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Yaﬂl›lara Yönelik Genel Fizik Tedavi Uygulamalar›
General Physical Therapy Applications for Elderly People
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Özet

Summary

Fiziksel ajanlar dokularda terapötik yan›t oluﬂturmak amac› ile kullan›lan
yöntemlerdir. Klinik pratikte en s›k kullan›lan yöntemler s›cak, kriyoterapi
ve elektroterapidir. Özellikle yaﬂl›larda a¤r› ve disfonksiyonun farmakolojik
tedavisi baz› dezavantajlara sahiptir. Bu nedenle geriatrik hastalarda
fizik tedavi ajanlar› gibi farmakolojik olmayan yaklaﬂ›mlar da tedavi
protokolünde yer almal›d›r. Bu derlemenin amac› yaﬂl› kiﬂilerde fiziksel
ajanlar›n kullan›m› ile ilgili kan›tlar› tart›ﬂmak ve yaﬂl›larda bu yöntemlerin
kullan›m› için önerilerde bulunmakt›r. Türk Fiz T›p Rehab Derg 2009; 55
Özel Say› 2: 85-7.
Anahtar Kelimeler: Yaﬂl›, fizik tedavi

Physical agents are modalities that are used to produce a therapeutic
response in tissues. The most common modalities used in clinical practice are
heat, cryotherapy, and electrotherapy. Pharmacologic treatment of the pain
and dysfunciton has some disadvantages particularly in the elderly. For this
reason, nonpharmacologic approaches, including physical therapy modalities,
should also take part in the treatment protocol of geriatric patients. The purpose of this review is to discuss the evidence related with the use of physical agents in older people and to provide suggestions for application of
these modalities in older adults. Turk J Phys Med Rehab 2009; 55 Suppl 2:
85-7.
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Giriﬂ
Fizik tedavi yöntemleri dokularda terapötik yan›t oluﬂturmak
amac› ile kullan›lmaktad›r. Genel uygulamada en s›k kullan›lan yöntemler s›cak, so¤uk ve elektroterapidir. Bu yöntemlerin en belirgin
özelli¤i fiziksel enerjiyi kontrol etmeleridir. Böylece hücre, doku ve
tüm vücut düzeyinde pek çok etki oluﬂtururlar. Bu etkiler metabolik
aktivite, membran permiabilitesi, doku uyar›labilirli¤i, dolaﬂ›m, santral ve periferik sinir sisteminde aktivite de¤iﬂimleridir (1,2).
A¤r› tedavisinde hastan›n azami yarar sa¤lamas› için psikososyal, medikal, farmakolojik ve cerrahi giriﬂimler ile fiziksel yöntemlerin birlikte kullan›m› gerekmektedir. 1992 Agency for Health Care
Policy and Research, klinik pratikte a¤r› tedavisi rehberinde hem
kognitif-davran›ﬂsal yaklaﬂ›mlar› (hasta e¤itimi, relaksasyon, imgeler, hipnoz ve biofeedback) hem de fizik tedavi yöntemlerini (yüzeyel
s›cak ve so¤uk, masaj, istirahat, egzersiz ve elektro-analjezi) akut a¤r›n›n tedavisinde önermektedir (3). ACR ve EULAR osteoartrit teda-

vi rehberleri ve kas-iskelet sistemi yak›nmalar›n›n tan› ve tedavisinde algoritmalar gibi k›lavuzlar da so¤uk, s›cak ve elektrik stimülasyonun kullan›m›n› önermektedir (4-6). Amerikan geriatri toplulu¤u
taraf›ndan yay›nlanan klinik pratik rehberine göre de yaﬂl›larda kronik a¤r› tedavisinde farmakolojik olmayan yaklaﬂ›mlar tek baﬂ›na ya
da uygun farmakolojik yöntemlerle birlikte kullan›lmal›d›r. Egzersiz,
s›cak, so¤uk, TENS, masaj, yard›mc› cihaz ve ortezler gibi fiziksel
yöntemlerin a¤r› tedavisinde kullan›lmas› önerilmektedir (7).
Yaﬂl›larda disfonksiyon ve a¤r› tedavisinde sadece farmakoterapiye güvenmek uygun de¤ildir. ‹laçlar yaﬂl›larda çeﬂitli yan etkilere neden olabilir. A¤r› tedavisinde fiziksel yöntemler gibi farmakolojik olmayan yöntemlerin kullan›lmas› özellikle yaﬂl› popülasyonda pek çok avantaja sahiptir. Bu yaklaﬂ›m anksiyeteyi azalt›r,
ruhsal durum, vücut mekanikleri, ergonomi, uyku, eklem hareketleri ve günlük yaﬂam aktivitelerinin performans›n› düzeltir ve böylece yaﬂam kalitesini art›r›r. Yaﬂl›larda özellikle kas-iskelet sistemine ait sorunlarda tedavi program› düzenlenirken fiziksel yöntemler a¤r› ve disfonksiyon tedavisinin temel taﬂ› olmal›d›r (8).
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Termal Yöntemler

üç gruba randomize edilmiﬂtir. Bu çal›ﬂmada hem elektro-akupunktur hem de TENS tedavileri diz a¤r›s›n› azaltmada etkili bulunmuﬂtur (13). Osiri ve ark. (14) TENS’in diz osteoartritinde etkilerini araﬂt›ran bir meta-analizde a¤r›y› azaltmada plasebodan üstün oldu¤unu saptam›ﬂlard›r. Bu meta-analizde yedi çal›ﬂmadan
beﬂinde hastalar›n yaﬂ ortalamalar›n›n 61-71,5 aras›nda oldu¤u
gözlenmiﬂtir. Bu nedenle bu çal›ﬂman›n sonuçlar›n›n yaﬂl› kiﬂiler
için de geçerli oldu¤u söylenebilir.
Grant ve ark. (15) kronik bel a¤r›s›na sahip 60 yaﬂ üstü yaﬂl›
hastalarda TENS ile akupunkturu karﬂ›laﬂt›ran çal›ﬂmalar›nda 4
haftal›k tedavi sonras› her iki tedavinin de a¤r› skorlar›n› belirgin
düzeltti¤ini ve analjezik al›m›n› azaltt›¤›n› saptam›ﬂlard›r. 65 yaﬂ
ve üstü hastalar› içeren bir baﬂka randomize kontrollü çal›ﬂmada
ise bel a¤r›l› hastalarda bir kez uygulanan TENS tedavisinin a¤r›y› azaltmada etkin oldu¤u gözlenmiﬂtir (16).
Yaﬂl›larda Uygulamada Dikkat Edilecek Durumlar
TENS’in kullan›m›nda yan etkiler oldukça azd›r. En yayg›n
problem allerjik dermatittir. Stimülasyon yerinde hafif eritem
oluﬂabilir ve elektrolit jeli yetersizse yak›c› veya i¤neleyici bir
his oluﬂabilir. Baz› hastalar TENS ile a¤r›da art›ﬂ bildirmektedir.
Ancak geçicidir. Yaﬂl› kiﬂilerde TENS kullan›m› ile ilgili tek kontrendike durum stimülatör taraf›ndan oluﬂturulan alandan etkilenebilece¤i için pacemaker gibi implante elektiriksel cihazlar›n
yak›n›na uygulamad›r. Yaﬂl›larda vagal etki aç›s›ndan riskli oldu¤u için boyun bölgesine yap›lacak uygulamalarda da dikkatli
olunmal›d›r. Yaﬂlanma ile ciltte oluﬂan kuruluk elektrotlar alt›ndaki direnci art›rabilir ve etki elde etmek için daha yüksek yo¤unlukta stimülasyon gerekebilir. Bu da ciltte rahats›zl›k ve irritasyon oluﬂturabilir. Daha düﬂük cilt direnci oluﬂturmak amac›
ile ekstra jel veya krem kullan›labilir. Narin ve ince ciltte mekanik, elektriksel, kimyasal ve allerjik etkilerin yol açt›¤› cilt hasar›n› önlemede elektrot yerlerinin düzenli olarak de¤iﬂtirilmesi
uygun olabilir (1,2).
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Termal yöntemler çeﬂitli s›cak ve so¤uk ajanlar› kapsar. Yüzeyel ve derin ›s› egzersiz ile birlikte kullan›ld›¤›nda doku uyar›labilirli¤ini ve eklem hareket aç›kl›¤›n› art›r›r, a¤r›y› azalt›r. Termal
yöntemler periferik ve santral sinir sisteminin uyar›labilirli¤ini de¤iﬂtirerek kas spazm›n› azaltmak ve a¤r›y› hafifletmek için de kullan›labilir (2).
Yaﬂl›larda Etkinlik ile ‹lgili Kan›tlar
Yaﬂl›larda çeﬂitli nedenlere ba¤l› kronik a¤r› tedavisinde termal yöntemlerin etkinli¤i araﬂt›r›lm›ﬂt›r. Ultrason, k›sa dalga diatermi ve so¤uk paketlerin diz osteoartritinde etkinli¤ini araﬂt›ran çal›ﬂmalar›n sonuçlar› umut verici olmas›na ra¤men yöntemleri zay›f oldu¤undan bu tedavilerin potansiyel de¤erini kabul etmek veya d›ﬂlamak olanaks›zd›r (2). Yaﬂl›larda termal yöntemlerin etkileri birbirinden belirgin olarak farkl› bulunmam›ﬂt›r.
Hamer ve ark. (9) kronik adeziv kapsülitli hastalarda kriyoterapi ve ultrasonun etkilerini karﬂ›laﬂt›rm›ﬂt›r. Her iki grupta da a¤r›da düzelme saptanm›ﬂ ancak iki grup aras›nda farkl›l›k olmad›¤› gözlenmiﬂtir. Benzer ﬂekilde Williams ve ark. (10) romatoid artritli hastalar›n omuzlar›na s›cak paket veya so¤uk paket ile birlikte egzersiz uygulam›ﬂt›r. Her iki grupta a¤r›da düzelme saptanm›ﬂ ancak a¤r› ve eklem hareket aç›kl›¤› de¤iﬂimi aç›ﬂ›ndan iki
grup aras›nda fark olmad›¤› gözlenmiﬂtir. Özet olarak çal›ﬂmalar
termal yöntemlerin kronik a¤r›da etkili olabilece¤ini düﬂündürmektedir. Etkiler farkl› yöntemler için benzerdir ancak kan›tlar
zay›f ve s›n›rl›d›r (2).
Yaﬂl›larda Uygulamada Dikkat Edilecek Durumlar
Michlovitz (11) yaﬂl› kiﬂilerde termal yöntemler için risk faktörleri ve dikkat edilecek durumlar› araﬂt›rm›ﬂt›r. Yaﬂl›larda termal
hasarda art›ﬂa katk›da bulunabilecek faktörler; hipotalamik termoregülatuar sistemin azalm›ﬂ reaktivitesi, azalm›ﬂ vazomotor ve
otonomik yan›tlar, dolaﬂ›m sisteminde bozukluklar, ter bezlerinin
kayb›, ciltte atrofi, susama duyusunda azalma ve ›s› de¤iﬂiminin
alg›lanmas›nda azalmad›r. Koroner arter hastal›klar› veya konjestif kalp yetmezli¤i s›cak yöntemlerinin kardiyak outputu ve kardiyovasküler gereksinimi art›rmas› nedeniyle kötüleﬂebilir. Is›, vasküler bozuklu¤u olan hastalarda gangren ve ekstremite kayb›n›
h›zland›rabilir. Diatermi yöntemleri metal sütürler, klips, pacemaker ve artifisial eklemlerin ›s›nmas›na neden olarak katastrofik
olabilen doku hasar›na yol açabilir. Disproteinemili hastalarda so¤uk ajanlarla tedavi nekroz ve gangrene neden olabilir. Yaﬂl›larda
s›k olarak gözlenen so¤uk intolerans› veya hipersensivite, arteriyel yetersizlik, bozulmuﬂ duyu veya kognitif durum, kriyoglobulinemi ve Raynaud hastal›¤› gibi kriyopatilerde so¤uk tedaviden kaç›n›lmal›d›r (1,2,12).

Transkutanöz Elektriksel Sinir Stimülasyonu (TENS)
TENS deri yüzeyine uygulanan elektrotlar vas›tas› ile periferik
sinirlerin uyar›lmas›d›r. Etkinli¤inin primer afferent a¤r› nöronlar›n›n aktivitesini inhibe eden büyük çapl› afferent liflerin stimülasyonu veya santral sinir sisteminde dynorfinler, enkefalinler ve endorfinlerin sal›n›m›n› içeren endojen opioid ba¤›ml› mekanizmalar
gibi etkilerin kombinasyonu sonucu oldu¤u düﬂünülmektedir (2).
Yaﬂl›larda Etkinli¤in Kan›tlar›
Geriatrik popülasyonda diz osteoartritli hastalarda a¤r›y›
azaltmada TENS’in etkinli¤ini araﬂt›ran birkaç çal›ﬂma mevcuttur.
Bir çal›ﬂmada osteoartrite ba¤l› diz a¤r›s› olan yaﬂl› hastalar (yaﬂ
ort. 85) elektro-akupunktur, TENS ve kontrol grubu olmak üzere

Masaj
Masaj›n fiziksel ve mental relaksasyon ile a¤r›y› semptomatik
olarak bask›layarak ve endorfinleri serbestleﬂtirmesi ile a¤r› eﬂi¤ini
art›rarak klinik ve fizyolojik son durumu düzeltti¤i düﬂünülür (17).
Yaﬂl›larda Etkinlik ile ‹lgili Kan›tlar
Yaﬂl›larda masaj›n kronik a¤r›da etkinli¤ine spesifik olarak
odaklanan çal›ﬂma yoktur. Huzurevinde (yaﬂ ort. 74) ve düﬂkünler evinde (yaﬂ ort: 70,8) yaﬂayan hastalarda yap›lan iki ayr› çal›ﬂmada, yavaﬂ darbeli s›rt-bel masaj›n›n kalp at›m h›z›n› ve kan
bas›nc›n› belirgin olarak düﬂürdü¤ü saptanm›ﬂ olup bunun a¤r›da azalma ile iliﬂkili olabilece¤i sonucuna var›lm›ﬂt›r (18,19). Ancak bu çal›ﬂmalarda a¤r› direkt olarak de¤erlendirilmemiﬂtir.
A¤r›y› de¤erlendiren pek çok çal›ﬂma yaﬂl›lar› da içermesine
ra¤men bu hastalar›n ayr›ca de¤erlendirimi yap›lmam›ﬂt›r. Bu
nedenle yaﬂl›larda bu tedavinin spesifik olarak etkilerini saptamak zordur (2).
Yaﬂl›larda Uygulamada Dikkat Edilecek Durumlar
Masaj yan etki riski düﬂük emniyetli bir tedavi yöntemidir.
Kontrendikasyonlar; derin ven trombozu riski olan ekstremiteye,
akut inflamasyon, yan›k, deri enfeksiyonu, iyileﬂmemiﬂ k›r›k, aktif
malignite, aç›k yara, tromboflebit, kalsifiye, atrofik cilt üzerine uygulama ve antikoagülan tedavidir. Yaralanmaya e¤ilimli hassas
cilt üzerine friksiyon veya güçlü masaj yap›lmas› da bir baﬂka kontrendike durumdur (2,17).
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Fizik Tedavi Yöntemlerinin Reçetelenmesi
Reçeteleme tan› veya endikasyonu, seçilen yöntemi, uygulama
yerini, yo¤unluk, süre ve s›kl›¤› içermelidir. Yöntem seçilmeden önce doku üzerinde ortaya ç›karaca¤› etkiler bilinmelidir. Hedef doku,
arzu edilen ›s› veya so¤u¤un yo¤unlu¤u, derinli¤i ve hastan›n özellikleri reçeteleme s›ras›nda dikkate al›nmal›d›r. Hastan›n vücut yap›s› (ya¤ doku miktar›), eﬂlik eden hastal›klar (malignite, nöropati,
periferik vasküler hastal›k gibi), implantlar (pacemaker, metalik
implantlar gibi), yaﬂ ve cinsiyet dikkate al›nmal›d›r (1).

Kaynaklar
1.

2.
3.

4.

5.

6.
7.

Perret DM, Rim J, Cristian A. A geriatrician’s guide to the use of the
physical modalities in the treatment of pain and dysfunction. Clin
Geriatr Med 2006;22:331-54. [Abstract] / [Full Text] / [PDF]
Rakel B, Barr JO. Physical modalities in chronic pain management.
Nurs Clin N Am 2003;38:477-94. [Abstract]
Carr DB, Jacox AK, Chapman CR. Acute pain management: operative or
medical procedures and trauma clinical practice guideline no. 1.
Rockville (MD): US Department of Health and Human Services, Agency
for Health Care Policy and Research; 1992. AHCPR publication 92-0032.
Anonymous. Recommendations for the medical management of
osteoarthritis of the hip and knee: 2000 update. Arthritis Rheum
2000;43:1905-15. [Full Text]
Pendleton A, Arden N, Dougados M, Doherty M, Bannwarth B, Bijlsma
JW, et al. EULAR recommendations for the management of knee
osteoarthritis: report of a task force of the Standing Committee for
International Clinical Studies Including Therapeutic Trials (ESCISIT).
Ann Rheum Dis 2000;59:936-44. [Abstract] / [Full Text] / [PDF]
Lipsky PE. Algorithms for the diagnosis and management of musculoskeletal complaints. Am J Med 1997;103:49-85. [Abstract] / [PDF]
Ickowicz E. American Geriatrics Society Panel on persistent pain in
older persons. The management of chronic pain in older persons. J
Am Geriatr Soc 2002;50:205-24. [PDF]

Rezzan Günayd›n
Yaﬂl›da Fizik Tedavi

87

8. Berry PH, Covington EC, Dahl JL, Katz JA, Miaskowski C. Pain: current
understanding of assessment, management and treatments. American
Pain Society. Available from: http://www.ampainsoc.org/ce/enduring.htm.
Accessed July 18, 2009.
9. Hamer J, Kirk J. Physiotherapy and the frozen shoulder: A comparative
trial of ice and ultrasonic therapy. N Z J Med 1976;83:191-2. [Abstract]
10. Williams J, Harvey J, Tannenbaum H. Use of superficial beat versus
ice for the rheumatoid arthritic shoulder: a pilot study. Physiother
1986;38:8-13.
11. Michlovitz SL. Thermal agents in rehabilitation. Philadelphia: FA
Davis; 1996.
12. Gloth MJ, Matesi AM. Physical therapy and exercise in pain management. Clin Geriatr Med 2001;17:525-35. [Abstract]
13. Ng NM, Leung MC, Poon DM. The effects of electro-acupuncture and
transcutaneous electrical nerve stimulation on patients with painful
osteoarthritic knees: a randomized controlled trial with follow-up
evaluation. J Altern Complement Med 2003;9:641-9. [Abstract] / [Full
Text] / [PDF]
14. Osiri M, Welch V, Brosseau L, Shea B, McGowan J, Tugwell P, et al.
Transcutaneous electrical nerve stimulation for knee osteoarthritis
Cochrane Database Syst Rev 2000;4:CD002823. [Abstract] / [Full
Text]
15. Grant D, Bishop-Miller J, Winchester D, Anderson M, Faulkner S. A randomized comparative trial of acupuncture versus transcutaneous
electrical nerve stimulation for chronic back pain in the elderly. Pain
1999;82:9-13. [Abstract] / [Full Text] / [PDF]
16. Hsieh RL, Lee WC. One-shot percutaneous electrical nerve stimulation vs. transcutaneous electrical nerve stimulation for low back pain:
comparison of therapeutic effects. Am J Phys Med Rehabil
2002;81:838-43. [Abstract]
17. Furlan AD, Imamura M, Dryden T, Irvin E. Massage for low back pain.
Cochrane Database Syst Rev 2008;8:CD001929. [Abstract]
18. Fakouri C, Jones P. Relaxation RX: slow stroke back rub. J Gerontol
Nurs 1987;13:32–5. [Abstract]
19. Meek S. Effects of slow stroke back massage on relaxation in hospice
clients. J Nurs Scholarship 1993;25:17–21. [Abstract]

