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Özet

Summary

Bu derlemede yaﬂl› kiﬂilerdeki üriner inkontinans, a¤r› ve immobilizasyon
problemleri ele al›nm›ﬂt›r. Üriner inkontinans yaﬂl›larda giderek büyüyen
medikal, sosyal ve ekonomik etkileri olan bir sa¤l›k sorunudur. Urge üriner
inkontinans ve stress üriner inkontinans en s›k görülen inkontinans formlar› olup, her ikisi de yaﬂl›lar›n yaﬂam kalitesini etkilemektedir. Üriner inkontinans›n de¤erlendilip, tedavi edilmesi yaﬂam kalitesini önemli derecede etkileyecektir. Ço¤u yaﬂl› kiﬂi a¤r›y› yaﬂlanman›n bir parças› olarak görmektedir. Yaﬂl›lar genel popülasyona göre daha fazla a¤r› çekmelerine
ra¤men, ço¤u yetersiz tedavi almaktad›r. Yaﬂl›lar için güvenli farmakolojik
ve non-farmakolojik tedavi seçenekleri mevcuttur. Yatak istirahati ve immobilizasyon birçok hastal›¤›n sonucu oluﬂan ve baz› hastal›klar›n tedavisinde de önerilen bir tedavi yöntemidir. ‹naktivitenin vücudun etkilenen
bölümünde iyileﬂmeyi h›zland›rd›¤› görüﬂü kabul görmüﬂ olsa da uzun süreli yatak istirahati ve immobiliteye ba¤l› zarar verici etkiler ve komplikasyonlar 1940’l› y›llardan günümüze kadar giderek artan ﬂekilde ortaya konmaktad›r. ‹mmobilizasyon sonucu ortaya ç›kan bu olumsuz etkiler her ne
kadar bireyler aras›nda farkl›l›klar gösterse de yaﬂl›larda fonksiyonel ba¤›ms›zl›k kay›plar› çok daha kolay ve h›zl› bir ﬂekilde kendini göstermektedir. Türk Fiz T›p Rehab Derg 2009; 55 Özel Say› 2: 62-6.
Anahtar Kelimeler: Yaﬂl›, üriner inkontinans, a¤r›, immobilizasyon

In this review, urinary incontinence, pain and immobilization problems in
elderly people have been discussed. Urinary incontinence is a growing
medical, social and economic health problem for the elderly people. Urge
urinary incontinence and stress urinary incontinence are the most
common forms of incontinence and they both affect the quality of life
of the elderly. Assessment and treatment of urinary incontinence will
significantly influence the elder’s quality of life. Many older adults consider
pain as a natural part of aging. While elderly people are more likely
to experience pain than the general population, in many cases, they
are undertreated. Safe pharmacological and non-pharmacological pain
treatment options are available for the elderly. Bed rest and immobilization
are a common consequence of many diseases and are also a proposed
treatment modality for several acute and chronic disorders. It has been
approved that inactivity fosters the healing of the affected part of the
body; however, the deleterious effects and complications of prolonged bed
rest and immobility have been increasingly recognized since the mid-1940s.
Although the unfavorable effects and complications of immobilization
seem to be variable for individuals, the elderly people are likely to lose significant independent functions easier and faster. Turk J Phys Med Rehab
2009; 55 Suppl 2: 62-6.
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Yaﬂl›da Üriner ‹nkontinans
Dünya nüfusu yaﬂland›kça üriner inkontinans› (Ü‹) olan kiﬂilerin say›s› art›ﬂ göstermekte ve bu durum giderek artan medikal, sosyal ve ekonomik sorunlar yaratmakta, ayr›ca yaﬂam kalitesini de olumsuz olarak etkilemektedir (1-3).
Yaﬂl›lar; toplumda yaﬂamlar›n› kendileri sürdürebilen sa¤l›kl› grup, önemli t›bbi sorunlar› olup bir bak›c›n›n yard›m›na gereksinimi olanlar ya da huzurevlerinde yaﬂamlar›n› sürdürenler

ﬂeklinde heterojen bir gruptan oluﬂtuklar›ndan dolay› Ü‹'ye yönelik bak›m gereksinimleri de farkl›l›klar gösterecektir. Yaﬂl›lar›
etkileyen birçok durum kontinan kalabilmeyi etkileyebilmektedir. Örne¤in fiziksel yeterlili¤i azaltan durumlar, yaﬂl› bir kiﬂinin
tuvalete zaman›nda yetiﬂebilmesi üzerinde olumsuz etkiye sahip olacakt›r. Kognitif fonksiyonlar›n bozuk olmas› uygun olmayan yerlere ya da uygun olmayan zamanlarda idrar yapmaya neden olabilmektedir (1). Parkinson hastal›¤›, inme, diabetes mellitus, konjestif kalp yetmezli¤i, kronik akci¤er hastal›¤›, konstipas-
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yon, demans yaﬂl›lar aras›nda hepsi s›k görülmekte olup kontinens durumu üzerine tümü etki göstermektedir. Mevcut olan bu
durumlar›n tedavisi de yararl› etki gösterecektir. Yetmiﬂbeﬂ yaﬂ
üzerindeki kiﬂilerin %31’i 4 ya da daha fazla ilaç almakta olup,
ilaç etkileﬂimi potansiyeli, ilaçlarla iliﬂkili yan etkiler ve Ü‹'ye
predispozisyon bu kiﬂilerde iyi bilinmektedir. ‹nkontinans› olan
yaﬂl› bir kiﬂi de¤erlendirilirken tüm ilaçlar›n›n gözden geçirilmesi, inkontinansta katk›s› olabilecek ilaçlar›n mümkünse kesilmesi ya da de¤iﬂtirilmesi gerekebilir (1).
Tüm yaﬂl›larda öncelikle ortadan kald›r›labilecek nedenlerin
araﬂt›r›l›p, bunlara yönelik yaklaﬂ›mlarla inkontinans›n düzelmesine katk›da bulunmak temel yaklaﬂ›m olmal›d›r. Daha sonra inkontinans›n tipine ve hastan›n özelliklerine göre spesifik yaklaﬂ›mlar devreye sokulabilir. Ü‹'nin akut ve potansiyel olarak tedavi edilebilen nedenleri Tablo-1’de verilmiﬂtir (4).
Altm›ﬂbeﬂ yaﬂ üzerindeki kad›nlar›n %24’ü Ü‹'den ﬂikayet etmektedir. En s›kl›kla urge (s›k›ﬂma ﬂeklinde) üriner inkontinans
(UÜ‹) ve stress üriner inkontinans (SÜ‹) görülmektedir (1).
UÜ‹, istemsiz mesane kontraksiyonlar›n›n neden olabildi¤i
miksiyon yapmak için güçlü ve acil istekle birlikte idrar kaç›rma
durumudur. SÜ‹ ise efor s›ras›nda ya da hapﬂ›rma, öksürme gibi kar›n içi bas›nc›n› artt›ran olaylar s›ras›nda istemsiz olarak idrar kaç›rma olarak tan›mlanmaktad›r (5). SÜ‹ ve UÜ‹ saf formlar
ﬂeklinde ortaya ç›kabildi¤i gibi mikst üriner inkontinans (MÜ‹)
ﬂeklinde birlikte de görülebilir. Pelvik taban kaslar›n›n (PTK) ve
mesaneyi destekleyen ligamanlar›n yaﬂlanmayla iliﬂkili olarak
zay›flamas› mesane boynu hipermobilitesine neden olup SUI ile
sonuçlanabilir. Mesanede elastik ve kollagen konnektif doku
yaﬂlanmayla birlikte azalmaya baﬂlar, mesane kapasitesi azal›r
ve bu durum daha s›k miksiyon yapmaya neden olur. Yaﬂl› kad›nlarda detrüsör kas› nöronal kay›p olmadan aﬂ›r› aktif olabilir. Bu
spontan mesane kas› kontraksiyonlar›, düﬂük mesane volümlerinde bile s›k›ﬂmaya neden olup UÜ‹ ile sonuçlanabilir (6).
UÜ‹ tedavisinde öncelikle mesane e¤itiminden yararlan›l›r.
Hasta taraf›ndan mesane günlü¤ü doldurularak s›v› al›m›, idrara ç›k›ﬂ ve inkontinans s›kl›¤› saptan›r. S›v›lar›n akﬂam yeme¤inden sonra al›nmamas›na dikkat edilmesi nokturiyi azaltmaya
yard›mc› olur. S›k›ﬂma ve poliüriye neden olan alkollü ve kafeinli içeceklerden kaç›n›lmas› da önemlidir.
Son birkaç y›lda UÜ‹ tedavisinde kullan›lan antimuskarinik
ilaçlarda önemli geliﬂmeler ve kan›ta dayal› kullan›mlar›n› destekleyecek veriler elde edilmiﬂtir. Oksibutinin’in oral formu yan›s›ra, uzam›ﬂ sal›n›ml› formu ve transdermal formunun da yaﬂl›larda etkin oldu¤u gösterilmiﬂtir. Tolterodine, trospium klorid,
propiverin hidroklorid ve darifenasin çal›ﬂmalar›na ait veriler,
her ne kadar sonuçlar ayr› olarak de¤erlendirilmemiﬂ olsa da
yaﬂl› insanlar› da içermektedir. Bu ilaçlar yaﬂl› hastalarda kullan›l›rken kognitif fonksiyonlar üzerindeki etkileri de dikkate al›nTablo 1. Üriner inkontinans›n akut ve potansiyel olarak tedavi edilebilen
nedenleri.
D

Deliryum (Delirium)

I

Enfeksiyon (Infection)

A

Atrofik vajinitis ya da üretritis (Atrophic vaginitis or urethritis)

P

Farmakolojik ajanlar (Pharmaceutical agents)

E

Aﬂ›r› idrar ç›k›ﬂ› (Excess urine output)

R

K›s›tlanm›ﬂ mobilite (Restricted mobility)

S

Fekal impakﬂ›n (Stool impaction)
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mal›d›r (1). Medikal tedaviden yarar görmeyen ya da antikolinerjik ilaçlar› kullanmas› kontrendike olan uygun hastalarda elektrik stimülasyonu (ES) tedavisi denenebilir (7).
SUI’›n konservatif tedavisinde PTK egzersizlerinin etkinli¤i kan›tlanm›ﬂt›r. PTK’n›n e¤itiminde vajinal palpasyon temeline dayanan yaklaﬂ›m yan›s›ra, biofeedback, vajinal koniler ve ES’dan da yararlan›labilir. Ülkemizde huzurevinde yaﬂayan kad›nlarda bile PTK
egzersizlerinin etkinli¤i gösterilmiﬂtir (8). Hasta PTK’n› do¤ru bir
ﬂekilde kas›p gevﬂetmeyi ö¤rendikten sonra bunu günlük yaﬂam›n›n bir parças› haline getirmeli ve öksürme, hapﬂ›rma gibi inkontinansla sonuçlanan aktiviteler s›ras›nda da bu kaslar›n› bilinçli olarak kullanma konusunda e¤itilmelidir. Vajinal ya da anal prob yard›m›yla PTK’n›n ES’u kiﬂinin uygun kas gruplar›n› tan›mas›na yard›mc› olur ve PTK’nda pasif egzersiz oluﬂturur (9).

Yaﬂl›larda A¤r›
Kayna¤› ne olursa olsun yaﬂl›larda en çok dile getirilen sorunlardan biri olan a¤r›; sensoryel bir uyar› veya nörojenik bir
hasara ba¤l› olarak ortaya ç›kan ve bireyin haf›zas›na, beklentilerine ve duygusal yap›s›na göre de¤iﬂiklikler gösteren karmaﬂ›k
bir fenomen olarak tan›mlanabilir.
Yaﬂam süresinin artmas› ile birlikte popülasyonda yaﬂl› say›s› artmaktad›r. Pek çok araﬂt›rma toplum içinde yaﬂayan yaﬂl›larda %25-50 oran›nda ciddi a¤r› sorunu yaﬂand›¤›n› bildirmektedir. Huzurevleri ve bak›m evlerinde yaﬂayan yaﬂl›larda a¤r›
önemli bir sorundur.

De¤erlendirme
Sa¤l›k kuruluﬂuna ilk baﬂvuru aﬂamas›nda yaﬂl› birey hekim taraf›ndan a¤r›n›n varl›¤› aç›s›ndan de¤erlendirilmelidir. De¤erlendirme a¤r›ya neden olabilecek olaylar dizisinin irdelenmesi, tan›, tedavi-bak›m ve prognozun öngörüsü temellerine dayand›r›lmal›d›r (10).
Öyküde a¤r›n›n karakteristi¤i (yo¤unlu¤u, s›kl›¤›, lokalizasyonu, süresi, azaltan ve artt›ran etmenler), a¤r›n›n tan›m›, günlük yaﬂam aktivitelerine, uykuya, iﬂtaha, enerjiye, egzersize, biliﬂsel iﬂlevlere ve sosyal yaﬂama etkisi sorgulanmal›d›r. Daha önce uygulanan tedavi yaklaﬂ›mlar›, hastan›n tutumu, davran›ﬂlar›, inançlar›, tedavi ile ilgili bilgi düzeyi, önceki tedavilerin etkinli¤i, hastan›n tedavi ile ilgili doyum ve tatmini üzerine yo¤unlaﬂ›lmal›d›r. Fizik muayenede a¤r›n›n belirtilen yeri, yay›l›m alanlar›, kas-iskelet sistemi, nörolojik sistem ve fiziksel fonksiyonlar
de¤erlendirilmelidir (11).
ﬁiddet ölçümü en s›k kullan›lan a¤r› de¤erlendirme yöntemidir. Bunun için vizüel analog skala (VAS), sözlü tan›mlay›c› skalalar (VDS) ve say›sal de¤erlendirme skalalar› (NRS) kullan›labilir. Mc Gill A¤r› Anketi (MPQ) ise a¤r›n›n duysal, affektif etkilerini ve di¤er özelliklerini ölçer.

Yaﬂl›larda S›k Karﬂ›laﬂ›lan A¤r›l› Durumlar
Yaﬂl›larda kansere ba¤l› a¤r›lar d›ﬂ›nda damarsal kökenli (temporal arterit, anjina pektoris, periferik vasküler hastal›klar, arteryel
ve pulmoner emboli) nörojenik kökenli (sinir kökü irritasyonlar›,
periferik nöropati, postherpetik nevralji ve talamik sendrom), kemik kökenli (osteoporoza ba¤l› k›r›klar, Paget hastal›¤›), eklem kökenli (osteoartrit, servikal ve lomber spondiloz), kas kökenli (polimyalji romatika, miyopatiler, fibromyalji ve miyofasiyel a¤r› sendromu, kas ve tendon kontraktürleri, tendinitler) ve viseral kökenli
(peptik ülser, hiatal herni, safra kesesi taﬂlar›, divertiküller, spastik
kolon, hemoroid) a¤r›l› durumlar geliﬂebilir (11).
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Yetmiﬂ yaﬂ ve üzerinde kas iskelet yak›nmalar› s›kt›r. Bir çal›ﬂmada 70 yaﬂ ve üzeri hastalarda aktiviteleri k›s›tlayan çeﬂitli
bölgelerdeki a¤r› %19-40 aras›nda ve kad›nlarda daha yüksek
oranda bulunmuﬂtur. En s›k a¤r›l› bölgeler diz, uyluk, ayak bile¤i-ayak ve omuz bölgesi olmuﬂtur. S›rt ve bel a¤r›s› 90 yaﬂ üstü
grupta erkeklerde kad›nlarla ayn› s›kl›ktad›r (12).

Tedavi
A¤r› yaﬂl› hastalar aras›nda önemli ancak ihmal edilen bir
problemdir. Birçok yaﬂl› hasta a¤r› tedavisi alamamaktad›r. A¤r›n›n yeterince de¤erlendirilip tedavi edilememesi; hastan›n biliﬂsel kayb› ve sa¤l›k bak›m personelinin yetersiz de¤erlendirmesi gibi birçok problemden kaynaklanabilir (13).
Farmakolojik Tedavi
Yaﬂl›larda gençlere oranla ço¤u analjezik grubunda düﬂük
dozlarda yan etki gözlenmektedir (14). Metabolizmada ve ilaç
klirensinde yaﬂa ba¤l› de¤iﬂiklikler olabilir. Bu nedenle ilaç tedavisinde uygun ilac›n seçimi, k›sa etkili ilaçlar›n tercih edilmesi,
tedaviye düﬂük dozlarda baﬂlanmas›, dozun gerekiyor ise kontrollü olarak ve yavaﬂ artt›r›lmas›, ilac›n yan etkilerinin bilinmesi, ilaca gerekti¤i süre kadar devam edilmesi önemlidir (11).
DSÖ a¤r› tedavisinde basamak yaklaﬂ›m›n›n nas›l uygulanaca¤›n› 3 basamakta tan›mlam›ﬂt›r.
1. Basamakta kontrendikasyon olmad›¤› sürece aspirin, asetaminofen, NSA‹‹'ler hafif-orta ﬂiddetli a¤r›da kullan›lmal›d›r. NSA‹‹’ler hem geleneksel hem de COX-2 selektif ilaçlar› içermektedir.
2. Basamakta a¤r› daha ﬂiddetli ve sürekli olursa mevcut hafif-orta a¤r› tedavisine uygun bir opioid eklenmelidir.
3. Basamakta a¤r› daha da ﬂiddetli ve sürekli hale gelirse
opioid art›r›labilir veya daha güçlü opioide geçilir. Nonopioid veya adjuvan tedavi eklenebilir ki bunlar antidepresanlar, antikonvülzanlar ve steroidleri içerir.
NSA‹‹: Aspirin 4g/g, ibuprofen 2400 mg/g, naproksen
1000mg/g, maksimum dozlarda verilebilir. ‹ndometazin, piroksikam, tolmetin ve meklofenamat gibi NSA‹‹’lar›n kronik kullan›m›
geriatrik hastalarda çok ciddi yan etki s›kl›¤› nedeniyle önerilmez. Geleneksel NSA‹‹ kullan›m› ile gastrointestinal kanama riski 60 yaﬂ ve üzerinde %3-4’e ulaﬂ›rken gastrointestinal kanama
öyküsü olanlarda yaklaﬂ›k %9’dur. NSA‹‹ ile birlikte misoprostol,
histamin-2 reseptör antagonistleri, proton pompa inhibitörleri
ve antiasit kullan›m› gastrointestinal kanama riskini yaln›zca
k›smen azaltabilmektedir (15).
NSA‹‹ al›m›na ba¤l› olarak gastrointestinal yan etkiler, kan
bas›nc› art›ﬂ›, ödem, böbrek yetmezli¤i ve artan ilaç-ilaç etkileﬂimi s›kt›r. Bu nedenle NSA‹‹ kullan›m›nda dikkat edilmesi gereken hususlar ﬂöyle özetlenebilir: Yüksek doz, uzun süreli
NSA‹‹’dan kaç›n›lmal›d›r. Kronik kullan›mda NSA‹‹ gerekti¤i kadar k›sa kullan›lmal›d›r. Doz birikiminden kaç›nmak için k›sa etkili NSA‹‹’ler tercih edilmelidir. Ayn› anda birden çok NSA‹‹ verilmemelidir. Böbrek fonksiyon bozuklu¤u, peptik ülser hastal›¤›
ve kanama diyatezi öyküsü olanlarda kaç›n›lmal›d›r. Asetaminofen ve NSA‹‹'nin toksisitesini en aza indirmek için maksimum
önerilen doz aﬂ›lmamal›d›r.
Opioidler: Opioidler tüm yaﬂ gruplar›nda a¤r› tedavisinin ana
ögesidirler fakat metabolizma, at›l›m ve rezervi azalm›ﬂ bir popülasyona reçete edilirken bu güçlü ilaçlar›n etkinlik ve yan etkilerine
özellikle dikkat edilmelidir. Zay›f etkili olarak tramadol bulunmaktad›r (16,17). Uzun etkililer; yavaﬂ sal›n›ml› morfin 30 mg oral, yavaﬂ
sal›n›ml› oksikodon 20-30 mg oral ve transdermal fentanildir.
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Nonopioid Adjuvan Tedaviler
Bu ajanlar asl›nda analjezik olmay›p analjezik etkiyi potansiyelize eden veya a¤r›ya eﬂlik eden di¤er sorunlar› düzelterek
a¤r› kontrolünde dolayl› rol oynayan ilaçlard›r. Baz› inatç› a¤r›l›
durumlarda a¤r›y› azaltmaya yard›mc› olurlar. Bu grup içinde
antidepresanlar, antikonvülzanlar, lokal anestezikler, nöroleptikler, kas gevﬂeticiler, antihistaminikler, psikostimülanlar, kortikosteroidler, benzodiazepinler, kafein, antispastikler, kapsaisin, alfa
2 adrenoreseptör agonistleri, kalsiyum kanal blokerleri, kalsitonin, bifosfonatlar, N metil D aspartat reseptör agonistleri, somatostatin yer almaktad›r.
Nonfarmakolojik Tedavi
Geriatrik hastada a¤r›n›n azalt›lmas› ve kontrol alt›na al›nmas›,
aktivitenin art›r›lmas›, kronik a¤r›ya ikincil olarak ortaya ç›kan miyofasiyal komponentli a¤r›lar›n giderilmesi için fiziksel t›p yaklaﬂ›mlar› kullan›l›r. Nonfarmakolojik tedavi stratejileri geniﬂ bir tedavi ve fiziksel modaliteleri içerir. E¤itim programlar›, biliﬂsel-davran›ﬂsal tedaviler, egzersizler, s›cak, so¤uk, biofeedback ve relaksasyon teknikleri a¤r›n›n etyolojisine ba¤l› olarak yararl› olabilir (15,18,19). TENS
hem akut hem kronik a¤r›l› durumlarda endikedir (18).
K›sa mesafeli yürüyüﬂler gibi düﬂük düzeyli aktivite programlar› kendine güveni ve iyilik halini artt›r›rken fiziksel olarak
yararl› olabilir. Dikkatle ve gözlem eﬂli¤inde uygulanan fleksiyon
ve ekstansiyon egzersizleri de özellikle bel a¤r›lar› için yararl›d›r. Baston, yürüteç, banyo tutamaklar› ve modifiye yeme aparatlar› gibi hastaya uyarlanm›ﬂ gereçler fonksiyon k›s›tl›l›¤› olan
hastalarda oldukça yararl›d›r (20).

Yaﬂl›larda ‹mmobilizasyon Sorunu
‹mmobilizasyon ve inaktivite, WHO verilerine göre morbidite
ve mortaliteye yol açan en s›k nedenler içinde ilk on s›rada yer
almaktad›r. ABD’de ölümlerin yaklaﬂ›k %12’sinin fiziksel inaktiviteye ba¤l› oldu¤u düﬂünülmektedir (21).
Yaﬂl› kiﬂiler, azalm›ﬂ fizyolojik rezerv nedeniyle immobilitenin olumsuz sonuçlar›na karﬂ› genç bireylere göre daha korunmas›zd›rlar. ‹mmobiliteye ba¤l› komplikasyonlar›n pek ço¤unun
önlenebilir ve tedavi edilebilir olmalar› nedeniyle iyi bilinmeleri
çok önemlidir (21).
‹mmobilite Nedenleri
‹mmobilitenin komplikasyonlar›n›n önlenebilmesi ve tedavi
edilebilmesi için öncelikle altta yatan nedenlerin iyi de¤erlendirilmesi gerekir. En s›k nedenler akut hastal›klar, operasyon ve
travma sonras› yatak istirahati, k›r›k sonras› alç› ve atel, paralizi ya da nöromüsküler hastal›klar sonras› hareket k›s›tlanmas›,
enflamatuar ve dejeneratif romatizmal hastal›klar, a¤r›, malnütrisyon, elektrolit bozukluklar›, maligniteler, osteoporoz ve osteomalazi gibi hastal›klard›r (22).
Ayr›ca denge sorunlar› ve baﬂ dönmesi de immobilizasyonun önemli nedenlerindendir. ‹nme , servikal miyelopati, diabet
ya da alkole ba¤l› periferik nöropatiler, vestibulo-serebellar anomaliler, ortostatik hipotansiyon ve ilaçlar denge kayb›na neden
olarak immobilite nedeni olabilirler. Ayr›ca depresyon ve psikoz
gibi nedenler de immobiliteye yol açabilir (22).
‹mmobilizasyon vücutta çeﬂitli organ ve sistemleri etkiler.
Kas ‹skelet Sistemi
Yaﬂlanma ile kas›n kitlesi, gücü ve fonksiyonunda meydana
gelen azalmaya sarkopeni ad› verilir. Sarkopeni yaﬂl›lardaki güçsüzlü¤ün en önemli nedenidir. Sarkopeni motor ünit say›s› ve
kasta protein sentezinin azalmas› sonucu meydana gelir ve
azalan denge kontrolü ile birlikte düﬂme riskini art›r›r.
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‹mmobilizasyon sonucu kas kitlesi ve kas gücü h›zla ve belirgin olarak azal›r. ‹skelet kas› azalm›ﬂ mekanik yüklenme durumuna yan›t olarak atrofiye u¤rar. Yatak istirahatinin 5. gününden itibaren üriner azot at›l›m› artar, bu durum immobilizasyonda protein y›k›m›n›n artt›¤›n› gösterir. Negatif azot dengesi yatak istirahati uzad›¤›nda geliﬂecek kas atrofisinin erken bir göstergesidir. Postür ve antigravite kaslar› fazik kaslara, ekstansörler fleksörlere, alt ekstremite kaslar› üst ekstremite kaslar›na
oranla immobilizasyondan daha fazla etkilenir. Tam immobilizasyon kaslarda günlük %1-1,5’luk bir güç kayb›na neden olur.
Kesin yatak istirahati s›ras›nda kas gücü baﬂlang›ç de¤erinin
haftada %10-15’ini, 5. haftadan sonra %35-50’ni kaybedebilir.
‹mmobilizasyona ba¤l› kas atrofisinde daha çok tip 1 liflerde olmak üzere kas lifi çap› ve birlikte miyonükleer hücre say›s›nda
azalma meydana gelir. Yeterli kullan›m olmad›¤›nda bir kas›n
maksimal kas gücü baﬂlang›c›n›n %25-40’›na kadar düﬂebilir.
Remobilizasyon ile kas gücünün tekrar kazan›lmas› immobilizasyon periyodunun en az iki kat› zaman alabilir. Uzun süreli immobilizasyon kontraktür, heterotopik ossifikasyon geliﬂimine
neden olabilir. 1,25 dihidroksi Vit D ve PTH düzeyleri immobilize
hastalarda düﬂük bulunmuﬂtur. K›sa süreli yatak istirahati s›ras›nda kemik rezorbsiyon belirteçlerinde önemli oranda art›ﬂlar
görülmüﬂtür. Uzun süreli yatak istirahati kemik mineral yo¤unlu¤unda azalmalara neden olur (21,23).
Kardiyovasküler Sistem
‹mmobilizasyon sürecinde kardiyovasküler sistem azalan ihtiyac› karﬂ›lamak üzere yeni duruma adapte olur. ‹mmobil kiﬂilerde artan sempatik sinir sistemi aktivitesine ba¤l› olarak kalp
h›z› artar. 3-4 haftal›k istirahatte istirahat kalp h›z› 11-14 at›m/dk
artmakta, at›m hacmi ise %30 kadar düﬂmektedir. ‹mmobilizasyon kardiak rezervin azalmas›na neden olur ve yatak istirahatinin 6. haftas›ndan itibaren kalpte atrofi gözlenmekte ve fiziksel
aktiviteye yan›t kapasitesi azalmaktad›r. Ortostatik hipotansiyon yatak istirahatinin 3-4. gününde ortaya ç›kar. 3. haftada dik
pozisyona adaptasyon hemen hemen tamamen bozulur. ‹mmobilizasyon trombotik komplikasyonlar aç›s›ndan büyük önem taﬂ›r. DVT ve daha sonra geliﬂebilecek pulmoner emboli immobilize hastalarda görülen en önemli komplikasyonlardand›r (24,25).
Pulmoner Sistem
‹mmobilize hastalarda interkostal kaslar›n ve diafragman›n
hareketi giderek k›s›tlan›r. Solunum yüzeyelleﬂir ve solunum h›z› artar. Vital kapasite, maksimum istemli ventilasyon kapasitesi, maksimum inspiryum kapasitesi ve fonksiyonel rezidüel kapasite %25-50 azal›r. Yatan hastalarda sekresyonun temizlenmesi de önemli bir sorundur. Buna ba¤l› olarak atelektazi ve
pnömoni daha kolay geliﬂir (21,23).
Endokrin Sistem
Fiziksel inaktivite glukoz intolerans› ve PTH supresyonuna
neden olabilir. Ayr›ca androjen sekresyonu, spermatogenezis,
GH üretimi, hipofiz ve adrenal fonksiyonlar›nda de¤iﬂiklere neden olabilir. Plazma renin aktivitesi ve aldosteron sekresyonlar›nda art›ﬂ görülebilir (21,23).
Genito Üriner Sistem
‹mmobilite mesane ve/veya böbrek taﬂ›, üriner sistem enfeksiyonlar›, üriner staz, diürez, idrar inkontinans› ve mineral at›l›m›nda art›ﬂa neden olabilir.
Gastrointestinal Sistem
En belirgin olarak kab›zl›k ve iﬂtah azalmas› görülür.
Deri
Uzun süreli immobilizasyon deride atrofi, bas› yaras› ve ödeme neden olabilir.
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Sinir Sistemi
‹mmobilizasyon en belirgin olarak duyusal yoksunlu¤a neden olur, denge ve koordinasyon bozulabilir. A¤r› eﬂi¤i düﬂebilir,
kompresyon nöropatileri geliﬂebilir, halusinasyonlar ve dezoryantasyon görülebilir.
Depresyon, anksiyete ve irritabilite önemli komplikasyonlardand›r (22,23).
Korunma ve Tedavi
Yatak istirahati ve immobilizasyonun zararl› etkilerini en aza
indirmek için al›nacak önlemler ﬂunlard›r:
1. Yatak istirahati süresinin en aza indirilmesi
2. Beslenmenin optimalize edilmesi
3. Hastan›n 2 saatte bir pozisyonunun de¤iﬂtirilmesi
4. Aspirasyonun engellenmesi için yar› oturur pozisyonun
tercih edilmesi
5. Kardiyovasküler sistem kondüsyon kayb›n›n engellenmesi
için hastan›n gün boyu birkaç kez dik pozisyonda tutulmas›
6. Kontraktür ve kuvvet kayb›n›n engellenmesi için EHA egzersizlerine hemen baﬂlanmas›
7. Yatakta izometrik ve izotonik egzersizler yapt›r›lmas›
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