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Giriﬂ: Bu çal›ﬂmadaki amaç, rehabilitasyon program›na al›nan geriatrik inmeli hastalar›m›zdaki kronik sistemik hastal›klar›, eﬂlik eden komplikasyonlar› ve s›kl›klar›n› araﬂt›rmakt›.
Yöntem ve Gereç: Çal›ﬂmaya rehabilitasyon program›na al›nan toplam 151 geriatrik hasta
dahil edildi. Yaﬂlar›, cinsiyetleri, ö¤renim durumlar›, medeni hal ve sosyal güvenceleri, inme etyolojileri, inme taraf›, hastalar›n sistemik hastal›klar› kaydedildi.
Bulgular: Çal›ﬂmaya dahil edilen 151 geriatrik hastan›n %49.1’i kad›n, %50.9’u erkek ve ortalama yaﬂ 72.18 ± 4.6 idi. Etyolojileri gözden geçirildi¤inde; 118 (%78.2) hastada neden tromboembolik ve 33 (%21.8) hastada neden hemorajikti. 125 (%82.7) geriatrik hasta bir veya daha
fazla sistemik hastal›¤a sahipti. Geriatrik hastalar›n %73.5'inde HT, %27.1'inde aterosklerotik kalp
hastal›¤›, %17.8'sinde DM, %9.2'sinde kronik obstriktif akci¤er hastal›¤› mevcuttu. Hastalarda görülen komplikasyonlar›n da¤›l›m›; %49.0'›nda omuz a¤r›s› ve %36.0'›nda omuz subluksasyonu,
%29,8'inde konuﬂma bozuklu¤u, %27.1'inde üriner disfonksiyon, %18.5'inde kompleks bölgesel
a¤r› sendromu, %16.5'inde barsak disfonksiyonu, %10.5'inde derin ven tormbozu, %4,6's›nda
disfaji ve %1.9'unda bas›nç ülseri, %5.9'unda depresyon bulgular› vard›.
Sonuç: Geriatrik hastalarda serebrovasküler olay mortalite ve morbiditenin en önemli nedenlerinden birisidir. Geriatrik hastalarda sistemik hastal›klar›n s›kl›¤› ve inmeye ba¤l› komplikasyonlar›n fazla olmas›, rehabilitasyon program›n› önemli ölçüde olumsuz olarak etkilemektedir.
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Introduction: The purpose of this study was to investigate the chronic systemic and comorbid medical diseases on geriatric stroke patients admitted to our clinic.
Material and Method: Totally 151 geriatric stroke patients were included in the study. In
this study, the ages, genders, stroke etiologies, complication and the systemic diseases of the patients were recorded.
Results: The mean age of 151 (49.1% female, 50.9% male) geriatric patients was 72.18 ±
4.6 years 125 (82.7%) of geriatric patients had one and more systemic disease. It was found that
comorbid disease was hypertension in 73.5%, atherosclerotic heart disease in 27.1%, diabetes
mellitus in 17.8%, chronic obstructive pulmonary disease in 9.2%. 49.0% had shoulder pain
and,36% shoulder subluksasyon , 29.8% had speech disorder, 27.1% had urinary dysfunction,
16.5% had complex regional pain syndrome, 16.5% had bowel dysfunction, 10.5% had deep vein thrombosis, 4.6% had dysphagia, 1.9% had pressure ulcer and 5.9% had depression symptom.
Conclusion: Cerebrovascular accident in geriatric patients is one of the most important causes of morbidity and mortality. The rehabilitation program of geriatric stroke patients are offen
affected negatively by the complications and comorbid medical conditions.
Key Words: Geriatrics, Hemiplegia, Systemic disease, Complications.
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Tablo 1— Hastalar›n sosyodemografik karakteristikleri

erebrovasküler olay (SVO), en s›k görülen ciddi nörolojik
hastal›k olarak kabul edilmektedir. Kalp hastal›klar› ve
kanserden sonra ölüm nedeni olarak üçüncü s›rada olup morbidite aç›s›ndan da 1. s›rada yer almaktad›r (1).
Yaﬂla birlikte hastal›k insidans› da ayn› oranda art›ﬂ göstermektedir (2). Y›ll›k inme insidans› 55-64 yaﬂ›nda 1.33.6/1.000, 65-74 yaﬂ›nda 4.9-8.9/1.000, 75 yaﬂ ve üzerinde
13.5-17.9 /1.000’dir. 44 yaﬂ›ndan önce görülen inme, tüm inmelerin ancak %3-5’ini oluﬂturmaktad›r. Kad›nlarda 55-64
yaﬂlar› aras›nda inme insidans›, erkeklerden 2-3 kat daha azd›r. 85 yaﬂ›na do¤ru bu fark azalmaktad›r (3).
‹nme etyolojisi ile ilgili çeﬂitli nedenler ileri sürülmektedir (4). Yaﬂ ve yaﬂ ile birlikte art›ﬂ gösteren etmenler birbiri
ile iliﬂkilidir. ‹skemik kalp hastal›klar›, hipertansiyon, diabet
ve kognitif bozukluklar fonksiyonel durum üzerine olumsuz
etki gösterirler (5). Bu nedenle geriatrik hastalarda risk faktörlerinin ve risk faktörlerinden korunman›n bilinmesi çok
önemlidir (1).
SVO’ya ba¤l› inme, hastalar, aileleri ve sa¤l›k kurumlar›
için emosyonel ve sosyoekonomik sorunlara yol açan, uzun dönem sakatl›¤›n önemli bir nedenidir (6). ‹nme rehabilitasyon
üniteleri bu anlamda çok büyük önem teﬂkil etmektedir (5).
Özellikle yaﬂl› hastalarda eﬂlik eden sistemik faktörler, inme
sonras› geliﬂebilecek komplikasyonlar, hastalar›n motivasyon
eksikli¤i rehabilitasyon sürecini olumsuz etkileyebilmektedir
(7). Bu nedenle yaﬂl›l›¤›n fizyolojik süreci ile birlikte oluﬂabilecek komplikasyonlar› önlemek veya en aza indirmek, rehabilitasyonun prognozu aç›s›ndan büyük önem taﬂ›maktad›r.
Bu çal›ﬂmada Haziran 2003 ve Kas›m 2005 tarihleri
aras›nda klini¤e yatarak rehabilitasyon program›na ald›¤›m›z
geriatrik inmeli hastalar›m›zda, eﬂlik eden sistemik hastal›klar›n ve komplikasyonlar›n s›kl›¤› araﬂt›r›lmal›d›r.

Özellik (n=151)

S

GEREÇ VE YÖNTEM
al›ﬂmaya Haziran 2003 ve Kas›m 2005 tarihleri aras›nda

Çhastanemizde yatarak fizik tedavi ve rehabilitasyon program›na al›nan, SVO’ya ba¤l› inme geçiren toplam 151 geriatrik hasta dahil edildi. Yaﬂlar›, cinsiyetleri, e¤itim düzeyleri,
hemipleji etyolojileri, hemiplejik taraflar›, yat›ﬂ süreleri ve
hastalar›n sistemik hastal›klar› kaydedildi.
Hastalar›n SVO’ya ba¤l› olarak geliﬂen üriner disfonksiyon, barsak disfonksiyonu, omuz a¤r›s› ve subluksasyonu,
kompleks bölgesel a¤r› sendromu, konuﬂma bozuklu¤u, yut-

TÜRK GER‹ATR‹ DERG‹S‹ 2009; 12(3)

Cinsiyet
Erkek
Kad›n
Ö¤renim Durumu
Okuma-yazma yok
Okur yazar
‹lkokul mezunu
Ortaokul mezunu
Medeni Durum
Evli
Evli de¤il
Yaﬂ
Ortalama±ss

n

%

77
74

50.9
49.1

72
25
49
5

47.6
16.5
32.4
3.3

115
36

76.2
23.8

72.18 ± 4.6

ma güçlü¤ü, derin ven trombozu, pulmoner emboli, dekübit
ülseri ve depresyon olmak üzere hemipleji komplikasyonlar›
de¤erlendirildi.
Çal›ﬂma tan›mlay›c› tipte kesitsel bir çal›ﬂmad›r ve sonuçlar ‘Statistical Package Social Sciences (SSPS) for Windows
paket program› ile istatiksel olarak de¤erlendirilmiﬂtir.

BULGULAR
eriatrik hastalar›n sosyodemografik karakteristikleri Tab-

Glo 1 de verilmiﬂtir. Çal›ﬂmaya dahil edilen 151 geriatrik

hastan›n %49.1’i kad›n, %50.9’u erkek, ortalama yaﬂ› 72.18
± 4.6 idi. Etyolojiler gözden geçirildi¤inde 118 (%78.1 ) hastada neden tromboembolik ve 33 (%21.8) hastada ise neden
hemorajikti. 77 hasta (%50.9) sa¤ hemipleji, 74 hasta (%49)
sol hemipleji idi. Geriatrik hastalara eﬂlik eden sistemik hastal›klar Tablo 2’de verilmiﬂtir. 125 (%82.7) geriatrik hasta
bir veya daha fazla sistemik hastal›¤a sahipti. Eﬂlik eden sistemik hastal›klar›n %73.5’i HT, %27.1’i aterosklerotik kalp
hastal›¤›, %17.8’si DM, %9.2’si kronik akci¤er hastal›¤› idi.
%22.4 oran›nda ise hastalar›m›zda di¤er grubuna dahil eti¤imiz hiperlipidemi, malignite, parkinson, demans, tiroid
fonksiyon bozukluklar› ve osteomalazi gibi hastal›klar› tesbit
edildi.
Hastalar›m›zda inme sonras› komplikasyonlar›n da¤›l›m›
ise Tablo 3’de verilmiﬂtir. %49.0’›nda omuz a¤r›s› ve subluksasyonu, %29.8’›nda konuﬂma bozuklu¤u, %27.1’inde üriner
disfonksiyon, %18.5’inde kompleks bölgesel a¤r› sendromu,
%16.5’inde barsak disfonksiyonu, %10.5’inde DVT,
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Tablo 2— Hastalardaki komorbid hastal›k da¤›l›m›
Hastal›k
Hipertansiyon
Aterosklerotik Kalp Hastal›¤›
Diabetes Mellitus
Kr. Obstruktif AC Hastal›¤›
Hiperlipidemi
Demans
Tiroid fonksiyon bozukluklar›
Malignite
Parkinson
Osteomalazi

Tablo 3— Hastalardaki inme sonras› komplikasyonlar›n da¤›l›m›
%
73,5
27,1
17,8
9,2
5.3
4.6
3.3
3.3
3.3
2.6

%4.6’s›nda disfaji ve %1.9’unda bas›nç ülseri, %5.9’unda
depresyon bulgular› vard›. Hastalarda izlemleri s›ras›nda pulmoner tromboemboliye rastlanmad›.

TARTIﬁMA
nme, daha çok orta ve geriatrik yaﬂ grubunun hastal›¤› ola-

‹rak kabul edilmektedir. Ancak genç eriﬂkinlerde de görüle-

bilmektedir. Genç eriﬂkin inmeli hastalar ile geriatrik inmeli
hastalarda hastal›¤›n etyolojisi ve prognozu bir tak›m fakl›l›klar göstermektedir. Genç eriﬂkinlerde inmede yaﬂ s›n›r› 45 yaﬂ
ve alt› olarak kabul edilir. ‹nmenin %72.0’› 65 yaﬂ üzerinde
görülür, 15-45 yaﬂlar› aras›nda %3-5 s›kl›¤›nda, çocukluk ça¤›nda ise nadirdir.
Genç iskemik inmeli hastalarda, yaﬂl› hastalara göre daha
çeﬂitli ve daha çok say›da etyolojik faktörler mevcut iken, geriatrik inmeli hastalarda etyolojide rol oynayan de¤iﬂtirilemeyen risk faktörleri: yaﬂ, cinsiyet, ›rk, aile öyküsü iken; de¤iﬂtirilebilen kesinleﬂmiﬂ risk faktörleri: hipertansiyon (HT), diabetes mellitus (DM), hiperinsülinemi ve glukoz intolerans›,
kalp hastal›klar›, hiperlipidemi, sigara, asemptomatik karotis
stenozu ve orak hücreli anemiden oluﬂmaktad›r..
‹nmede etyoloji iskemik ve hemorajik baﬂl›klar› alt›nda
toplanmaktad›r. Bu tiplerin insidans ve prognozlar› farkl›l›k
göstermektedir. Zhang ve arkadaﬂlar› yapt›klar› çal›ﬂmada, iskemik inme s›kl›¤›n› %62.4 olarak bildirilmiﬂtir (8). Hastanemizde yap›lan tüm yaﬂ gruplar›n›n dahil edildi¤i, bir çal›ﬂmada hastalar›n inme etyolojisi %70.0’›nda iskemik;
%23.0’›nda hemorajik olarak saptanm›ﬂt›r (2). Bu çal›ﬂmada,
benzer olarak inmeli hastalar›n 118’inde (%78.1) tromboembolik, 33’ünde (%21.8) hemorajik SVO belirlenerek, iskemik
etyoloji daha fazla bulunmuﬂtur.
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Komplikasyon
Omuz A¤r›s› ve Omuz Subluksasyonu
Lisan Bozuklu¤u
Uriner Disfonksiyon
Kompleks Bölgesel A¤r› Sendromu
Barsak Disfonksiyon
Derin Ven Trombozu
Disfaji
Depresyon
Bas›nç Ülseri

%
49, 36
29.8
27.1
18.5
16.5
10.5
4.6
5.9
1.9

Hipertansiyon, genç popülasyonda oldu¤u gibi geriatrik hastalarda da kalp yetmezli¤i (KY), koroner arter hastal›¤›
(KAH) geliﬂiminde en önemli risk faktörüdür. Yap›lan birçok
çal›ﬂmada hipertansiyonun en önemli risk faktörü oldu¤u ortaya konulmuﬂtur (1). Framingham ve ark yapt›¤› çal›ﬂmada;
HT’nun, 65 yaﬂ ve üzeri hastalarda, 65 yaﬂ alt› hastalara k›yasla KY, KAH riskini çok daha fazla art›rd›¤› bildirilmiﬂtir (9).
Feigin ve ark yapt›¤› çal›ﬂmada ise iskemik inmeli hastalar
aras›ndaki en s›k gözlenen risk faktörü olarak arteryel HT s›kl›¤› %84.8 olarak verilmiﬂtir (4). Di¤er bir çal›ﬂmada da
HT’nun en önemli de¤iﬂtirilebilir risk faktörü oldu¤u vurgulanm›ﬂt›r (10). Geriatrik inmeli hastalar aras›nda yap›lm›ﬂ
olan çal›ﬂmada HT varl›¤› %73.5 ile en fazla eﬂlik eden sistemik hastal›k olarak belirlenmiﬂtir.
‹nmede di¤er risk faktörü aterosklerotik kalp hastal›klar›d›r. Genellikle hipertansiyonla birliktelik göstermektedir
(11). Serebral infarktlar›n yaklaﬂ›k %30.0’›n›n kardiyak nedenli olabilece¤i düﬂünülmektedir. ‹skemik nedenli inme olgular› ve koroner kalp hastal›¤›, benzer risk faktörlerine ve
patogenetik özelliklere sahiptir. Koroner kalp hastal›¤› olan
hastalarda inme geliﬂme riski artm›ﬂt›r (12). Framingham çal›ﬂmas›nda kalsifiye aortik plak bulunmas›n›n her dekatta
yaklaﬂ›k olarak iki kat artt›¤›, 35 ve 70 yaﬂ›ndaki iki hasta torasik aortada plak bulunmas› aç›s›ndan karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda,
70 yaﬂ›nda plak bulunma olas›l›¤›n›n yedi kat artt›¤› vurgulanmaktad›r (13). Genç hastalarda ise yap›lan bir çal›ﬂmada
kardiyak inmelerin oran› %23.0-36.0 olarak bildirilmiﬂtir
(14). Yaﬂl›larda genel olarak kardiyoembolik ve büyük arter
hastal›¤› infarktlar› ön s›ralarda yer al›rken, gençlerde di¤er
nedenler ilk s›ray› oluﬂturmaktad›r. Bizim çal›ﬂmam›zda aterosklerotik kardiyovasküler hastal›k oran› %27.1 s›kl›kla
ikinci en s›k risk faktörü olarak saptand›.
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‹nmeli hastalarda birlikte bulunan ve önemli bir risk faktörü olarak görülen di¤er bir sistemik hastal›k ise diabet ve
glikoz intolerans›d›r. Diabet, sistemik serebral damarlar üzerinde olumsuz etkilere sahip metabolik bir hastal›kt›r. DM’un
dünyadaki insidans› ve prevalans› yaﬂla birlikte art›ﬂ göstermektedir. Bu nedenle 65 yaﬂ ve üzeri yaﬂ grubunda önemi daha çok artm›ﬂt›r. Yaﬂl›da kesin tan› alm›ﬂ DM oran› %7-10
dur (15). ‹skemik inme insidans› ve ﬂiddeti de diabetle birlikte art›ﬂ göstermektedir. Akut inmeli hastalar›n 1/3’ünden fazlas›nda hiperglisemi mevcuttur (16). Di¤er bir çal›ﬂmada da
iskemik inmeli olgular›n %37 -42’si tek baﬂ›na diabete ya da
diabetle hipertansiyonun kombinasyonuna sahiptir denilmektedir (17). Bizim çal›ﬂmam›zda DM %17.8 oran›nda saptanm›ﬂt›r.
Kronik obstriktif akci¤er hastal›klar› (KOAH), ilerleyici
hava ak›m› obstrüksiyonu ile karakterize, tüm dünyada mortalite ve morbiditeye yol açan önemli bir hastal›kt›r (18).
Dünyada 600 milyon KOAH’l› hasta oldu¤u ve her y›l 2.5
milyon hastan›n bu sebeple öldü¤ü bilinmektedir. Ülkemizde 2.5-3 milyon KOAH’l› vaka oldu¤u tahmin edilmektedir
(19). KOAH atriyal fibrilasyona yol açarak inme etyolojisinde rol oynayabilir. Ayr›ca KOAH inmeli hastalarda akci¤er
kapasitesini azaltt›¤›ndan, rehabilitasyon sürecini olumsuz etkileyebilmektedir. Bizim çal›ﬂmam›zda inmeli hastalarda
KOAH oran› %9.2 olarak bulunmuﬂtur.
Hastalar›m›z hiperlipidemi yüzdesi 5.3 idi. Literatürde
gençlerde %10.0 olarak belirtilmiﬂken bizde bu oran›n daha
küçük olmas› inme sonras› hastalar›n ilaç kullan›yor olmas› ve
ilaçla düzeyin düﬂürülmüﬂ olmas›ndan kaynaklanabilece¤ini
düﬂündürmektedir. %5.0 ve alt›nda saptanan di¤er hastal›klar da tabloda belirtildi. Ancak bu hastal›klar›n SVO etyolojisi ile direkt iliﬂkisi gösterilmedi¤i için tart›ﬂ›lmad›.
‹nmeli hastalarda poststrok çeﬂitli komplikasyonlar görülebilmekte ve bu komplikasyonlar rehabilitasyon sürecini
olumsuz etkileyebilmektedir. Bu nedenle inmeli hastalarda
rehabilitasyonun hedeflerinden biri de komplikasyonlar›n geliﬂiminin önlenmesi olmal›d›r. Genç inmeli hastalarda sistemik fonksiyonlar›n›n daha iyi olmas›, beyin atrofilerinin daha
az ve plastisitelerinin daha fazla olmas› nedeniyle iyileﬂme potansiyelleri geriatrik inmeli hastalara göre daha yüksek oldu¤u gibi, inme sonras› komplikasyonlar›n s›kl›¤›, da¤›l›m› ve
tedavi yaklaﬂ›mlar› da farkl›d›r.
‹nmeli hastalarda omuz komplikasyonlar› s›k görülmektedir. Bunlar›n baﬂ›nda omuz subluksasyonu ve omuz a¤r›s› gelmektedir. Omuz subluksasyon inme sonras› ortaya ç›kan, tüm
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plan ve yönlerde skapula ve humerus aras›ndaki iliﬂkinin total
veya k›smi de¤iﬂimi olarak tan›mlanmaktad›r (20). ‹nme sonras› omuz subluksasyonu s›k bir komplikasyon olup, %17-81
aras›nda, omuz a¤r›s› ise %16.0-%85.0 aras›nda bildirilmiﬂtir
(21). Yap›lan bir çal›ﬂmada da genç eriﬂkin inmeli hastalarda
omuz komplikasyonlar›n›n en s›k görülen komplikasyonlardan
biri oldu¤u bildirilmiﬂtir (22). Bizim çal›ﬂmam›zda da omuz
komplikasyonlar› genç yaﬂ grubu ile benzer olarak %49.0
s›kl›¤›nda en fazla tespit edilen komplikasyon olmuﬂtur.
‹nme sonras› ortaya ç›kan en yayg›n komplikasyonlardan
biri de lisan bozuklu¤udur. %33.0-52.0 aras›nda de¤iﬂen prevalansa sahiptir (23). Yap›lan araﬂt›rmalarda inme sonras› hastalar›n yaklaﬂ›k üçte birinde lisan fonksiyonlar›nda bozulma
oldu¤u vurgulanm›ﬂt›r. %20.0’›ndan fazlas›nda konuﬂma bozuklu¤u ve %10.0-18.0’›nda kal›c› iletiﬂim hasar› geliﬂti¤i
bildirilmektedir (24,25). ‹letiﬂim kuramama hastalarda sosyal
izolasyona, sonras›nda depresyona yol açmaktad›r. Hastalar›m›zda lisan bozukluklar›n› %29.8 s›kl›¤› ile ikinci en s›k
komplikasyon olarak tespit ettik. Yaﬂl› hastalar, sistemik hastal›klar ve sosyal nedenlerle bir ﬂekilde toplumdan izole olmaktad›rlar. ‹nme sonras› geliﬂen lisan ve iletiﬂim bozukluklar› mevcut iletiﬂim problemlerinin ve sosyal izolasyonun artmas›na neden olacakt›r.
Üriner disfonksiyon insidans› inmeli hastalarda akut dönemde daha yüksektir, ancak daha sonra insidans› düﬂmektedir. ‹nmeden k›sa süre sonra inkontinans s›kl›¤› %44.0-83.0
aras›ndad›r. Zaman içinde hastalar›n %70-80’i kontinenslerini yeniden kazan›r (26). ‹nme sonras› görülen en s›k üriner
traktus disfonksiyonu detrüsör hiperrefleksisi teriminin yerini alan nörojenik detrüsör overaktivitesidir (27). Yaﬂl› hastalarda pelvik taban kaslar›n›n relaksasyonu, üretropelvik ligamanlar›n zay›flamas› ve kontinanstaki kompensatuar mekanizmalar›n zay›fl›¤›, üriner inkontinans s›kl›¤›n› art›rd›¤›ndan, inme sonras› s›kl›¤› da oldukça fazlad›r. Çal›ﬂmam›zda
geriatrik hastalarda %27.1 s›kl›¤› ile üçüncü s›kl›kta görülen
komplikasyon olarak belirlenmiﬂtir.
Etkilenmiﬂ kolun arteryel, venöz ve lenfatik pompalar› yeterli ak›m› sa¤lamak için harekete ihtiyaç duyar. Bu pompalardan herhangi birinin yetersizli¤i kompleks bölgesel a¤r›
sendromu (KBAS) geliﬂimine yol açar. ‹nmeli hastalarda
omuzun immobilizasyonu bunu kolaylaﬂt›r›r (28). Tüm inmelerin %23.0’›nda, (29). genç inmeli hastalar›n %12.6’s›nda KBAS bulgular› oldu¤u belirtilmiﬂtir (22). Bizim çal›ﬂmam›zda kompleks bölgesel a¤r› sendromu (%18.5), genç inmeli hastalardan daha fazla saptanm›ﬂt›r.

121

THE COMPLICATION AND COMORBID MEDICAL DISEASES OF GERIATIC STROKE PATIENTS

Barsak disfonksiyonu da karﬂ›laﬂ›labilen bir di¤er komplikasyondur. ‹nmeli hastalarda fekal inkontinans da görülebilmekte ve ortalama iki haftada hala düzelmemiﬂse kötü prognoz ile iliﬂkili oldu¤u belirtilmektedir. Yine bu hastalarda
konstipasyon s›k bir problemdir. ‹mmobilite, inaktivite, yetersiz beslenme, depresyon, nörojenik durum, kognitif bozukluklar, transfer yetene¤i olmamas› gibi nedenlerle iliﬂkili olabilece¤i belirtilmiﬂtir (30, 31). Kronik konstipasyon yaﬂl›da
s›k görülen sorundur. Ayr›ca yaﬂa ba¤l› olarak istirahat ve
maksimal sfinkterik bas›nçlarda azalma olur, rektum komplians› azal›r. Bunlar›n sonucunda yaﬂl›da inkontinans geliﬂir.
Bu hastalarda ayn› zamanda anorektal duyunun azalmas›na
ba¤l› olarak fekal impaction da geliﬂebilmektedir. SVO mevcut barsak disfonksiyonlar›nda daha fazla bozulmaya neden
olmaktad›r. Bizim hastalar›m›zda yüksek oranda barsak disfonksiyonu saptand›.
Hastan›n uzun süreli immobilizasyonu tromboembolizm
geliﬂme riskini art›r›r. Yaﬂ›n ilerlemesi ile birlikte bald›r ve
bacak venlerinde geniﬂleme bu risk art›ﬂ›n›n nedenidir. Derin
ven trombozu (DVT) rehabilitasyon program›n›n gecikmesine neden olur ve hastalarda pulmoner emboli riski artar. DVT
hastalar›n %30.0’›nda geliﬂir, ço¤unlukla tutulan taraftad›r,
ço¤unlukla alt ekstremitede görülür. Bizim çal›ﬂmam›zda
hastalar›m›z yaﬂl› olmas›na ra¤men DVT oran› literatürden
daha az oranda %10.5 olarak belirlenmiﬂtir. Bunun nedeni
nöroloji kliniklerinde proflaksinin baﬂlanmas›, subklinik seyreden DVT’nin gözden kaçmas› ve rutin olarak her hastadan
doppler USG’nin istenmemesi olabilir.
Disfaji, inme sonras› s›k karﬂ›laﬂ›lan bir komplikasyondur.
S›kl›¤› %29.0-81.0 aras›nda de¤iﬂmektedir (32). Serebral ve
beyin sap› lezyonlar›n›n yutma fizyolojisini bozmas› sonucu
oluﬂur. Disfaji aspirasyon ve pnömoni riski nedeniyle mortalite ve morbidite oranlar›n› artt›rmaktad›r. Hastalarda malnütrisyona neden olabilmektedir. Tan›s› uzman kiﬂiler taraf›ndan videofloroskopi veya elektrofizyolojik yöntemlerle konulmaktad›r. Bizim çal›ﬂmam›zda literatürden düﬂük oranda
disfaji tespit edildi. Bunun nedeni her hastadan ayr›nt›l› laboratuar inceleme yap›lmadan, sadece klinik gözlemlere dayal›
tan› konuldu¤u için olabilir. Yaﬂl› hastalarda ösefagus peristaltizminin azalmas›, çi¤neme ve diﬂ problemleri, salya miktar›n›n azalmas› nedeniyle disfaji görülmektedir. ‹nme ile
mevcut problemler daha artacak, yaﬂl› beslenmesini üzerine
olumsuz etkisi nedeniyle rehabiltasyon program›n› olumsuz
etkileyecektir. Bu nedenle fonksiyonel durumun art›r›lmas›,
komplikasyonlar›n önlenmesinde; özellikle geriatrik inmeli
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hastalarda disfajinin erken tespiti ve etkili tedavi yöntemlerinin uygulanmas› önemlidir.
Hastanedeki inmeli hastalar›n %9.0’›nda, bak›m evlerindekilerin %23.0’›nda bas› yaras› görülmektedir (23). Uzun
süreli yatak istirahatine yol açarak rehabilitasyon sürecini
olumsuz etkiler. Erken tan› ve tedavi bu anlamda önemlidir.
Yaﬂl› hastalarda inmobilite, diabet, periferik vasküler hastal›k, inkontinans, düﬂük vücut kitle indeksi, cilt alt› ya¤ dokusunun azalmas›, bas› yaras› aç›s›ndan riski art›rmaktad›r (33).
Genç inmeli hastalarda bas› yaras› bildirilmemiﬂ olmas›na
ra¤men, çal›ﬂmam›zda geriatrik popülasyonda %1.9 s›kl›¤›nda bas› yaras› tespit edildi.
Hastanemizde yap›lan bir çal›ﬂmada geriatrik inmeli hastalar›n %52.6’s›nda depresif duygu durum belirti ve tutumlar› tespit edilmiﬂtir (34). ‹nmeli hastalarda geliﬂen komplikasyonlar, günlük yaﬂam aktivitelerinde ba¤›ml›l›k, sosyal
izolasyon, negatif aile deste¤i bir süre sonra hastalarda depresif duygu durumuna yol açabilmektedir. Bu da hastalar›n rehabilitasyon sürecinde motivasyonunu olumsuz etkilemektedir. Ayr›ca geriatrik hastalarda ilerleyen yaﬂ›n yol açt›¤› depresif duygu durumlar›n›n olabilece¤ini bildiren çal›ﬂmalar
mevcuttur. Yap›lan çal›ﬂmada %5.9 hastada depresif duygu
durumu bulgular›na rastland›.
Sonuç olarak inmeli hastalarda yaﬂ de¤iﬂtirilemeyen kesinleﬂmiﬂ risk faktörüdür. Oysa inme ile birlikteliklerini tespit
etti¤imiz HT, DM, aterosklerotik kalp hastal›¤› ve KOAH
de¤iﬂtirilebilir ve kontrol edilebilir risk faktörleridir. Geriatrik inmeli hastalarda, risk faktörü olarak kabul edilen sistemik hastal›k birlikteli¤i bizim hastalar›m›zda %82.1 s›kl›¤›nda mevcuttu. Yaﬂl›larda inmenin yüksek mortalite ve morbiditesi, ekonomik maliyeti ve aileye getirdi¤i yükler düﬂünüldü¤ünde; sistemik hastal›klar›n düzenli kontrolü, bu hastal›k hakk›nda hastalar›n e¤itimi ve koruyucu hekimli¤in
önemi burada birkez daha vurgulanmal›d›r. Ayr›ca geriatrik
inmeli hastalarda komplikasyonlar›n daha s›k ve iyileﬂmelerinin daha zaman al›c› ve komplike olmas› konunun önemini
birkez daha art›rmaktad›r.
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