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Giriﬂ: Kas-iskelet sistemi hastal›klar› yaﬂl› popülasyonun kendine yeterlili¤ini ve yaﬂam kalitesini bozabilmektedir. Bu tür hastal›klar›n erken tan›s› ve tedavisi mümkündür. Bu çal›ﬂmada, ilimiz
huzurevinde yaﬂayan yaﬂl›larda mevcut kas-iskelet sistemi hastal›klar› araﬂt›r›larak, bu hastal›klar›n
neden oldu¤u morbidite ve mortalitenin önlenmesine yönelik tedavi ve rehabilitasyon yöntemlerinin vurgulanmas› amaçland›.
Gereç ve Yöntem: Huzurevinde yaﬂayan 90 yaﬂl› gönüllü (29 kad›n, 61 erkek) çal›ﬂmaya dahil edildi. Kat›l›mc›lar›n ad-soyad, yaﬂ, meslek, huzurevinde kalma süresi, al›ﬂkanl›klar›, hastal›klar›
ve kulland›klar› ilaçlar sorgulanarak kaydedildi, kas-iskelet sistemi muayeneleri yap›ld›.
Bulgular: Çal›ﬂma grubumuzun yaﬂ ortalamas› 77±8 (61-100) idi. Çal›ﬂmaya dahil edilen yaﬂl›larda; %28 lomber spondiloz, %26 gonartroz, %16 servikal spondiloz, %14 koksartroz, %13
lomber radikülopati, %10 kalça protezi, %10 hemipleji, %7 servikal radikülopati, %4 ekstremite
ampütasyonu, %3 rotator kaf lezyonu, %3 diz protezi saptand›. Yaﬂl›lar›n %9’u yatalak olup, %
60’›nda birden fazla kas-iskelet sistemi ﬂikayeti mevcuttu.
Sonuç: Huzurevinde kalan yaﬂl›lar›n %80’ninde fizik tedavi ve rehabilitasyon gerektiren kasiskelet sistemi problemleri saptand›. Huzurevinde yaﬂayan ve çal›ﬂmam›za dahil edilen kiﬂiler düzenli fizik tedavi, rehabilitasyon veya egzersiz program› alam›yorlard›. Kiﬂilerin sa¤l›k problemlerine yönelik tedavi önerilerinde bulunuldu. Bu tür merkezlerde, yaﬂl›lara aktif hizmet ve e¤itim veren fizik tedavi üniteleri kurulmas›n›n, yaﬂl›n›n kendine yeterlili¤ini ve yaﬂam kalitesini artt›rabilece¤i düﬂüncesine var›ld›.
Anahtar Sözcükler: Huzurevi; Yaﬂl›; Kas-‹skelet Hastal›klar›.
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Introduction: Musculoskeletal disorders in the elderly may impair self-sufficiency and quality of life. Early diagnosis and treatment of such diseases are possible. The aim of our study was
to accentuate the methods of treatment and rehabilitation for preventing morbidity and mortality due to the existing diseases of the musculoskeletal system, detected in the elderly living in the
nursing home of our city.
Materials and Method: Ninety elderly volunteers (29 women, 61 men) living in the nursing
home of our city were included in the study. Name and surname, age, occupation, duration of
living at rest home, habits, diseases and use of medications were questioned and recorded for
all of the participants and musculoskeletal examination was carried out.
Results: Mean age of our study group was 77±8 years (range: 61-100). Frequently observed
disorders were as follows: lumbar spondylosis (28%), knee osteoarthritis (26%), cervical spondylosis (16%), coxarthrosis (14%), lumbar radiculopathy (13%), hip prosthesis (10%), hemiplegia
(10%), cervical radiculopathy (7%), extremity amputation (4%), rotator cuff lesions (3%), knee
replacement (3%), bedridden (9%). In 60% of the elderly more than one musculoskeletal system
complaints were found.
Conclusion: Musculoskeletal problems requiring physical therapy and rehabilitation were
detected in 80% of the elderly living in the nursing home. The elderly people living in the nursing home included in this study could not receive regular physical therapy, rehabilitation or an
exercise program. Recommendations were made to the elderly for the treatment of health problems. In our opinion, establishment of physical therapy units in such centers and providing continuous active service and training to the elderly may increase self-sufficiency and quality of life.
Key Words: Nursing Home; Aged; Musculoskeletal Diseases.
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G‹R‹ﬁ
irminci yüzy›l ile birlikte geliﬂen en önemli kavram ‘top-

Ylumlar›n yaﬂlanmas›d›r. T›p, bilim ve teknolojideki geliﬂ-

meler ve do¤umlardaki azalma sonucu (1) dünyada yaﬂl›lar›n
toplam nüfus içindeki pay› artmaktad›r (2). Butler ve arkadaﬂlar› ‹ngiltere’de, 65 yaﬂ üstündeki kiﬂilerin toplam nüfus içindeki pay›n›n, ondokuzuncu yüzy›l sonunda %5 iken, 21. yüzy›l baﬂlar›nda %16’ya ulaﬂt›¤›n› bildirmiﬂler ve 2034 y›l›nda
bu yüzdenin 24 olaca¤›n› öngörmüﬂlerdir (3). Dünya Sa¤l›k
Örgütü verilerine göre, önümüzdeki günlerde geliﬂmekte
olan ülkelerin nüfuslar›nda %95 s›kl›¤›nda bir art›ﬂ beklenirken, yaﬂl› nüfus için bu art›ﬂ›n %240 olaca¤› tahmin edilmektedir (2). Mevcut demografik e¤ilimlerin devam edece¤i varsay›m›ndan hareketle Türkiye’de 2005 y›l›nda 6 milyon civar›nda olan yaﬂl› nüfusun, 2050 y›l›nda 16 milyon civar›nda
olaca¤› öngörülmektedir. Türkiye Devlet ‹statistik Enstitüsü
raporlar›na göre do¤umda beklenen yaﬂam süresi 2007 y›l›nda 71.7 iken, 2050 y›l›nda 77.3 olarak beklenmektedir (1).
Yirminci yüzy›lda giderek artan ortalama yaﬂam süresi,
yaﬂl›lar›n yaﬂam kaliteleri art›r›lmad›¤› sürece bir anlam ve
de¤er ifade etmemektedir. Yaﬂl›daki pek çok sorun, yaﬂl›n›n
kendisi ya da yak›nlar› taraf›ndan ‘yaﬂl›l›ktand›r’ denerek göz
ard› edilmekte ve ilerleyen y›llarda kronikleﬂen problemler ya
tedavi edilemez hale gelmekte, ya da iyileﬂmesi gecikerek yaﬂl›y› günlük yaﬂamda ba¤›ml› hale getirmektedir. Yaﬂl›l›¤a
ba¤l› kronik hastal›klar›n maliyetinin gerekli tedbirler al›nmamas› halinde h›zla artaca¤› öngörülmektedir (1). Yaﬂl› popülasyonun kendine yeterlili¤ini ve yaﬂam kalitesini bozan
kas-iskelet sistemi hastal›klar› gibi birçok problemin, erken
teﬂhis ve uygun yaklaﬂ›mla tedavisi mümkündür.
Bu çal›ﬂmada, ilimiz huzurevinde yaﬂayan yaﬂl›larda mevcut kas-iskelet sistemi hastal›klar› araﬂt›r›larak, bu hastal›klar›n neden oldu¤u morbidite ve mortalitenin önlenmesine yönelik tedavi ve rehabilitasyon yöntemlerinin vurgulanmas›
amaçland›.

GEREÇ VE YÖNTEM
raﬂt›rmam›z için Sütçü ‹mam Üniversitesi T›p Fakültesi

AEtik Kurulundan, Kahramanmaraﬂ Huzurevi Yaﬂl› Ba-

k›m ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlü¤ü arac›l›¤›yla Kahramanmaraﬂ Sosyal Hizmetler Müdürlü¤ünden izin al›nd›.
Çal›ﬂmam›z 2011 Nisan ay›nda Kahramanmaraﬂ Merkez Huzurevinde yap›ld›. Huzurevinde yaﬂayan bütün yaﬂl›lara çal›ﬂmam›z hakk›nda ayd›nlat›c› bilgi verildi. Doksan yaﬂl›, gönüllü olarak çal›ﬂmaya kat›ld›. Bütün gönüllü kat›l›mc›lar›n
imzal› onamlar› al›nd›. Kat›l›mc›lara; ad-soyad, yaﬂ, meslek,
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huzurevinde kalma süresi, al›ﬂkanl›klar›, hastal›klar› ve kulland›klar› ilaçlar› sorgulayan haz›rlanm›ﬂ anket formu uyguland›. Tüm kat›l›mc›lar; kas-iskelet sistemi ﬂikayetlerine yönelik sorguland›, kas-iskelet sistemi fizik muayeneleri fizik
tedavi ve rehabilitasyon uzman hekimi taraf›ndan yap›ld›. Fizik muayenede; tüm vücudun kas-iskelet sistemi inspeksiyonu ile; postür analizi, kemik yap›da ﬂekil bozuklu¤u, yumuﬂak dokuda renk de¤iﬂikli¤i, ﬂiﬂlik, atrofi, hipertrofi gözlemlendi. Kemiklerin, eklemlerin ve yumuﬂak dokular›n palpasyonu ile; ›s› art›ﬂ›, a¤r›l› noktalar araﬂt›r›ld›. Tüm eklemlerin
aktif-pasif eklem hareket aç›kl›¤› (EHA) ölçülerek k›s›tl›l›k,
krepitasyon ve hareket s›ras›nda a¤r› ortaya ç›k›p ç›kmad›¤›na bak›ld›. Manuel kas testi, nörolojik muayene ve yürüyüﬂ
analizi yap›larak kaydedildi. Daha sonra sorunlara yönelik
özel testler uygulanarak ay›r›c› tan›ya gidildi. Uygulanan özel
testler;
Spurling testi: Servikal sinir kökü bas›s›na yönelik a¤r›y›
gösterir. Hasta baﬂ›n› yana e¤miﬂken hekim dikkatli bir ﬂekilde baﬂa aﬂa¤› yönde kuvvet uygular. Baﬂ›n e¤ildi¤i taraf›n koluna a¤r› yay›l›yorsa test pozitif kabul edilir (4).
Kol düﬂme testi: Rotator manﬂon y›rt›¤›n› teﬂhis etmek için
uygulan›r. Hastan›n omuzu 90 derece abduksiyona getirilir ve
daha sonra hastadan ayn› ark içinde kolunu yavaﬂça aﬂa¤›ya indirmesi söylenir. Rotator manﬂonda y›rt›k varsa hasta kolunu
yavaﬂ yavaﬂ indiremez kol a¤r›l› bir ﬂekilde yana düﬂer (5).
Subakromiyal s›k›ﬂma testi: Hastan›n skapulas› stabilize edilir ve kol pasif olarak öne do¤ru fleksiyona zorlan›r böylece tuberkulum majus korakoakromiyal arka do¤ru itilir. Subakromiyal s›k›ﬂma sendromunda test ile a¤r› oluﬂur (6).
Speed testi: Bisipital tendiniti gösterir. Dirsek ekstansiyonda, kol 90° öne fleksiyonda tutulur ve hastaya bu pozisyondan
itibaren ekstansiyon yap›l›rken direnç uygulan›r. Manevra s›ras›nda bisipital olukta a¤r›n›n ortaya ç›kmas› biseps tendinitini düﬂündürür (6).
Düz Bacak Germe ve Laseque Testi: Hasta s›rtüstü pozisyonda yatarken, diz ekstansiyonda olacak ﬂekilde bacak topuktan
tutularak kald›r›l›r. Normal olarak alt ekstremite rahats›zl›k
veya a¤r›ya neden olmadan yerden 80-90° kalkabilir. Belde ve
aya¤a kadar yay›lan a¤r› ortaya ç›kmas› siyatik sinir/ L5-S1sinir kökü irritasyonunu düﬂündürür (7)
Patrik/Faber Testi: Hasta s›rtüstü pozisyonda yatarken test
edilen alt ekstremitede kalça fleksiyon, abduksiyon ve eksternal rotasyona, diz fleksiyona getirilir, ayak bile¤i karﬂ› taraf
diz üzerine yerleﬂtirilir. Bir elle karﬂ› taraf pelvis stabilize edilirken di¤er elle test edilen tarafta kalça ekstansiyona zorlan›r.
A¤r› ortaya ç›kmas› kalça ve sakroiliak eklem patolojilerini
akla getirir (7).
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‹statistik de¤erlendirmelerde SPSS (Statistical Package for
Social Sciences, Inc., Chicago, USA) 15.0 paket program› kullan›larak tan›mlay›c› analiz yap›ld›. Sonuçlar ortalama ± standart sapma olarak ifade edildi. Mevcut kas-iskelet sistemi
problemlerinin huzurevi popülasyonundaki s›kl›klar› verildi

BULGULAR
limiz huzurevi 60 yaﬂ üzeri 100 yaﬂl›ya hizmet vermektedir.

‹Huzurevinde yaﬂayan 100 yaﬂl›dan 90’› (29 kad›n, 61erkek)

gönüllü olarak çal›ﬂmaya kat›ld›. Çal›ﬂmaya kat›lan yaﬂl›lar›n
yaﬂ ortalamas› 77±8 y›l (61-100 y›l) idi. Huzurevinde kalma
süreleri 3.5±2.8 y›l (1-12 y›l) idi. Çal›ﬂmaya kat›lanlardan 36
kiﬂide (%40) osteoartrit (OA) [14 (%16) servikal spondiloz,
25(%28) lomber spondiloz, 23 (%26) gonartroz, 13(%14)
koksartroz] , 31 kiﬂide (%34) spinal a¤r› (%16 boyun a¤r›s›,
%22 s›rt a¤r›s›, %28 bel a¤r›s›), 6 (%7) kiﬂide servikal radikülopati,12 (%13) kiﬂide lomber radikülopati, 9 kiﬂide (%10)
omuz a¤r›s›, 3 (%3) kiﬂide rotator kuf lezyonu, 9 (%10) kiﬂide kalça protezi, 3(%3) kiﬂide diz protezi, 4 (%4) kiﬂide ektremite ampütasyonu, 9 (%10) kiﬂide geçirilmiﬂ serebrovasküler hastal›¤a (SVH)’ ba¤l› hemiparezi-hemipleji, 6 (%7) kiﬂide SVH öyküsü olmaks›z›n yürüme dengesinde bozukluk
tespit edildi. 8 (%9) kiﬂi yatalak olup, yatalak olanlar›n 6’ s›nda ekstremitelerde flexion kontraktürleri, 3’ünde dekübitis
mevcut idi. Ellidört (%60) kiﬂide birden fazla kas-iskelet sistemi ﬂikayeti mevcut olup, 18 (%20) kiﬂinin kas-iskelet sistemine ait belirgin ﬂikayeti yoktu.

TARTIﬁMA
emel insan haklar›ndan olan kaliteli sa¤l›k hizmeti alma

Tve nitelikli yaﬂam yaﬂl› insanlar›n da hakk›d›r ve tüm yaﬂl›lar bu hizmetlerden yararlanma hakk›na sahip olmal›d›r (2).
Yaﬂl›lar›n genel sa¤l›¤› aç›s›ndan bak›m gereksinimlerini saptamada önleme ve erken tan› öncelik taﬂ›r. Saptanan sorunlarla baﬂetme ve tedavi yöntemleri, sorunla ilgili tüm odaklar›n
iﬂbirli¤iyle uygulanmal›d›r. Uygulama olabildi¤ince yaﬂl›n›n
do¤al ortam›nda gerçekleﬂtirilmelidir. Bak›m›n devaml›l›¤›,
bilgilendirme, destekleme, dan›ﬂmanl›k ve olas› sorunlara erken müdahale esast›r (1).
Toplum içi ve bak›m evlerinde yaﬂayan yaﬂl› bireyler üzerinde yap›lan çal›ﬂmalarda, bireylerin ço¤unda bir veya birkaç
romatizmal durumun mevcut oldu¤u, ço¤u yaﬂl›da bunlar›n
yeterli tedavisinin yap›lamad›¤› ve buna ba¤l› yaﬂam kalitesinde azalma oldu¤u saptanm›ﬂt›r (2,8,9).
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Tablo 1— Huzurevinde Kalan Yaﬂl›lar›n ﬁikayet Ve Hastal›klar›n›n
Da¤›l›m›
Özellik
Yak›nma
Boyun ve/veya boyundan kola yay›lan a¤r›
Omuz a¤r›s›
S›rt a¤r›s›
Bel ve/veya belden baca¤a yay›lan a¤r›
Kalça a¤r›s›
Diz a¤r›s›
Yürüme zorlu¤u
Toplam
Tan›
Servikal spondiloz
Servikal radikulopati
Ratotor kuf y›rt›¤›
Lomber spondiloz
Lomber radikulopati
Koksartroz
Gonartroz
Ekstremite ampütasyonu
Kalça protezi
Diz protezi
Hemipleji-hemiparezi
Yürüme denge bozuklu¤u
Yatalak hasta
Eklemlerde fleksiyon kontraktürü
Dekübitis
Toplam

n

%

14
9
20
25
13
23
40
72

16
10
22
28
14
26
44
80

14
6
3
25
12
13
23
4
9
3
9
6
8
6
3
72

16
7
3
28
13
14
26
4
10
3
10
7
9
7
3
80

Sa¤l›k istatistiklerine bak›ld›¤›nda da romatizmal hastal›klar›n, yaﬂl›larda hekime baﬂvuru ve yeti yitiminin baﬂta gelen nedenlerinden birini oluﬂturdu¤u görülür (10).
Bizim çal›ﬂmam›zda huzurevinde kalan yaﬂl›lar›n
%80’nin de fizik tedavi ve rehabilitasyon gerektiren kas-iskelet sistemi problemleri saptand›. Geriatrik bir hastanede yap›lan çal›ﬂmada eklem problemleri s›kl›¤›n›n %78 oldu¤u ve
hastalar›n %50’sinde mobiliteyi etkileyen semptomatik eklem yak›nmalar› oldu¤u bildirilmiﬂtir (11). Odding ve arkadaﬂlar›n›n 55 yaﬂ üzeri kiﬂilerde yapt›klar› çal›ﬂmada lokomotor engellilik prevalans›n› ba¤›ms›z yaﬂayan kad›nlar için
%36.0, erkekler için%21.9 olarak bildirmiﬂlerdir. Huzurevlerinde ise bu rakamlar› kad›nlar için %96.5, erkekler için
84.0%olarak rapor etmiﬂlerdir (12). Odding ve arkadaﬂlar› 55
yaﬂ üzeri olman›n ve yaﬂl› bak›m evlerinde yaﬂ›yor olman›n lokomotor engellilik oran›n› art›ran risk faktörleri aras›nda oldu¤unu bildirmiﬂlerdir (12).
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Toplumda yaﬂl› popülasyonun giderek artmas› nedeniyle
OA önemli bir halk sa¤l›¤› sorunu haline gelmiﬂtir. OA’n›n
çeﬂitli çal›ﬂmalarda yaﬂl› popülasyonda özürlülük nedenleri
aras›nda beﬂinci s›rada yer ald›¤› bulunmuﬂtur. OA eklem
kartilaj›n›n ilerleyici, geri dönüﬂümsüz dejenerasyona neden
olan ve en s›k rastlanan eklem hastal›¤› olup, eklem a¤r›s› ve
disfonksiyonu ile karakterizedir. OA’n›n sosyal etkileri, direkt ve indirekt maliyeti önemli boyutlardad›r. Dünya Sa¤l›k
Örgütü’nün tahminlerine göre 65 yaﬂ üstü eriﬂkinlerin kabaca %25’inde OA’ya ba¤l› a¤r› ve fonksiyon kayb› vard›r (13).
‹limiz huzurevinde kalan yaﬂl›lar›n %40’›nda OA saptand›.
Arslan ve ark. 23 fakl› ilde huzurevlerinde yapt›klar› çal›ﬂmada OA oran›n› kad›nlarda %29.4, erkeklerde %14.5 olarak
bildirmiﬂlerdir (8).
Boyun, s›rt ve bel a¤r›lar›, mekanik nedenlere veya spondiloza ba¤l› olarak görülebilir. Mekanik nedenler; intervertebral disk yaralanmalar›, disk dejenerasyonu ve disk herniasyonudur. Disk dejenerasyonu; anulus fibrozis ve nükleus pulpozusta oluﬂan ve eksternal kontürde deformiteye neden olmayan patolojik de¤iﬂikliklerdir. Fizik muayenede, eklem hareket aç›kl›¤›nda k›s›tl›l›k görülebilir. Sinir kökü bas›s› olmad›¤›ndan nörolojik semptom ve bulgu yoktur. Disk herniasyonu ise dejenerasyonun aksine anulus fibrozus ve nükleus
pulpozusuda etkileyerek eksternal kontürde deformiteye neden olabilen patolojik bir de¤iﬂiklikdir. Sinir kökü yaralanmas›n›n en s›k nedenidir. Sinir kökü irritasyonuna ba¤l› olarak radiküler a¤r› görülür. Spondiloz da ise; vertebra gövdelerinde, eklemlerinde, intervertebral disklerde dejeneratif de¤iﬂiklikler (osteofitler, hipertrofi) ve ligamanlarda kalsifikasyonlar ve hipertrofi görülür. A¤r›, somatik (eklem ve çevresindeki a¤r›ya duyarl› yap›lar›n irritasyonuyla oluﬂan) ya da
radiküler (sinir dokusunun irritasyonuyla oluﬂan) tarzda olabilir (14). Dellaroza ve arkadaﬂlar› 60 yaﬂ›n üzerindeki kiﬂilerde spinal a¤r› s›kl›¤›n› %30.2 (15), dosReis ve arkadaﬂlar›
%31(16), Lacerda ve arkadaﬂlar› %48 (17) olarak bildirmiﬂlerdir. Biz çal›ﬂmam›zda spinal a¤r› oran›n› %34 olarak bulduk.
Bizim çal›ﬂmam›zda yaﬂl›lar›n %16’s›nda boyun a¤r›s› ﬂikayeti ve fizik muayene ile servikal spondiloz, %7’sinde servikal
radikülopati bulgular› mevcuttu. Dellaroza ve arkadaﬂlar› 60
yaﬂ üzeri yaﬂl›larda boyun a¤r›s› oran›n› %3.4 (15), dosReis ve
arkadaﬂlar› boyun a¤r›s›n› %6.9 (16), Seçkin ve arkadaﬂlar›
servikal spondiloz oran›n› %4.2 olarak bildirmiﬂlerdir (18).
Çal›ﬂmam›zda yaﬂl›lar›n %28’inde bel a¤r›s› ﬂikayeti ve fizik muayene ile lomber spondiloz, %13’ünde lomber radikülopati bulgular› mevcuttu. Atalay ve ark. yaﬂl› populasyonda
bel a¤r›s› s›kl›¤›n› %58.5 (9), Panazzolo ve ark. %27.8 (19),
Seçkin ve ark. %9.6 (18), olarak bildirmiﬂlerdir. Bressler ve
arkadaﬂlar› toplum içinde yaﬂayan yaﬂl›lar aras›nda bel a¤r›s›
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yayg›nl›¤›n›n %12.8 ile %49.0 aras›nda de¤iﬂti¤ini bildirmiﬂler ve sonuçlar aras›ndaki bu farkl›l›¤›n çal›ﬂman›n yöntemi, ülkelerin sosyo-ekonomik durumu ve geliﬂmiﬂlik düzeyine ba¤l› oldu¤unu ileri sürmüﬂlerdir (20).
Omuz a¤r›s›; rotator manﬂon tendon patolojileri (tendinit,
tendon parsiyel/total y›rt›¤›), omuz eklemi etraf›ndaki bursalar›n enflamasyonu, eklemi oluﬂturan kemiklerin-kaslar›n dejeneratif ve travmatik de¤iﬂiklikleri sebebiyle oluﬂabilir. Bizim çal›ﬂmam›zda omuz a¤r›s› ﬂikayeti %10, ratotor manﬂon
tendon patolojileri %3 olarak bulundu. Alves ve ark. yaﬂl› populasyonda omuz a¤r›lar› s›kl›¤›n› %25.0 (21), Delloraza ve
ark. %11.1 (15) olarak bildirmiﬂlerdir.
Son y›llarda SVH insidans› azalmakla birlikte, popülasyondaki SVH prevalans›, hayatta kalma oran›n›n artmas›na
paralel olarak, yaﬂl› popülasyonun artmas› nedeniyle art›ﬂ göstermektedir (22). Bizim çal›ﬂmam›zda geçirilmiﬂ SVH öyküsü %14, SVH’a ba¤l› hemiparezi-hemipleji oran› %10 olarak
bulundu. Arslan ve ark. 23 fakl› ildeki huzurevlerinde kalan
kad›nlar›n %7.7’sinde, erkeklerin ise %6.9’unda geçirilmiﬂ
SVH öyküsü oldu¤unu bildirmiﬂlerdir (8).
Çal›ﬂma yapt›¤›m›z huzurevinde kalan yaﬂl›lar›n %9’u yatalak olup, yatalak olanlar›n %75’inin (6 kiﬂi) ekstremitelerinde flexion kontraktürleri, %38’inde (3 kiﬂi) yatak yaras›
geliﬂmiﬂti. Turhano¤lu ve ark. 55 yaﬂ üzeri kiﬂilerde yapt›klar› çal›ﬂmada günlük yaﬂam›nda tamamen yata¤a ba¤›ml› olanlar›n oran› %0,58 olarak saptam›ﬂlard›r (23). Arslan ve arkadaﬂlar› huzurevinde kalan kad›nlar›n %4.0’ünün, erkeklerin
ise %1.8’inin yata¤a ba¤›ml› oldu¤unu bildirmiﬂlerdir (8).
Yürüyebilme yetene¤i tüm yaﬂ gruplar›nda ba¤›ms›zl›¤›n
önemli bir ölçütüdür. Yaﬂlanma sürecinde bireyin postür,
denge ve yürümesinde önemli de¤iﬂiklikler izlenir. Yaﬂl›lar
gerek dik postürün idamesinde, gerekse yürüme s›ras›nda s›kl›kla denge sorunlar› yaﬂarlar. Bunun nedenleri aras›nda duyusal inputun azalmas›, kas gücünde azalma, postüral cevaplar›n
latanslar›nda uzama ve vestibüler reflekslerin yavaﬂlamas› say›labilir. ‹laçlar, kas-iskelet sistemindeki limitasyonlar ve
kondisyonsuzluk da denge bozuklu¤una katk›da bulunur
(24). Yürüme dengesindeki bozulma ve buna ba¤l› düﬂmeler
yaﬂl› populasyon için önemli bir morbidite ve mortalite nedenidir. Çal›ﬂmam›zda %7 oran›nda SVH öyküsü olmaks›z›n
yürüme dengesinde bozukluk tespit edildi.
Günümüzde 65 yaﬂ üzerinde tam mobiliteye sahip bireylerin %36’s› 4 y›l içerisinde mobilitelerini kaybetmektedirler.
Altm›ﬂ beﬂ yaﬂ üzerinde, her 10 y›lda mobilitenin azalmas›
riski 2 kat artmaktad›r (8).
Y›llar boyunca yap›lan çal›ﬂmalar sonucunda, insan›n 70’li
yaﬂlar›na kas iskelet sa¤l›¤›n› koruyarak girebilece¤i sonucuna
var›lm›ﬂt›r. Kellgren’in 1955’lerdeki mesaj› günümüzde de
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geçerlidir; di¤er hastal›klarda oldu¤u gibi kas-iskelet sistemi
hastal›klar›n›n önlenmesi de tedavisinden daha etkilidir (25).
Uluslararas› Gerentoloji ve Geriatri Birli¤i; korunma ve
rehabilitasyonun geriatrik t›bb›n ana hedefleri aras›nda yer almas› gerekti¤ini bildirmiﬂtir (1). Yaﬂl› bireylerin kaybettikleri fiziksel yetilerini tekrar kazand›rmak, günlük yaﬂamda ba¤›ms›z veya en az ba¤›ml› hale getirmek, fiziksel, sosyal ve
psikolojik aç›dan yaﬂam kalitesini mümkün olan en üst düzeye ç›karmak rehabilitasyon t›bb›n›n ana hedeflerini oluﬂturmaktad›r. Kiﬂiselleﬂtirilmiﬂ, gerçekçi ve fonksiyonel amaçlara
yönelik olarak haz›rlanan programlarla hedeflenen amaçlara
ulaﬂ›labilir.
Sonuç olarak, çal›ﬂma yap›lan huzurevinin bünyesinde
yaﬂl›lar›n tedavi alabilece¤i aktif bir fizik tedavi ve rehabilitasyon biriminin olmad›¤›, huzurevinde kalan yaﬂl›lar›n düzenli fizik tedavi, rehabilitasyon veya egzersiz program› alamad›klar› saptand›. Bu tür merkezlerde, yaﬂl›lara sürekli aktif
hizmet ve e¤itim veren fizik tedavi üniteleri kurulmas›n›n,
yaﬂl›n›n kendine yeterlili¤ini ve yaﬂam kalitesini artt›rabilece¤i düﬂüncesine var›ld›.
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