery under epidural analgesia were allocated to the epidural 
delivery group; 60 women who had previously had at least one vaginal delivery without 
epidural analgesia were allocated to the vaginal delivery group; and 84 women who had 
previously had only caesarean delivery were allocated to the caesarean delivery group. 
Participants’ levels of anxiety before insertion were measured using the Beck Anxiety 
Inventory; participants’ levels of pain (anticipated pain and pain at the various stages of IUD 
insertion and 15 min after the procedure) were assessed using a visual analogue scale.  

Results: While the experience of caesarean delivery and pre-procedure anxiety were found 
to be associated with higher pain scores, the presence of negative perceptions of IUDs was 
the most significant predictor of pain during IUD insertion (p < .001). Experience of vaginal 
delivery under epidural analgesia was associated with lower pain scores at IUD insertion (p 
< .001). 

Conclusion: Fear of IUD insertion pain, pre-procedure anxiety and negative perceptions of 
IUDs may lead women to anticipate or feel a higher level of pain. Patient education to correct 
negative perceptions of IUDs and counselling to inform women of the true benefits and risks 
of IUDs and lower pre-procedure anxiety are a suggested strategy to manage IUD insertion 
pain in parous women. 

Anahtar Kelimeler: 
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Life Course Theory (Yaşam Seyri Teorisi) ve Serebral Palsi 
Dr. İclal Ayrancı Sucaklı 
Ankara Bilkent Şehir Hastanesi - Gelişimsel Pediatri 

Life Course Theory (Yaşam Seyri Teorisi); konsepsiyon öncesi dönemden, ölüme kadar 
olan yaşam süresi boyunca gerçekleşen olayların (büyüme, gelişim, yaşlanma, çevre ile 
etkileşim, ailenin ve toplumun kültürel dinamiklerinin bireye etkisi, sosyal yaşamın, tarihsel 
ve coğrafi koşulların yaşamın seyrine etkisi gibi) hayat sürecini nasıl şekillendirdiğini 
açıklamaya çalışan bir kuramdır. Bu kuram; biyoloji, psikoloji, sosyoloji, antropoloji, tarih, 
ekonomi, coğrafya gibi bilim alanlarının kuram ve prensiplerinin ışığında, yaşam 
süresindeki olaylar ve etkileri açıklamaya çalışır.  
Yaşam seyri teorisinin tanımlanmış 5 prensibi vardır. Bu prensipler: 
1. Gelişim ve yaşlanma: Erken yaşam döneminde yaşanan olaylar ve süreçler, ilerleyen 

yaşamdaki süreç ve sonuçları etkiler. Bireyin gelişimi hayat seyri boyunca devam eder. 
Fakat erken çocukluk döneminde (0-8 yaş) beyin; sinaptogenez, myelinizasyon, 
plastisite gibi süreçlerin etkisi yanında hem kütle (Yenidoğan döneminde,erişkin 
beyninin %10’u kadar olan beyin ağırlığı, 2 yaşında % 80’e kadar çıkar), hem de 
metabolizma kaynaklarını kullanma bakımından (yenidoğan döneminde beyin, bazal 
metabolizmanın %44’ünü kullanır bu oran 4 yaşta  %40’a iner ve 16-18 yaşta %25’e 
düşer) büyük değişimler geçirir. Bu nedenle erken çocukluk döneminde yaşanan 
olaylar, yaşam seyrindeki süreç ve sonuçları önemli düzeyde etkiler. Erken çocukluk 
döneminde, sosyal, psikolojik ve çevresel faktörler hem kısa hem de uzun vadede 
kişinin sağlık durumunu büyük oranda etkiler. 

2. Yaşamlar birbiriyle bağımlıdır: Yaşam seyri; kişinin içinde bulunduğu aile ve 
toplumun ekonomik ve sosyal koşullarının etkisi ile şekillenir. Bu süreçte, ailenin 
oluşumu, ebeveynlerin kendi ailelerinde yaşadığı deneyimlerin etkisi ile şekillenir ve 
bu etki sonraki kuşaklara aktarılır. 

3. Eylemlilik: Bu prensip, bir psikoloji terimidir; planlı ve amaçlı fikirlerin eyleme 
dönüşmesini ifade eder. Bu prensip, kişinin bulunduğu sosyal yapı ve tarihsel 
durumların da etkisi ile, kendi yaşamında sorumluluk alarak, hayatını yönlendirecek 
kararlar vermesi ve bu konuda kendine olan güveni ile hayat seyrini yönlendirme 
konusunda aktif olması anlamına gelmektedir. 

4. Tarih ve yer: Bu prensip, yaşam seyrini etkileyen tarihsel koşulları, sosyal, kültürel 
ekonomik olay ve durumları tanımlar. Bireyin yaşadığı yerin coğrafi koşulları (kent-kır 
gibi), toplumun sosyal normları, demografik özellikleri gibi faktörler yaşamın seyrini 
etkileyebilir. 

5. Zamanlama: Bu prensipte, yaşam seyrini; bireysel zamanlama (yaş), nesil 
zamanlaması (belirli bir dönemde doğan bireylerin benzer özellikleri olması, örneğin 
1980-1999 yılları arasında doğan Y kuşağı), kohort zamanlaması (örneğin zikavirüsü 
infeksiyonunun yoğun olarak görüldüğü dönemde Brezilya’da doğmak), tarihsel 
zamanlama (savaş, teknolojik gelişim, ekonomi gibi faktörlerin etkisi) etkilediği 
tanımlanmıştır. 

Yaşamın seyri teorisi; bireylerin ve toplumların sağlığının geliştirilmesi için stratejiler 
geliştirmeyi hedefler. Bu şekilde yaşamın seyrini etkileyen durumlar değerlendirilerek 
yapılacak müdahaleler planlanabilir. Yaşam seyrinde temel etkileşim; birey ile çevre 
arasındaki etkileşimdir. Bronfenbrenner’in biyoekolojik kuramında bu etkileşim; çocuğun 
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gelişimi, aile bireyleri, yakın ve uzak sosyal çevre, toplum, toplumun kültürel yapısı ve 
özellikleri ve tüm bunların birbiriyle olan ilişkileri ve etkileşimleri sonucunda olarak 
tanımlanmaktadır. Deneyimler, özellikle fetal hayatta ve erken çocukluk döneminde beyin 
gelişimini etkileyerek yaşamın seyrini etkileyebilir. Kişinin içinde yaşadığı ülke koşulları, 
var olan devlet düzeni, sosyal yaşam, sağlık, eğitim, sosyal yardım ve destekler yanında 
temiz çevre koşulları gibi hizmetlere erişimini belirlediği için yaşam seyrini etkileyebilir. 
Yaşam seyri teorisine göre, kişinin içinde bulunduğu aile kişinin geleceğini belirleyen en 
önemli faktörlerden biridir. Yaşam seyri sürecini, ailenin yapısı, aile ile etkileşim ve ailenin 
kaynakları etkiler.  
1. Ailenin yapısı:Ebeveynlerin boşanmış olması,tek ebeveyn olması, geniş aile olması, 

ailedeki kardeşlerin varlığı ve sayısı gibi faktörler kast edilmektedir. 
2. Aile ile etkileşim: Ebeveyn çocuk etkileşiminin kalitesi: şefkatlı duyarlı 

bireyselleştirilmiş geliştirici bakım, sosyalleşme ve öğrenme fırsatları, ebeveynlerin 
çocuk yetiştirme yöntemleri, ebeveynlerin kendi ebeveynleri ile ilişkileri, kendi 
çocukluk deneyimleri gibi faktörler aile ile etkileşimi belirler. 

3. Ailenin kaynakları: Sosyal sermaye (arkadaş,çevresi,politik çevre ,iş çevresi gibi 
sosyal ağlar yaşamda bilgi, sosyal ve finansal destek sağlar)  ve ekonomik sermaye 
(gelir, ev, fiziksel koşullar)  ailenin kaynalarıdır. 

Yaşam seyri teorisi, 1960’lardan sonra geliştirilmiş bir kuramdır ve bu kuram, ailenin 
yaşam sürecine etkisinin önemini vurgular. Bu kuramın geliştirildiği yıldan yaklaşık 1000 
yıl önce yaşamış ünlü filozof ve hekim İbni Sina, ailenin önemi konusunu şöyle dile 
getirmiştir: 

“Doğumdan hemen sonra bebek, sorun ve zorluklarla karşılaşır, bu sorun ve zorlukların 
bakım veren ortamda nasıl ele alındığı ise çocuğun ruhsal durumunu, mizacını ve 
dolayısıyla onun iyi-kötü, doğru-yanlış, yani etik anlayışını etkileyecektir”. 

Yaşam seyrini etkileyen diğer bir faktör, hizmetler ve refah düzeyidir. Bireylerin fiziksel, 
ruhsal, sosyal yetkinliğini ve kapasitesini değiştiren yapılar ve kurumlar: tıbbi tedavi ve 
danışım hizmetleri, eğitim hizmetleri, iş yaşamı ve olanakları, emeklilik politikaları ve 
risk yönetimi için sosyal politika (ebeveynlerini kaybeden bir çocuğun devlet tarafından 
kurum bakımına verilmesi ya da kaza sonrası çalışamayacak bireye ve ailesine sağlanan 
hizmetler gibi) olarak sınıflandırılabilir. 
Yaşam seyrine etki eden faktörler, 2 vaka örneğinde Uluslararası İşlevsellik, Yetiyitimi ve 
Sağlığın Uluslararası Sınıflandırması (ICF-CY) çercevesinden değerlendirilecektir. 
1. Vaka: 12 yaşında kız çocuğu. Öyküsünden,2 yıl önce Afganistan’da bomba patlaması 

sonrası paraplejik kaldığı öğrenilmiştir.  
Vücut fonksiyon ve yapısı: paraplejisi var (travma-bomba patlaması)  
Aktivite: Bilişsel işlevlerle ilgili etkinliklerde zorluk yok-hareket işlev kısıtlılığına bağlı 
aktivite kısıtlılığı, günlük yaşam aktiviteleri kısıtlı 
Katılım: Okula gidemiyor, mahallesinde arkadaşı var-oyunlara katılamıyor 
Çevresel faktörler: Okul, hastane erişime uygun değil, ailenin tutumuna yönelik sosyal 
devlet müdahale edemiyor. Çünkü,vatansız sığınmacı statüsünde ve mülteci ya da 
geçici koruma statüsünde olmadığı için yapılacak müdahaleler sınırlı 
Kişisel faktörler: Türkçeyi öğrenmiş, ailesinin tercümanı,okumayı sever 
Bu çocuk, var olan işlevsel kısıtlılığının ötesinde sığınmacı statüsü nedeniyle eğitim 
hizmetlerine ulaşamamakta ve çevresel faktörlerin de elverişsizliği nedeniyle var olan 
kapasitesini gelişterebilecek olan eğitim hizmetlerinden yararlanamayacaktır.  

2. Vaka, alanyazında bir makalede aktarılan 12 yaşında serebral palsi tanısı olan bir 
çocuktur. 
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Vücut fonksiyon ve yapısı: Ayak bileklerinde azalmış hareket açıklığı,dinamik ekin 
yürüyüşü ve dikkat eksikliği saptanmıştır. 

       Aktivite: AFO ile yürür. Yavrukurt Projesi yapar.Kitaptan bölümler okur. 
       Katılım: Beyzbol kartları toplar, 7 yaşındaki komşusu arkadaşıdır, bilim projesi 

yapar ve yüzer. 
Çevresel faktörler: Okulu 1. Katta, bisikletinin oturağı alçakta olduğu için okula erişimi 
kolaylaşmıştır. Gençlik sporlarına katılır 
Kişisel faktörler: Okumayı sever, doğruluk duygusu güçlüdür ve kararlıdır. 

İkinci vakadaki çocuk gereksinimi olan hizmetlere ulaşmış, diğer yandan etkinlik ve 
katılımları nedeniyle toplumun içinde aktif görev alabilmekte, eğitim hayatına katılabildiği 
için bulunduğu topluma üretken bir birey olma yolunda ilerlemektedir. Birinci vakadaki 
çocuğun önünde pekçok engel bulunmaktadır. Bu nedenle var olan potansiyeli ölçüsünde 
eğitim hayatı başta olmak üzere yaşama katılma imkanları kısıtlı olacaktır. 
Yaşam sadece biyolojik süreçlerin ya da sadece çevresel süreçlerin şekillendirdiği bir süreç 
değildir. Biyolojik ve çevresel etkilerin yapılandırılmış, interaktif ilişkisi söz konusudur. 
Kişi yaşam sürecinde etkindir; karar verir, tercih yapar, bunun için yeterince donanımlı 
olmalıdır. Kişinin var olan kapasitesi doğrultusunda donanımını güçlendirmek, yani 
kapasitesi oranında performans sergileyebilmesi için bazı hizmetlere ihtiyaç duyabilir. 
Sağlık, eğitim, sosyal hizmetler, yaşanılabilir çevre koşulları gibi temel gereksinimler 
yanında özel gereksinimi olan bireylerin erken dönemde gereksinimleri karşılanmalıdır. 
Aile ortamı, toplumsal, çevresel ve tarihsel koşulların, yaşamı kolaylaştırıcı etkisi olmalıdır. 
Son olarak, kişi uygun etkinliklerle toplum yaşamına katılmalı; öğrenme, görevleri yerine 
getirme, ilişkiler kurması için: okula gitmeli, eğlenceli etkinliklere, sosyal-kültürel 
etkinliklere katılmalı ve teknolojik gelişmelerden yararlanmalıdır. 
Erişkinlerin sağlığı ve yaşam kalitesinin, çocukların sağlığı ve yaşam kalitesi ile ilişkili 
olduğunu gösteren araştırmalar mevcuttur. Örneğin, düşük doğum ağırlığı, intrauterin 
büyüme geriliği, ilk 1 yaşta kilo almama durumu gibi erken çocukluk döneminde görülen 
saplık sorunlarının, erişkinlikte kronik hastalık riskini (koroner arter hast., diabet, kronik 
obstrüktik akciğer hastalığı, şizofreni gibi) arttırdığı gösterilmiştir. Çocuklukta kilo ve boy 
gibi antropometrik ölçümlerin erişkin mortalitesi ile ilişkili olduğu saptanmıştır. Çocuklukta 
solunum yolu infeksiyonlarının, erişkin yaşta kronik obstrüktik akciğer hastalığı ilişkili 
mortaliteyi arttırdığı gösterilmiştir. Erken çocuklukta, çevresel olumsuz koşulların 
(yoksulluk, ihmal, istismar, kurum bakımı); %45 çocukluk dönemi, %30 erişkinlik 
döneminde başlayan ruhsal bozukluklar ile ilişkili olduğu saptanmıştır. Erişkin 
hastalıklarının: prenatal dönem ve süt çocukluğunda programlanmış biyolojik süreçler 
olduğu düşünülmektedir. Bu konuda nörogörüntüleme çalışmaları yol gösterici olmaktadır. 
Şizofeni, bipolar bozukluk, frajil-x, otizm,depresyon, dikkat eksikliği hiperaktivite 
bozukluğu gibi pekçok nöropsikiyatrik hastalıkta, klinik bulgular çıkmadan önce 
nörogörüntülemede saptanan bulgular tanısal olabilir. 
Yaşam seyri teorisi çerçevesinden bakıldığında, sağlığın yanında eğitim ve erken müdahale 
hizmetleri geliştirilmeli ve kişilerin gereksinimleri, güçlü yanları, tanıdan bağımsız olarak 
var olan riskleri bir arada değerlendirilmelidir. Gelişim sürecinin her aşamasında, sağlık ve 
yaşam kalitelerinin geliştirilmesi için yaşam boyu stratejiler ve politikalar oluşturulmalıdır. 
Çünkü, erken dönem risklerin saptanması ve müdahalesi, sadece erişkin yaşamdaki sağlığın 
iyileştirilmesi değil, tüm ulusun iyi olma halinin sağlandığı güçlü bir yapının oluşturulması 
demektir. 
Yaşam seyri teorisinin anlaşılmasında bazı kavramlar geliştirilmiştir. Bu kavramlar: 
Geçiş dönemi (transition): Bir durumdan ya da bir rolden başka bir duruma/role geçiş. 
(Eğitime başlama ergenliğe geçiş, işe başlama, evlenme, ebeveyn olma gibi). Geçiş 
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dönemlerinin zamanlaması  önemlidir, örneğin ebeveyn olmaya geçiş döneminin, bireyin 
adolesan olduğu yaşa denk gelmesi.  
Yollar (trajectories): Eğitim, aile yaşantısı, kariyer gibi çeşitli yaşam yolları 
kastedilmektedir. 
Dönüm noktaları (turning points): Belirgin değişikliğe yol açan durumlar ve kararlardır; 
preterm doğum, ağır hastalık gibi. 
Genomik sonrası biyolojik sentez: Genetik ekspresyonu ve biyolojik sistemlerin yapı ve 
işlevlerini etkileyen faktörler; çevresel etkinin doğası ve maruziyet zamanlaması (gelişimsel 
dönemi) dır. Bu nedenle, olumsuz çevresel koşulların, yaşamboyu etkisi olabilir. 
Yaşam seyri teorisi ile ilgili olarak, 2019 yılında yayınlanan bir makalede, tarihi 
değişimlerin bireylerin işlevselliğine ve gelişimine etkisi konusunda, 4 tane iç içe geçmiş 
sosyokültürel faktörü içeren teorik bir çerçeve geliştirilmiştir. Gelişmiş ülkeler için 
geliştirilen bu teorik çerçeve, Gelişimsel Bağlamda Tarihi Değişimler olarak 
adlandırılmıştır. Tarihsel süreçlere etki eden 4 sosyokültürel faktör şöyle tanımlanmıştır: 

1. Bireysel düzeyde kaynaklar:  
a) Eğitim ve sosyoekonomik düzey; sağlık, bilişsel düzey, iyi olma durumu dahil yaş 

ilişkili sonuçları etkileyen temel faktördür. 
İyi eğitim; daha iyi bir bilişsel düzey ve bu bilişsel düzeyin daha iyi korunması        
anlamına gelmektedir. Okula iyi bir başlangıç, sonraki eğitim ve iş yaşamındaki 
başarının göstergesidir. Ayrıca iyi eğitim; sağlıklı beslenme gibi sağlıkla ilgili 
davranışları geliştirir. 
Sosyoekonomik düzey: destek programlarına ulaşımı, bilgiye ulaşımı ve ekonomik             
kaynaklara ulaşımı sağlar ve hastalık yükünü azaltarak sağlıkta eşitliği sağlar. 

b) Sağlıklı davranışların yaşam biçimi haline gelmesi 
c) Bilişsel işlevler: tüm katmanlardaki temel belirleyici işlevdir. 
d) Psikososyal işlevsellik:  

i. İyi olma hali; kronik hastalıklarda artan yaşam süresi nedeniyle, morbidite ile 
geçen zaman artmış ve iyi olma hali azalmıştır. 

ii. Algı kontrolü; etkin olma-daha az bağımlı olma anlamına gelir. Motivasyon 
ve davranış olarak bireysel kaynakların çeşitlenmesi demektir. 

iii. Kişilik; ebeveyn yaklaşımları,eğitim ve sosyal normlar kişilik oluşma 
sürecini etkiler. 

iv. Sosyal ilişkiler: aile yapısının değişimi ve arkadaşlık ilişkileri sosyal ilişkileri 
belirlemektedir. 

2. Kısmen değişen aile yapısı: arkadaşlık ve insanların sosyal entegrasyonunu etkiler. 
3. Teknolojik ve bilimsel gelişmeler: iletişim teknolojileri, bilgi teknolojileri ve 

kaynaklara erişimin artması 
4. Tutum ve inanç sistemleri: sosyal ve cinsiyet rolleri, toplumsal normlar, orta yaş ve 

sonrasından beklentiler yaş ilişkili süreçleri ve sonuçları belirler.  
Serebral palsi tanılı bireylerin uzun dönem izlem çalışmaları sonuçları: Bu alanda 
yapılan araştırmaların sonuçları değerlendirildiğinde, gelişmiş ülkelerde bile serebral palsi 
tanısının görülme sıklığı azalmadığı, hastalığın doğasının progresif olmadığı, fakat yaş 
ilerledikçe hareket işlevinde yaşa bağlı değişimler nedeniyle kısıtlılık olduğu saptanmıştır. 
Serebral palsi tanılı bireylerin ileri yaşlardaki durumları (işlevler, komorbiditeler, tedavi 
sonuçları ile ilgili izlem sonuçları) ile ilgili, sistemik-geniş ölçekte izlem araştırmaları 
yoktur. Yaşam seyri ile ilgili, kanıta dayalı tedavi yaklaşımları yoktur ve uzun dönem tedavi 
sonuçları tam olarak bilinmemektedir. Erken müdahale, tedavi, fizyoterapi, çevresel 
faktörlerin etkilerinin belirleyici olduğu ortaya konmuştur. Serebral palsi tanılı bireylerin 
sağkalım durumu; ek işlev kısıtlılığının olma durumuna, hareket işlevinin korunabilmesine 
ve işlevsel düzeye bağlıdır. Serebral palsi tanılı bireyler için dönüm noktası 3 yaştır. 3 
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yaşında, emekleme, yürüme öncesi becerileri kazanmış olma durumu, hareket işlevinin daha 
uzun süre muhafaza edilebileceğini göstermektedir. Serebral palsi tanılı bireylerin iletişim 
becerileri; hayata katılımlarını, eğitim düzeyi ise iş imkanlarını etkilemektedir.  

  
 
 
Serebral palsi tanılı bireylerde uzun dönem sonuçları, Yaşam Seyri teorisi perspektifinden 
değerlendirildiğinde, serebral palsi tedavisi için; çocuk hedefli yaklaşım (yürümeye odaklı) 
ideal değildir, çünkü büyürken, yaşıtlarıyla iletişimi olmayan çocuğun, erişkinliğinde yaşam 
kalitesinin düşük olduğu ve kariyerinin daha başarısız olduğu saptanmıştır. Tedavi, çocuğun 
bağımsızlık ve sosyal becerilerinin geliştirilmesi ve eğitsel başarıların değerlendirilmesini 
de içermelidir.  
Serebral palsi tanısı olan çocukların tedavisi ile ilgili, yeni bir yaklaşım ICF perspektifi ile 
geliştirilen “6F-Words” dir. Bu prensip, çocuğun sağlık durumunu iyileştirmek için; vücut 
yapısı açısından fiziksel kapasitenin geliştirilmesi, etkinlik olarak işlevselliğin 
geliştirilmesi, katılım açısından arkadaşlık ilişkilerinin geliştirilmesinin hedeflenmesi, 
çevresel faktörler açısından aileye ait koşulların güçlendirilmesi ve kişisel faktörler olarak 
çocuğun müdahale sürecinde eğlenmesinin ön planda tutulması önerilmiştir. 
Yaşam seyri perspektifinden, kişilerin sağlığı ve iyi olma durumu: yaşamındaki risk 
faktörleri ve koruyucu faktörlerinin etkileşimine bağlıdır. Risk faktörleri; yoksulluk, düşük 
ebeveyn eğitimi, sağlık hizmetlerine ulaşamama, toksik stres, ihmal, istismar gibi olumsuz 
deneyimlerdir. Koruyucu etkiler; şefkatli duyarlı bireyselleştirilmiş geliştirici bakım, kaliteli 
okul öncesi eğitim, uygun beslenme desteği ve benzeri uygulamalardır. Müdahale, 
hastalığın geç evresinde tedavi değik; sağlık ve gelişim için koruyucu-önleyici stratejiler 
geliştirmek olmalıdır. Erken çocukluk dönemi gibi duyarlı kritik dönemlerde yapılması 
gereken müdahaleler; 

1. Çocuk açısından: çocuğu korunması, gelişiminin desteklenmesi, erken müdahale 
hizmetleri dahil kapsamlı ve entegre sağlık hizmetleri verilerek riskin azaltılmasıdır. 

2. Aile açısından: ebeveynlerin gelişimini desteklenerek, çocuklarına uyarandan zengin 
ortamları oluşturmaları için toplum temelli destek programları vermektir. 

3. Toplum açısından: birey temelli sağlık sistemlerinin güçlendirilmesi, sektörler arası 
politikaların ve hizmetlerin entegrasyonu, hizmetlerin iyileştirilmesi için hizmet 
sağlayıcıların koordinasyonu, günlük yaşam koşullarının geliştirilmesi ve sağlıklı 
çevre koşulları sağlanmasıdır. 
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Genç Erişkin Sp Hastalarının Değerlendirilmesi   
Bilinç Doğruöz Karatekin¹, Afitap İçağasıoğlu², Erkan Mesci¹,  
Yasemin Yumuşakhuylu², Sadiye Murat¹, Şeyhmus Yaşin³ 
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon 
Kliniği, İstanbul ¹ 
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul  ² 
Şırnak Devlet Hastanesi, Şırnak ³ 

Amaç: Bu çalışmada çocukluk çağı hastalığı olarak bilinen serebral palsinin, erişkin 
yaşlardaki yaşam koşulları, mobilite ve sağlık problemlerini değerlendirdik.  

Yöntem: Polikliniğimize başvuran 18-30 yaş arası 43 serebral palsili hasta (ortalama yaş 22,8 
± 3,44) yaşam şartları, eğitim, mental durum, çalışma durumu, komorbid hastalıklar, 
spastisite, kontraktür, deformite, mobilite durumları yönünden değerlendirildi. 

Bulgular: Serebral palsili hastalarımızın 17’si kadın 26’sı erkekti. Hastaların %25,6’sıspastik 
diplejik, %27,9’u spastik hemiplejik, %30,2’sispastik tetraplejik, %11,6’sı diskinetik ve 
%4,7’si miks tipteydi. Hastaların %37,2’sinin  mental durumu normal, %23,3’ü ağır mental 
geriliğe sahipti. %95,3’ü aileleri ile yaşamakta, %83,7si çalışmıyordu. Hastaların %14’ünün 
okuma yazması yoktu. Hastaların  

%30,2’sinin sağlık problemi yoktu. En sık görülen sağlık problemi konuşma problemi 
(%46,5) idi. Diğer problemler sırasıyla duyusal problemler, epilepsi, mesane/barsak 
problemleri, beslenme ve solunum problemleri idi. Hastaların %23,3’ünün ağrısı vardı. 
Hastaların %55,8’inde hafif deformite vardı. Hastaların %39,5’i tekerlekli sandalyeye 
bağımlı, KMFSS’ye göre de%23,3’üseviye 5idi. 

Sonuç: SPde sosyal entegrasyon ve bağımsızlık en önemli hedeftir. Yardımsız yürüyen hasta 
oranı %40larda, yarıya yakınının mental durumu normal ve normale yakın ve %50 hasta bir 
okul bitirmiş iken çalışan hasta sayısı çok düşüktür. Genç erişkin serebral palsi hastalarının 
problemlerinin ve yaşam koşullarının tanınması, bilinmesi, hem çocuk SP hastalarının tedavi 
hedeflerini saptamada, hem de erişkin SPlilerin yaşam kalitelerinin artırılmasında faydalı 
olacaktır. 
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Evre-IV İntraventriküler Kanamalı Preterm Bir Yenidoğanın Erken Dönemde 
Eksternal Ventriküler Drenaj ve Tpa ile Tedavisi: Olgu Sunumu   

Ebru Kazancı 
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Neonatoloji 
Bilim Dalı, Maslak Acıbadem Hastanesi, Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi, İstanbul 

GİRİŞ: Premature bebeklerin intraventriküler kanaması (IVK) ve sonrasında gelişen post-
hemorajik hidrosefali uzun dönemde serebral palsi ve/veya kognitif bozukluklar ile 
sonuçlamaktadır.  Kanama sonrası kafa içi basıncın düşürülmesi ve hidrosefali gelişiminin 
engellenmesi için farklı tedavi yaklaşımları kullanılmaktadır. Çalışmamızda Evre-IV IVK 
sonrasında erken dönemde ekstraventriküler drenaj (EVD) ve tPA tedavisi ile takip edilen 
premature bir yenidoğan olgusu sunulmuştur.  

OLGU:  246/7 gestasyon haftasında 795gr ağırlığında doğan ve üçüncü gününde evre IV 
kanaması olan hastaya, dördüncü gününde ventriküllerde dilastasyon görüldüğünden EVD 
kateteri konuldu. Beşinci gününde EVD’den geleni olmadığı için çekilen tomografide 
kanamanın önceki görüntülemeye göre arttığı ancak temporal hornlardaki dilatasyonda 
gerileme olduğu izlendi. Yedinci gününde EVD’den 3x58000 IU tPA verilmeye başlanan 
hastanın fibrinolitik tedavisine postnatal 12. gününde son verildi. Beyin omurilik sıvısından 
(BOS) alınan kültürde Acinetobacter baumannii üremesi olması üzerine 13. gününde EVD 
çıkarıldı. Ertesi gün tomografide kanamanın büyük oranda resorbe olduğu ancak 
ventriküllerde genişleme olduğu görüldü ve tekrar EVD konuldu. Postnatal 21. gününde BOS 
drenajının azalması, tomografide ventriküllerde dilatasyon olmaması üzerine EVD çıkarıldı. 
İzleminde baş çevresinde haftalık normal artışların olduğu görüldü. Postnatal 118. gününde 
taburcu edildi. Hastanede yatışı esnasında başlanan fizyoterapisine devam edilen hasta, 
takvim yaşı yedi, düzeltilmiş yaşı 3,5 aylıkken değerlendirildiğinde baş kontrolünün olduğu, 
kol desteği ile göğsünü kaldırabildiği, sesli gülmesinin olduğu, aguladığı, orta hattı geçen 
izlemesinin olduğu görüldü.    

SONUÇ: Çalışmamızda erken dönemde fibrinolitik tedavi ve BOS drenajının prognozu iyi 
yönde etkilediği gösterilmiştir. Literaturdeki çalışmalarda fibronolitik tedavinin hidrosefali 
geliştikten sonra başlanması tercih edilmektedir. Bununla birlikte tedaviye yanıtsızlığın da 
fibrinolize geç başlanmasından dolayı olduğu düşünülmektedir. Bu nedenle evre 3/4 
kanamalarda fibrinolitik tedavi ve BOS drenajınının olgumuzda olduğu gibi hidrosefali 
gelişmesi beklenmeden erken dönemde başlanmasının prognoz üzerinde etkili olduğu 
düşünülmüştür. Bu konuda yapılacak randomize kontrollü çalışmalara ihtiyaç vardır. 
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Postnatal üçüncü gün. Solda daha belirgin progresse grade IV germinal matrix kanaması. 

 

Postnatal 113. gün. Kronik kanama sekelleri ve kistik rezorbsiyonlara bağlı lateral ventrikül 
konturlarında dilatasyon- ondülasyon. 
 
Anahtar Kelimeler: 
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Serebral Palsili Hastalarımızın Fonksiyonel Durumları ve Eşlik Eden Problemleri 
Gülten KARACA*, Şahika Burcu KARACA*, Gülşah BAŞ* 
*Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı, Kırıkkale 

Amaç  

Serebral palsi gelişmekte olan fetüs veya infant beyninde progresif olmayan hasara bağlı 
oluşan, aktivite kısıtlılığına neden olan hareket ve postür bozukluğu ile karakterize, istemli 
motor aktivitelerde ve duyusal fonksiyonlardaki yetersizliktir. Çocukluk çağının en sık 
görülen nörogelişimsel bozukluğudur. Bu çalışmanın amacı kliniğimizde tedavi görmüş 
hastaların demografik, klinik özelliklerini ve fonksiyonel durumlarını ortaya koymaktır.   

Yöntem 

Çalışmamızda 2014-2019 tarihleri arasında kliniğimizde yatarak tedavi alan hastalarımızın 
dosya analizleri yapıldı. Hastaların demografik ve klinik özellikleri, risk faktörleri, 
fonksiyonel düzeyleri, ek problemleri, aldıkları tedaviler ve cihaz kullanımları not edildi. 
Fonksiyonelliği değerlendirmek için El Becerileri sınıflandırma sistemi (MACS) ve Kaba 
motor fonksiyon sınıflandırma sistemi (GMFCS) sonuçları değerlendirildi.   

Bulgular 

Serebral palsili 4 ila 39 yaş arasındaki 72 hastanın yaş ortalaması 14’tür.44’ü erkek 28’i kız 
olan olguların %94’ü spastik %2.8’i diskinetik %2.8 mikst tiptir. Spastik grup içerisinde %38 
ile en sık kuadriplejik sonrasında da hemiplejik ve diplejik gözlenmiştir. Tanı yaşı ortalama 
2.5, gebelik yaşı 27’dir. %60’ının normal spontan vajinal yolla doğumu olmuştur. %41’i 
prematür, %44.4’ü düşük doğum ağırlığındadır. %14’ünün serebral palsili kardeşi mevcuttur. 
En sık karşılaşılan risk faktörleri %33 ile düşük doğum ağırlığı %30 ile prematürite ve %27 
ile asfiksidir. Azalan şekilde sıralandığında kernikterus, akraba evliliği, çoğul gebelik, 
preeklampsi, maternal bozukluk ve travma şeklinde risk faktörleri mevcuttur. Kliniğimizde 
fizik tedavi alan hastalarımız içerisinde 41’inde botoks 26’sında cerrahi 14’ünde 
antispazmodik ilaç kullanımı ya da öyküsü vardır. Olguların %39’unda ortez,  %27’sinde 
yardımcı cihaz, aralarında en sık olarak da AFO-GRAFO ve walker kullanımı gözlenmiştir. 
Eşlik eden problemler arasında en sık gözlenen %39 ile epilepsi, %33 ile intellektüel 
yetersizlik, %29 ile afazi, %23 ile skolyoz azalan sıra ile davranış problemleri, idrar gaita 
inkontinansı, kusma, strabismus, kardiyojenik problemler, yutma bozukluğu, kalça çıkıklığı, 
diş problemleri, hipersalivasyon, kabızlık, solunum problemleri, kusma, işitme problemi, 
reflü ve uyku problemleridir. Olgularda fonksiyonelliği değerlendirmek için MACS ve 
GMFCS sınıflaması kullanıldı. Vakaların %37’si MACS evre 5, %20’si evre 3; %33’ü 
GMFCS evre 5 ve %28’i evre 3 olarak saptandı.   

Sonuç 

Serebral palsi için etyolojik faktörler bilinmeli, önlenebilir olanlar için mücadele edilmeli, 
riskli gruptaki bebeklerin takibi iyi yapılmalıdır. Eşlik eden problemler de dikkate alındığında 
muayene ayrıntılı olmalı, erken tedaviye başlanmalı ve bu tedavi multidisipliner olmalıdır. 
Tedavi yaşam boyu devam etmelidir. 
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Anahtar Kelimeler: Serebral palsi, demografik, klinik, eşlik eden problem 
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Gelişimsel Pediatri Polikliniğinden Global Gelişme Gecikmesi Nedeni ile Erken 
Müdahaleye Yönlendirilen Hastaların Karşılaştıkları Zorlukların Değerlendirilmesi- 

Nitel Bir Araştırma 
Tuba Çelen Yoldaş 
Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gelişimsel 
Pediatri, Ankara, Türkiye 

Amaç: Gelişimsel güçlükleri erken tanılayarak müdahale etmek çocukların en iyi gelişimsel 
seviyelerine ulaşabilmesi için vazgeçilmezdir. Ancak ülkemizde pek az çalışma erken 
müdahaleye yönlendirilen bu ailelerin geri bildirimlerine yer vermiştir. Bu çalışmada amaç 
gelişimsel pediatri polikliniğinden global gelişme gecikmesi (GGG) nedeni ile erken 
müdahaleye yönlendirilen hastaların karşılaştıkları zorlukların değerlendirilmesidir.  

Yöntem: Üçüncü basamak bir hastanenin gelişimsel pediatri polikliniğinden son 3 ayda GGG 
nedeni ile erken müdahaleye yönlendirilmiş 11 hasta ve aileleri çalışmaya kabul edilmiştir. 
Kontrol muayenelerinde yarı yapılandırılmış bir görüşme tekniği ile geri bildirimler sorumlu 
araştırmacı tarafından oluşturulan soru formu ile alınmıştır. Hastaların erken müdahale 
hizmeti alıp alamadıkları, aldıkları hizmetin içeriği, sağlık raporundaki (tıbbi tanılama) 
gereksinim alanları ile aldıkları desteğin (eğitsel tanılama) uyumu, karşılaşılan zorluklar ve 
aileye göre gelişimsel ilerlemeyi etkileyen faktörler sorulmuştur. Nitel araştırma yaklaşımı 
doğrultusunda tasarlanan bu araştırmada “içerik analizi” yapılmıştır. 

Bulgular: Çalışma grubundaki hastaların ortanca yaşı 26 ay (12-44) olup, %73’ ü erkekti. 
Hastaların çoğu (%90,9) eğitime başlamıştı, ancak hastaların yaklaşık yarısının (%45,4) 
aldıkları destekler tıbbi tanılama ile uyumlu değildi, anne eğittim seviyesi ve sosyoekonomik 
durumla ilişkiliydi (p= 0.009). Eğitsel tanılamada bilişsel eğitim onayı verilmediği veya 
başvurulan kurumda gereksinim alanlarını karşılayan uzman olmadığı öğrenildi. Ailelerin 
ifade ettiği gelişimsel ilerleme hızı %45,4 yavaş, %9,1 tek alandaydı ve baba yaşı ile 
ilişkiliydi (p=0.040). Karşılaşılan temel zorluklar; bebek alanında tecrübeli bir kurum 
bulmak, ulaşım zorlukları, küçük yaş grubunda bilişsel ve ince motor alanlarda destek veren 
eğitimcilerin yokluğu veya sık değişmesiydi. İlerlemeyi etkileyen faktörler; öğretmenlerden 
geri bildirim alınması, evde eğitimin devamı, çocuğun öğretmenini sevmesi ve uygun kuruma 
ulaşılabilmesi olarak aile görüşleriydi. 

Sonuç: Erken müdahale amaçlı özel eğitim desteğine yönlendirilen hastaların kontrol 
görüşmelerinde erken müdahale hizmeti alıp alamadıkları, hizmetin içeriği, tıbbi ve eğitsel 
tanılamanın uyumu mutlaka sorgulanmalıdır. Bu çalışmamızda küçük yaş grubundaki 
çocukların gereksinim alanlarını karşılayacak politikaların özellikle eğitsel tanılama alanında 
geliştirilmesi ve tıbbi takip esnasında özel eğitimin içeriğinin sorgulanarak düzenlenmesi 
gerektiği sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: 
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Serebral Palsi Tanısıyla İzlenen Hastaların Demografik ve Klinik Özellikleri 
Elif Umay Altaş 

Amaç: Bu çalışma hastanemiz Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon kliniğinde yatarak tedavi almış 
serebral palsili (SP) hastaların demografik ve klinik özelliklerini incelemek amacıyla 
yapılmıştır.  

Gereç ve Yöntem: Haziran 2018- Haziran 2019 tarihleri arasında Ankara Fizik Tedavi ve 
Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon kliniğinde 
yatarak tedavi almış 101 SP hastası retrospektif olarak incelendi. Hasta dosyalarından ve veri 
tabanından hastaların yaşı, cinsiyeti, tanı aldığı yaşı, anne yaşı, kardeş sayısı gibi demografik 
özellikleri kaydedildi. Hastaların prenatal, perinatal, postnatal risk faktörleri, SP tipleri, Kaba 
Motor Fonksiyon Sınıflama Sistemi (KMFSS) seviyeleri ve eşlik eden komorbid patolojileri 
sorgulandı. Bununla beraber hastaların spastisite nedeniyle almış olduğu tedaviler de 
incelendi. 

Bulgular: Toplam 101 hastanın %66’sı erkek, %35’i kız ve yaş ortalaması 6±4.04 yıldı. 
Hastaların %49.5’i spastik diplejik, %32.7’si tetraplejik, %9.9’u spastik hemiplejik, %5’i 
diskinetik, %3’ü miks tipteydi. KMFSS ‘e göre hastaların %4’ ü seviye 1, %17.8’i seviye 2, 
%20.8’i seviye 3, %20.8’i seviye 4, %36.6’sı seviye 5 idi.  SP’ye neden olan etiyolojik 
faktörlere bakıldığında %49 prenatal, %22 perinatal, %29 postnatal faktörlere bağlı idi. 
Prenatal nedenler arasında prematür doğum (%25.7) ve düşük doğum ağırlığı (%19.8) en sık 
gözlenen nedenlerdendi. Hastaların %43.6’sında konuşma bozukluğu, %41.6’sında epilepsi, 
%33.7’sinde yutma bozukluğu, %23.8’inde görme bozukluğu, %16.8’inde mental bozukluk, 
%5.9’unda duyma bozukluğu mevcuttu. Hastaların %18.8’ i spastisite için herhangi bir tedavi 
almaz iken, %37.6’sı botoks uygulaması, % 16.8’i antispastisite ilacı, %8.9’u cerrahi 
uygulama, %17’si cerrahi+botoks uygulaması, %1’i intratekal baklofen tedavisi almaktaydı. 

Sonuç: Serebral Palsi etiyolojisinde prematür doğum ve düşük doğum ağırlığı en sık gözlenen 
risk faktörleri olarak bulundu. Bu nedenle prenatal riskin azaltılması ve SP’nin önlenmesi 
için doğum öncesi bakım hizmetlerinin geliştirilmesi ve neonatal yoğun bakım hizmetlerinin 
sayısının arttırılmasını gerekmektedir. Bununla birlikte SP’ ye eşlik eden konuşma, yutma, 
görme bozukluğu, epilepsi gibi komorbid durumların sıklıkla gözlenmesi, hastalığın 
tedavisinde çok boyutlu ve multidispliner bir yaklaşım gerekliliğini ortaya koymaktadır. 

 



 
 

2. Ulusal Riskli Bebek Kongresi / 21-23 Şubat 2020 / Bolu Koru Hotels Spa and Convention 
 



 
 

2. Ulusal Riskli Bebek Kongresi / 21-23 Şubat 2020 / Bolu Koru Hotels Spa and Convention 
 

 
 
Anahtar Kelimeler: 
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Serebral Palsili Hastalarda Ultrason Rehberliğinde Botulinum Toksini Tip A 
Enjeksiyonu ile Siyalore Tedavisinin Yaşam Kalitesine Üzerine Etkileri 

Dr. Ece Ünlü AKYÜZ1, Dr. Nihal TEZEL1, Dr. Damla CANKURTARAN1,  
Dr. Aydın KURT2 
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve 
Rehabilitasyon Kliniği, Ankara 
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji 
Kliniği, Ankara 

Giriş: Hipersalivasyon serebral palsili (SP) çocukların %10’unda görülen ve sosyal probleme  

neden olan bir durumdur. Oral motor, duysal problemler ve yutma frekansının azalmasından  

kaynaklanabilir. Siyalore hastanın ve bakımverenin yaşam kalitesinde önemli bir bozulmaya  

neden olur. Çalışmamızın amacı SP tanılı hastalarda hipersalivasyon tedavisinde botilinum  

toksin tip A (BTX-A) tedavisinin etkinliği ve bakımverenlerde yaşam kalitesi üzerine  

etkilerinin incelenmesidir.    

Method: Retrospektif olarak Ocak 2017-Aralık 2019 tarihleri pediatrik polikliniğinde takipli  

SP tanılı dosyalar içerisinde submandibular BTX-A uygulanan hastaların dosyaları tarandı.  

Hastaların demografik ve klinik verileri kaydedildi. Fayda görme yüzdeleri kaydedildi.  

Başlangıç ve 1. ay kontrol hasta salivasyon şiddeti ölçeği,  salivasyon sıklık ölçeği ve  

bakımverenin yaşam kalite ölçeği Nothingham Sağlık Anketi kullanılarak kaydedildi.   

Bulgular: Taranan 700 dosyadan 28 hastada siyalore nedeniyle submandibular  BTX-A  

tedavisi uygulandığı görüldü. 19 hasta erkekti. Ağırlıklı olarak KMFS düzeyi evre 4 ve 5  

‘ti.16 hastanın ilk enjeksiyonuydu. 2 hastada yeme süresinde uzama şeklinde yan etki 
görüldü.  

Fayda görme oranı % 79.3 olarak saptandı. Fayda gören ve görmeyen hastalar arasında SP 
tipi,  

KMFS evresi, mental durum, epilepsi, diş bozukluğu, inkontinans, gastrointestinal 
bozukluğu,  

konuşma bozuluğu, beslenme durumu, bir yılda geçirilen akciğer enfeksiyonu sayısı, ağızda  

gıda birikimi, gıda yemede zorluk, pipet kullanımı ve yeme süresinde fark saptanmadı.  

(p>0.05) Salivasyon şiddeti ölçeği ve salivasyon sıklık ölçeği 1. ay kontrolünde anlamlı  

düzeyde azalma görüldü. Yaşam kalite ölçeğinde 1. ay kontrolünde sosyal izolasyon dışında  

diğer alt gruplarında anlamlı düzeyde iyileşme görüldü. (p<0.05)     

Tartışma: Uygun doz ve hasta seçimi ile ultrasonografi eşliğine submandibular BTX-A  
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tedavisi güvenli, etkili ve yaşam kalitesinde artış sağlayan bir tedavi yöntemidir.   
 
Anahtar Kelimeler: 
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Serebral Palsili Çocuklarda Epilepsi Gelişimi için Risk Faktörleri; Retrospektif 
Gözlemsel Bir Çalışma, Tek Merkez Deneyimleri 

Fatma Hancı 
Pediatri AD/Çocuk Nörolojisi BD, BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 

Amaç: Bu çalışmada amacımız serebral palsili(SP) çocuklarda epilepsi ve ilaçlara dirençli 
epilepsi gelişimi için risk faktörlerini belirlemektir.  

Yöntem: Çalışmaya Kasım2016-Kasım 2019 tarihleri arasında çocuk nöroloji kliniğine 
başvuran ve serebral palsi tanısı konulan 229 hasta aldık. Bu hastaların tıbbi öykü, klinik 
laboratuar ve radyolojik bulgularını retrospektif olarak hastane veri sistemindeki hasta 
dosyalarından taradık.  

Bulgular: Hastaların 103(%45)’ü kız, 126(%55)’sı erkekti. Hastaların yaş ortalamaları 
8.39±4.54 idi. 134(%58.5)’ü sezeryan ile doğmuştu. 193(%84.3)’ünün yenidoğan yoğun 
bakım yatış öyküsü vardı. 100(%43.7)’ünün MV bağlanma öyküsü vardı. 120(%52.4)’sinin 
epileptik nöbetleri, 64(%27.9)’ünün ilaca dirençli nöbetleri vardı. 66(%28.8) hastanın 
konuşması normaldi, 152(%66.4) hastanın işitmesi normaldi, 111(%48.5) hasta 
yürüyebiliyordu. 132(%57.6) hastanın görmesi normaldi. 45(%19.7) hastanın psikiatrik 
komorbiditesi vardı(otizm spektrum bozukluğu, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, 
davranış bozukluğu). 61(%36.6) hastanın bilişseli normaldi. En sık SP tipi 87(%38) hasta ile 
paraparezik tipti. İlk konvulziyonunu yenidoğan döneminde geçiren hastalar, yürüyemeyen, 
konuşamayan ve ileri düzeyde işitme geriliği olan hastalarda epilepsi riski anlamlı olarak 
daha yüksekti. Psikiatrik komorbiditesi olan özellikle de otizm spectrum bozukluğu olan 
hastalarda epilepsi riskini daha yüksek oranda bulduk. Mikrosefalisi olan hastalarda epilepsi 
riski daha yüksekti. Quadriplejik SP olan hastalarda epilepsi riski daha yüksekti. Fokal ve 
jeneralize epileptiform anormalliği olan hastalarda epilepsi riski özellikle de dirençli epilepsi 
gelişme riski daha yüksekti.  

Sonuç: Serebral palsili hastalarda epilepsi komorbiditesi oldukça yüksek görülmektedir. İlk 
konvulziyonu yenidoğan döneminde geçirmiş olan, mikrosefalisi olan, quadriplejik tip 
serebral palsili , ek psikiyatrik komorbiditesi olan hastalarda epilepsi riskinin daha yüksek 
olabileceğini düşünmekteyiz.  

Anahtar Kelimeler: 
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Botilinium Toksin Uygulanan Serebral Palsili Çocuklarda Uygulanan Tedavilerin 
Hasta Yakını Gözüyle Değerlendirilmesi 

Ece Ünlü AKYÜZ1, Nihal TEZEL1, Damla CANKURTARAN1 
1Dışkapı Yıldırım Beyazıt E.A.H/Ankara 

Giriş: Serebral palsi (SP) ilerleyici omayan beyin hasarı sonucu kas iskelet sistemini 
etkileyen bir hastalıktır. SP’li çocukların tedavisinde ulaşabilecekleri en yüksek fonksiyonel 
düzeye eriştirebilmek amacıyla tedavide fizyoterapi, botilinium toksin uygulaması, alçı 
uygulaması, cerrahi tedavileri yer almaktadır. Bu çalışmada FTR kliniğinde botilinium toksin 
uyguladığımız SP hastaların botilinium toksin sonrası ne tedaviler aldığı (ortez/alçı uygulama 
/fizyoterapi /cerrahi) , uygulanan tedavilerin hasta üzerindeki etkilerini incelemek 
amaçlanmıştır. 

Materyal-Method: Pediatri rehabilitasyon polikliniğinde takibe gelen daha önce en az bir 
kez botilinium toksin uygulanmış hastalar çalışmaya dahil edildi.   

Sonuçlar:  

Çalışmaya botulinum toksin uygulanan hastalardan 145’i dahil edildi. Hastaların yaş 
ortalaması 8.68±3.75, ortalama tanı alma yaşı 1.43± 0.78 idi. Hastaların 113’ü (%77.9) ev 
program uygulamamaktaydı. Botilinum toksin uygulanan hastalardan 45 ‘inde (%31) alçı 
uygulanmıştır.15(%33.3) hastada alçıya bağlı komplikasyon gelişmiştir. Alçıya bağlı tespit 
edilen en sık komplikasyon 7(%46.66) hastada görülen topuk yarasıdır. Hastaların botulinum 
toksinden fayda ortalamaları 64.46±20.74 idi.  Botilinum toksin uygulanmasının sonrasında 
1 hastada grip benzeri tablo, 1 hastada nöbet, 1 hastada yaygın kuvvetsilik ve 2 hastada ciltte 
döküntü olmak zere toplam 5 (%3.4) hastada yan etki tespit edilmiştir. Çalışmaya alınan 41 
(%28.3) hastanın geçirilmiş cerrahisi vardı. Ameliyat olan hastaların 14’ü (%34.14) 
sonrasında tekrar bir ameliyat olmuştur.    

Sonuç: SP tedavisi mulidispiliner bir ekiple fizyoterapi, ortotik tedavi, botilinium toksin 
uygulaması, alçı uygulaması, cerrahi tedavileri içeren br bütündür. Herhangi bir tedavinin 
diğerine üstünlüğü yoktur; bu bağlamda hastanın mevcut durumu gözetilerek bireysel olarak 
en uygun tedavi seçilmelidir. 

Anahtar Kelimeler: 
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Şiddetli İntraventriküler kanama ve Bronkopulmoner Displazili Yenidoğan Bebekte 
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Giriş-Amaç: İntraventriküler kanama (İVK) ve bronkopulmoner displazi (BPD) tedavisine 
yönelik yapılan çok sayıdaki çalışmalara rağmen mortalite ve morbidite ne yazık ki halen 
oldukça yüksek seviyelerde seyretmektedir. Son yıllarda yapılan çalışmalarında mezenkimal 
kök hücre (MKH) tedavisinin etkinliği üzerinde durulmaktadır. Olgu: 33 yaşındaki anneden 
1. gebeliğinden 1. yaşayan sezeryan ile 27 hafta 3 günlük 870 gr doğan erkek bebek. Annede 
kontrol altına alınamayan hipertansiyon nedeniyle acil sezeryan ile 3/6 APGAR (1. ve 5. dk) 
ile doğdu. Doğum sonrası spontan solunumu olmayan hasta entübe edilerek yenidoğan yoğun 
bakım ünitesine yatırıldı. Fizik muayenesinde özellik saptanmadı. Özgeçmiş ve 
soygeçmişinde bir özellik olmayıp antenatal steroid yapılmamıştı. Akciğer grafisi ve kan gazı 
RDS ile uyumlu olması nedeniyle surfaktan tedavisi verildi. Tetkiklerinde lökopenisinin 
olması nedeniyle kan kültürü alınıp ampisilin gentamisin tedavisi başlandı. 6 saat sonra 2. 
doz surfaktan verildi. İlk 2 gün konvansiyonel mekanik ventilatörde volüm garanti modunda 
izlenen hastanın postnatal (PN) 3. gününde basınç ihtiyacının artması ve akciğer grafisinde 
pulmoner interstisyel amfizem görüntüsü olması nedeniyle HFO ventilasyon moduna geçildi. 
Transfontanel ultrasonografide (TFUS) sağ talamusta ve frontopariyetel bölgeye uzanan 
grade IV kanama izlendi daha sonra MR görüntüleme ile teyit edildi (Şekil 1). 
Ekokardiyografide duktus çapı 3.1 mm, sol atrium/aorta oranı 1.8 saptandı. Duktus 
semptomları olması nedeniyle parasetamol tedavisi başlandı. MKH uygulanması için Sağlık 
Bakanlığından izin alındı. MKH temini için İstanbul Özel Acıbadem Hastanesi ile irtibata 
geçildi. Aileden onam alınarak PN 7. günde halen entübe izlenmekte olan hastaya 10x106  
hücre/kg intratrekeal, 10x106 hücre/kg intravenöz, 5x106 hücre/kg intraventriküler 
(ultrasonografi eşliğinde ventrikül içine) umblikal kord kaynaklı mezenkimal kök hücre 
verildi. 2 kür parasetamol tedavisi ile duktusu kapanmayan hastaya ibuprofen verildi. 
Duktusu kapandı. PN 9. günde noninvaziv ventilasyona geçildi. Oral beslenmesi tedricen 
artırılan hasta PN 21. günde tam enteral beslenmeye geçti. Aynı gün nöbet aktivitesinin 
olması nedeniyle topiramat başlandı. PN 29. günde noninvaziv ventilasyondan küvöz içi 
oksijene geçildi. Yapılan göz muayenesinde ROP saptanmadı. Aralıklı TFUS ile intrakraniyal 
kanama izlemi yapıldı. Kanamanın rezorbe olduğu görüldü. PN 47. günde yapılan kranial 
MR görüntülemede (Şekil 2) sağ lateral ventrikül geniş, sağ frontalde periventriküler beyaz 
cevherden ventriküle uzanan 20x15 mm hemorajik venöz infarkt alanı, beyin sapı, 3. 
ventrikül, bilateral bazal gangliyon-talamus normal saptandı. PN 52. günde batın 
distansiyonu, kusma, trombositopeni (evre 2 Nekrotizan enterokolit) gelişti. PN 59. günde 
sağ femur diafizinde spontan fraktür gelişti ve aynı gün konvülziyonu olması nedeniyle 
tedaviye fenitoin eklendi. PN 64. günde oral beslenmeye başlandı. PN 73. günde tam enteral 
beslenmeye geçildi. PN 91. günde vital bulguları stabil olan hasta taburcu edildi. Hasta şuan 
düzeltilmiş 14 aylık; kilo ve boyu 3-10.  persentilde, baş çevresi <3. persentilde olup nörolojik 
muayenesinde sol elde hafif kas güçsüzlüğü dışında patolojik bulgu saptanmadı. VEP ve 
BAER testleri normal saptandı. Bayley Bebek Gelişim Ölçeği II’ye göre sol elde daha fazla 
olmak üzere ince motor alanında gecikme olduğu görüldü. Sonuç: Son yıllarda neonatoloji 
alanında gelişen tedavi ve bakım modaliteleri preterm bebeklerde mortalite ve morbiteyi 
azaltmasına karşın çok düşük doğum ağırlıklı preterm bebeklerin yaşam oranlarının artması 
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ağır intraventriküler kanama ve bronkopulmoner displazi oranlarının azalmasının önünde bir 
engel olarak durmaktadır. Bu durum klinisyenleri İVK ve BPD nin morbidite ve mortalitesini 
azaltmaya yönelik çeşitli tedavi yöntemleri arayışına sevk etmiştir. Bu tedavi yöntemlerinden 
biri da mezenkimal kök hücre tedavisidir. Bu tedavi yönteminin BPD ve İVK da etkinliği 
uzun yıllar farelerle yapılan çalışmalarda gösterilmesine rağmen insanlarla ilgili çalışmalar 
(2 çalışma) ancak son yıllarda  

yapılabilmiştir. Bu iki çalışmanın birinde BPD olabileceği öngörülen yaşamın ilk bir 
haftasında halen mekanik ventilatöre bağlı pretermlerden oluşmuş olup diğer çalışma da 
yaşamın ilk haftasında ağır İVK (Grade IV) olan preterm bebeklerden oluşmaktadır. 
Bildiğimiz kadarıyla olgumuz hem intraventriküler hem intratrakeal MKH verilen 
literatürdeki ilk olgudur. MKH tedavisi BPD ve İVK tedavisinde umut verici bir tedavi gibi 
görünmektedir.     
 
Anahtar Kelimeler: İntraventriküler kanama, bronkopulmoner displazi, mezenkimal kök hücre, 
yenidoğan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


