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Özet

Summary

Amaç: Bu çal›ﬂma erken dönem inmeli hastalarda fonksiyonel özürlülük düzeyinin belirleyicilerini saptamak ve baﬂlang›çtaki fonksiyonel özürlülük
düzeyinin fonksiyonel kazanç ile iliﬂkisini araﬂt›rmak amac› ile planland›.
Gereç ve Yöntem: Çal›ﬂmaya ilk kez inme geçiren 80 hasta al›nd›. Yaﬂ, cinsiyet, lezyonun lokalizasyonu ve tipi her hasta için kaydedildi. Hastal›k ﬂiddeti Kanada Nörolojik Skalas› ile de¤erlendirildi. Hastalar›n fonksiyonel
özürlülük düzeyi baﬂlang›çta ve dört hafta süreli ev rehabilitasyon program› sonras›nda Fonksiyonel Ba¤›ms›zl›k Ölçütü (FBÖ) ile saptand›. Kontrol
FBÖ skorlar›ndan baﬂlang›ç FBÖ skorlar›n›n ç›kar›lmas› ile fonksiyonel kazanç hesapland›. Baﬂlang›çtaki fonksiyonel ba¤›ms›zl›k ölçütü skorlar›na
göre hastalar skorlar› ≤36, 37–72 aras› ve ≥73 olanlar olmak üzere üç gruba ayr›ld›.
Bulgular: Hastalar›n FBÖ skorlar›nda baﬂlang›ca (53,18±29,31) göre kontrol
muayenelerinde (83,89±33,98) anlaml› düzelme oldu¤u saptand›
(p<0,000). Olgular›n ortalama fonksiyonel kazançlar› ise 30,7±25,2 idi.
Kontrol FBÖ skorunun en güçlü belirleyicisinin baﬂlang›ç FBÖ skoru oldu¤u
gözlendi. Baﬂlang›ç FBÖ skoru kontrol FBÖ skorunun %48’ini aç›klamaktayd› (β=0,502, p=0,001, %95 güven aral›¤› 0,223–0,781). Baﬂlang›ç FBÖ
skorlar›na göre skorlar› 37–72 aras›nda olan hastalar›n fonksiyonel kazançlar› (45,6±23,1) skorlar› ≤36 (24,8±25,5) veya ≥73 olan hastalara (16,7±11,5)
göre belirgin olarak daha yüksekti (F=13.5, p=0,000).
Sonuç: Bu çal›ﬂmada fonksiyonel özürlülü¤ün en güçlü belirleyicisinin baﬂlang›ç FBÖ skorlar› oldu¤u ve baﬂlang›ç FBÖ skorlar›na göre orta derecede
fonksiyonel özürlülü¤e sahip hastalar›n fonksiyonel kazançlar›n›n daha fazla oldu¤u saptanm›ﬂt›r. Baﬂlang›çta orta düzeyde FBÖ skoruna sahip olan
hastalar rehabilitasyondan en fazla yarar sa¤layacak ve en fazla fonksiyonel kazan›ma sahip olabilecek hastalar oldu¤undan öncelikli olarak yo¤un
rehabilitasyon programlar›na al›nmal›d›r. Türk Fiz T›p Rehab Derg
2008;54:133-7.
Anahtar Kelimeler: Fonksiyonel kazanç, fonksiyonel ba¤›ms›zl›k ölçütü, inme

Objective: This study was designed to establish the determinants of functional disability level and to investigate the relationship between functional disability level at the baseline and functional gain in patients with stroke
at early period.
Materials and Methods: Eighty patients who had their first stroke were
enrolled in the study. Age, sex, location and type of the lesion were documented for each patient. The disease severity was assessed by the
Canadian Neurological Scale. Functional disability levels of patients were
determined by Functional Independence Measure (FIM) at the baseline and
after a four weeks home exercise program. Functional gain was calculated
by substracting the baseline FIM scores from the control FIM scores.
Patients were divided into three groups according to baseline functional
independence measure scores as patients with scores of ≤36, scores of
37–72 and scores of ≥73.
Results: Significant improvement was observed in FIM scores of patients at
the control examination (83.89±33.98) compared to baseline (53.18±29.31)
(p<0.000). The mean functional gains of cases were 30.7±25.2. It was
observed that baseline FIM score was the best predictor of control FIM
score. Baseline FIM score explained 48% of control FIM score [β=0.502,
p=0.001, (95 % CI 0.223–0.781)]. Patients with scores of 37–72 according to
baseline FIM scores had markedly higher functional gain scores (45.6±23.1)
than patients with scores of ≤36 (24.8±25.5) or patients with score of ≥73
(16.7±11.5) (F=13.5, p=0.000).
Conclusion: In this study, it was determined that baseline FIM scores were
the best predictor of functional disability, and also patients with moderate
level of disability according to baseline FIM scores had higher functional
gain. Patients with moderate level of FIM scores at the baseline should be
admitted intensive rehabilitation programs, because these patients will provide higher benefit from the rehabilitation and could have higher functional gain. Turk J Phys Med Rehab 2008;54:133-7.
Key Words: Functional gain, functional independence measure, stroke
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Giriﬂ
‹nme, günlük yaﬂam aktivitelerini gerçekleﬂtirme yetene¤inde
bozulmaya neden olan, ani geliﬂen kal›c› fokal nörolojik defisit ile
karakterize bir klinik sendromdur. Eriﬂkinlerde kronik nörolojik
özürlülü¤ün en s›k nedenidir (1).
‹nme rehabilitasyonu; fonksiyonel kay›plar›n, yürüme ve kendi
kendine yetebilme yeteneklerinin düzeltilmesini sa¤layarak fonksiyonel ba¤›ms›zl›¤› en üst düzeye ç›karmay› ve psikososyal iﬂlevin
tekrar kazan›lmas›n› amaçlar (2). Rehabilitasyon amac› ile hastaneye kabul edilecek inmeli hastalarda fonksiyonel son durumun
öngörülmesi, rehabilitasyondan öncelikli olarak daha fazla yarar
sa¤layacak ve daha fazla fonksiyonel kazanca sahip olacak hastalar›n belirlenmesi aç›s›ndan hem hasta ve yak›nlar› hem de rehabilitasyon ekibi için son derece önemlidir ve mümkün olan en k›sa sürede gerçekleﬂtirilmelidir (1,2).
Yaﬂ, cinsiyet, medeni durum, eﬂlik eden hastal›klar, e¤itim durumu, inme ﬂiddeti (ﬂiddetli paralizi, oturma dengesi bozuklu¤u,
idrar ve barsak inkontinans›, görsel-uzaysal defisitler, iletiﬂim bozukluklar›, depresyon, kognitif disfonksiyon, baﬂlang›çtaki fonksiyonel durum) ve rehabilitasyona baﬂlamak için geçen süre inme
sonras› fonksiyonel son durumun belirleyicileri olarak saptanm›ﬂt›r (1,3–7).
Birçok çal›ﬂmada fonksiyonel ba¤›ms›zl›k ölçütü (FBÖ) ile saptanan baﬂlang›çtaki fonksiyonel özürlülük durumu fonksiyonel
son durumun en güçlü belirleyicisi olarak bulunmuﬂtur (8–11). Ancak baﬂlang›çtaki fonksiyonel durum ile fonksiyonel kazanç (taburculuk FBÖ skorundan baﬂlang›ç FBÖ skorunun ç›kar›lmas› ile
elde edilen skor) aras›ndaki iliﬂkinin bilinmesi, öncelikli olarak yo¤un inme rehabilitasyonu yap›lacak hastalar›n belirlenmesi aç›s›ndan daha önemlidir. Fonksiyonel kazanç aç›s›ndan son durumu
de¤erlendiren baz› çal›ﬂmalarda fonksiyonel kazanc›n baﬂlang›çtaki FBÖ skoru ile iliﬂkili oldu¤u gösterilmekle birlikte çal›ﬂmalar
s›n›rl›d›r (12,13).
Bu çal›ﬂmada erken dönem inmeli hastalarda fonksiyonel
özürlülük düzeyi ve belirteçlerini saptamak, baﬂlang›çtaki fonksiyonel durum ile fonksiyonel kazanç aras›ndaki iliﬂkiyi belirlemek
ve böylece öncelikli olarak yo¤un rehabilitasyon program›na al›nmas› gereken hastalar› saptamak amaçlanm›ﬂt›r.

Fonksiyonel özürlülük düzeyi, Fonksiyonel Ba¤›ms›zl›k Ölçütünün (FBÖ) Türkçe versiyonu (16) kullan›larak de¤erlendirildi.
FBÖ; kendine bak›m (42 puan), sfinkter kontrolü (14 puan),
transfer (21 puan), hareket (14 puan), iletiﬂim (14 puan) ve sosyal alg› (21 puan) olmak üzere 6 alt gruptan oluﬂan ve 18 aktiviteyi de¤erlendiren bir ölçektir. Her aktivite 7 puanl› bir ölçek
kullan›larak fonksiyonel ba¤›ms›zl›k bak›m›ndan de¤erlendirilir.
Toplam FBÖ skoru 18 ile 126 (tüm alanlarda ba¤›ml›-tüm alanlarda ba¤›ms›z) aras›nda de¤iﬂmektedir. Hasta ile ilgili bilgiler hastan›n do¤rudan gözlemi veya gerekti¤inde hasta yak›nlar›yla
görüﬂme yoluyla topland›.
Hastanemiz Ege bölgesinde hizmet veren bir e¤itim hastanesi olup rehabilitasyon hastalar›n›n klini¤imize yat›ﬂ› için geçen ortalama süre 1–2 ayd›r. Nöroloji klini¤ine yatan tüm inme hastalar›
klini¤imiz taraf›ndan de¤erlendirilmekte ve uygun rehabilitasyon
Ek 1: Kanada Nörolojik Skalas›

Kognitif durum
Bilinç düzeyi

Uyan›k
Uykuya meyilli

Oryantasyon

Oryante
1,5
Oryante de¤il/de¤erlendirilemez 0,0

Konuﬂma

Normal
‹fade bozuklu¤u
Anlama bozuklu¤u

3,0
1,0

1,0
0,5
0,0

BÖLÜM A1-ANLAMA BOZUKLU⁄U YOK
Motor fonksiyon

Güçsüzlük

Skor

Yüz

Yok
Var

0,5
0,0

Kol: Proksimal

Yok
Hafif
Ciddi
Total

1,5
1,0
0,5
0,0

Kol: Distal

Yok
Hafif
Ciddi
Total

1,5
1,0
0,5
0,0

Bacak: Proksimal

Yok
Hafif
Ciddi
Total

1,5
1,0
0,5
0,0

Bacak: Distal

Yok
Hafif
Ciddi
Total

1,5
1,0
0,5
0,0

Gereç ve Yöntem
Bu çal›ﬂmaya hastanemiz nöroloji klini¤inde akut inme nedeniyle yatarak tedavi gören 127 olgu (67 kad›n, 60 erkek, yaﬂ ortalamas› 66,9±10,7 y›l) al›nd›. Tüm hastalar ilk bir hafta içerisinde
de¤erlendirildi. ‹nme tan›s› Dünya Sa¤l›k Örgütü kriterlerine göre
konuldu (14). Klinik, öykü, nörolojik muayene ve bilgisayarl› tomografi ve/veya manyetik rezonans görüntüleme yöntemleri ile
inme tan›s› do¤ruland›. Daha önceden inme öyküsü olanlar, bilateral serebral lezyonu olanlar, motor tutulumu olmayanlar ve kognitif fonksiyonlar› etkileyebilecek baﬂka bir nörolojik veya psikiyatrik hastal›¤› olanlar çal›ﬂmaya dahil edilmedi. Yaﬂ, cinsiyet, lezyonun lokalizasyonu ve tipi (iskemik veya hemorajik) her hasta
için kaydedildi.
Hastal›k ﬂiddeti Kanada Nörolojik Skalas› (KNS) (15) ile de¤erlendirildi (Ek 1). ‹nmeli hastalarda nörolojik fonksiyonlar› de¤erlendirmek için geliﬂtirilmiﬂ olan bu ölçek; bilinç düzeyi, oryantasyon, afazi ve motor gücün de¤erlendirilmesini içermektedir. Toplam skor 0 ile 11,5 aras›nda de¤iﬂmekte olup yüksek skor daha iyi
nörolojik performans› göstermektedir.

Skor

BÖLÜM A2-ANLAMA BOZUKLU⁄U
Motor fonksiyon

Güçsüzlük

Skor

Yüz

Simetrik
Asimetrik

0,5
0,0

Kollar

Eﬂit
Eﬂit de¤il

1,5
0,0

Bacaklar

Eﬂit
Eﬂit de¤il

1,5
0,0
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program› planlanarak ilgili klinikte düzenli olarak tedaviye al›nmaktad›r. Hastalar klini¤imizin s›n›rl› yatak kapasitesi nedeniyle
hemen nakil al›namad›¤›ndan öncelik s›ras›na göre yat›ﬂ için ça¤›r›lmak üzere ev program› ö¤retilerek taburcu edilmektedir.
Nöroloji klini¤inde ilk de¤erlendirmesi yap›lan ve yat›ﬂlar› süresince fizyoterapist eﬂli¤inde düzenli olarak uygun rehabilitasyon program› uygulanan hastalar 1 ay sonra kontrol edilmek üzere taburcu edildi. Tüm hastalara haftada 5 gün, günde 2–5 saat olmak üzere dört hafta süre ile ekstremitelerin uygun pozisyonlanmas›, eklem hareket aç›kl›¤› egzersizleri, pasif germe ve kas kuvvetlendirme egzersizlerinden oluﬂan ev egzersiz program› verildi.
Her bir hastaya ve o hasta ile primer olarak ilgilenecek hasta yak›n›na ev egzersiz program› ö¤retilerek gerekli e¤itim yap›ld›. Ayr›ca hasta ve hasta yak›nlar›na kendine bak›m aktiviteleri ve temel
günlük yaﬂam aktivitelerine yönelik egzersizleri içeren e¤itim verildi. Hastalar›n genel durumlar› ve önerilen program›n düzenli
uygulan›p uygulanmad›¤› haftada bir kez telefonla yap›lan görüﬂmelerle izlendi. 47 hasta çeﬂitli nedenlerle 1. ay kontrollerine gelemedi. 5 hasta di¤er sa¤l›k problemleri ve 14 hasta bak›c› veya
hasta yak›n› problemleri nedeniyle kontrole gelemeyece¤ini belirtti. 6 hastaya telefon de¤iﬂikli¤i, 1 hastaya adres de¤iﬂikli¤i nedeniyle ulaﬂ›lamad›. 12 hastaya telefon yoluyla ulaﬂ›ld›, ancak hastalar çeﬂitli nedenlerle kontrole gelmek istemediklerini belirttiler.
9 hasta ise eksitus nedeniyle çal›ﬂma d›ﬂ› kald›. Bu nedenle çal›ﬂma kalan 80 hasta ile tamamland›. Kontrol muayenesinde tüm
hastalar›n tekrar nörolojik bak›lar› yap›larak FBÖ ile fonksiyonel
özürlülük düzeyleri de¤erlendirildi. Hastalar›n 1. ay kontrolleri s›ras›nda elde edilen FBÖ skorlar› ilk hafta de¤erlendirmeleri s›ras›nda elde edilen baﬂlang›ç FBÖ skorlar›ndan ç›kar›larak her bir
hasta için fonksiyonel kazanç hesapland› (17).
Hastalar nöroloji klini¤inde yat›ﬂlar› s›ras›nda yap›lan baﬂlang›ç
FBÖ de¤erlendirme skorlar›na göre skorlar› ≤36 olanlar (grup 1),
37–72 aras›nda olanlar (grup 2) ve ≥73 olanlar (grup 3) olmak üzere üç gruba ayr›ld›.
‹statistiksel analizler
‹statistiksel analizlerde kontrol FBÖ skorlar› ile baﬂlang›ç FBÖ
skorlar› aras›ndaki farkl›l›k eﬂleﬂtirilmiﬂ t testi ile de¤erlendirildi.
Kontrol FBÖ skoru ile yaﬂ, cinsiyet, lezyon tipi, etkilenen hemisfer,
hastal›k ﬂiddeti ve baﬂlang›ç FBÖ skoru aras›ndaki iliﬂkiler Spear-
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man korelasyon analizi ile belirlendi. Kontrol FBÖ skorunun en
güçlü belirleyicisini saptamak amac› ile stepwise multipl lineer
regresyon analizi uyguland›. Üç grup aras›nda fonksiyonel kazanç
aç›s›ndan farkl›l›k olup olmad›¤› tek yönlü ANOVA testi ile de¤erlendirildi. ‹statistiksel analizler SPSS 11.0 paket program kullan›larak yap›ld› ve anlaml›l›k düzeyi p< 0,05 olarak kabul edildi.

Bulgular
Çal›ﬂmay› tamamlayan 80 hastan›n 41’i kad›n, 39’u erkek olup yaﬂ
ortalamalar› 66,9±10,6 y›l ve izlem süreleri 33,0±5,1 gündü. Hastalar›n 71’i (%88,8) iskemik, 9’u (%11,3) hemorajik etiyolojiye; 43’ü
(%53,8) sa¤, 37’si (%46,3) ise sol hemisfer etkilenimine sahipti. Hastal›k ﬂiddetinin de¤erlendirildi¤i KNS skor ortalamalar› ise 6,6±2,6 idi.
Hastalar›n FBÖ ile saptanan fonksiyonel özürlülük düzeylerinde baﬂlang›ca (53,2±29,3) göre 1. ay kontrollerinde (83,9±33,9) istatistiksel olarak anlaml› düzelme oldu¤u saptand› (p<0,000).
Kontrol FBÖ skorunun baﬂlang›ç FBÖ skoru (r=0,776, p=0,000)
ve KNS ile belirlenen hastal›k ﬂiddeti skoru (r=0,696, p=0,000) ile
pozitif iliﬂkili oldu¤u belirlendi. Yaﬂ, cinsiyet, lezyon tipi ve etkilenen hemisfer parametreleri ile iliﬂki gözlenmedi (p>0,05). Ba¤›ms›z
de¤iﬂken olarak baﬂlang›ç FBÖ skoru ve inme ﬂiddeti seçilerek yap›lan multipl lineer regresyon analizinde kontrol FBÖ skorunun en
güçlü belirleyicisinin baﬂlang›ç FBÖ skoru oldu¤u saptand›. Baﬂlang›ç FBÖ skoru kontrol FBÖ skorundaki de¤iﬂimin %48’ini aç›klamaktayd› (β=0,502, p= 0,001, %95 güven aral›¤› 0,223–0,781). Hastal›k ﬂiddeti ise fonksiyonel özürlülük düzeyindeki de¤iﬂimin
%4,9’undan sorumluydu (β=4,523, p= 0,006, %95 güven aral›¤›
1,333–7,713). Kontrol FBÖ skoru ile de¤iﬂkenler aras›ndaki bu iliﬂki
y=27,357+0,502xbaﬂlang›ç FBÖ+4,523xKNS olarak özetlenebilir.
Hastalar›n ortalama fonksiyonel kazançlar› 30,7±25,2 idi. Her üç
grubun fonksiyonel kazanç aç›s›ndan karﬂ›laﬂt›r›lmas›nda, grup
2’deki hastalar›n fonksiyonel kazançlar›n›n (45,6±23,1) grup 1
(24,8±25,5) ve grup 3’deki (16,7±11,5) hastalar›n kazançlar›na göre
daha fazla oldu¤u gözlendi (F=13.5, p=0,000).
Baﬂlang›ç FBÖ skorlar›na göre üç gruba ayr›lan hastalar›n demografik, klinik ve fonksiyonel özürlülük düzeyleri aç›s›ndan özellikleri Tablo 1’de, baﬂlang›ç ve kontrol FBÖ skorlar› ile fonksiyonel
kazançlar› ise ﬁekil 1’de sunulmuﬂtur.

Tablo 1. Baﬂlang›ç FBÖ skorlar›na göre hastalar›n demografik, klinik ve fonksiyonel özürlülük düzeyleri aç›s›ndan özellikleri.

Grup 1
n: 29

Grup 2
n: 32

Grup 3
n: 19

Total
n: 80

12/17

16/16

11/8

39/41

67,2±10,5

66,3±12,2

67,6±7,9

66,9±10,6

27/2

25/7

19/0

71/9

33,0±4,3

32,7±5,0

33,6±6,4

33,0±5,1

4,2±1,7

7,1±1,7

9,3±1,5

6,6±2,6

Baﬂlang›ç FBÖ skoru (ort±SS)
Motor FBÖ skoru (ort±SS)
Kognitif FBÖ skoru (ort±SS)

27,7±5,5
16,0±4,1
11,7±4,3

48,8±8,7
24,1±9,7
24,8±7,5

99,4±16,0
69,0±13,2
30,4±6,6

53,2±29,3
31,8±23,1
21,4±9,9

Kontrol FBÖ skoru (ort±SS)
Motor FBÖ skoru (ort±SS)
Kognitif FBÖ skoru (ort±SS)

52,5±27,0
33,0±22,7
19,5±7,9

94,4±24,1
64,0±21,4
30,4±5,5

116,1±13,4
81,2±11,9
32,9±3,2

83,9±33,9
56,9±27,7
27,0±8,4

Fonksiyonel kazanç (ort±SS)

24,8±25,5

45,6±23,1

16,7±11,5

30,7±25,2

Cinsiyet (E/K)
Yaﬂ (y›l) (ort±SS)
Lezyon tipi (‹skemik/hemorajik)
Hastal›k süresi (gün) (ort±SS)
Hastal›k ﬂiddeti skoru (KNS) (ort±SS)

FBÖ: Fonksiyonel Ba¤›ms›zl›k Ölçütü, KNS: Kanada Nörolojik Skalas›
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Tart›ﬂma
Bu çal›ﬂmada erken dönem inmeli olgularda fonksiyonel özürlülü¤ün en güçlü belirleyicisinin baﬂlang›ç FBÖ skorlar› oldu¤u ve
baﬂlang›ç FBÖ skorlar›na göre orta derecede fonksiyonel özürlülü¤e sahip hastalar›n fonksiyonel kazançlar›n›n daha fazla oldu¤u
saptanm›ﬂt›r.
Baﬂlang›ç fonksiyonel özürlülük skoru pek çok çal›ﬂmada
fonksiyonel son durumun en güçlü belirleyicisi olarak bulunmuﬂtur (8–11). Tur ve ark. (10) hastanede yatarak rehabilite edilen 102
inmeli hastay› içeren çal›ﬂmalar›nda; taburculuk s›ras›ndaki total
FBÖ skorunun belirleyicilerini yaﬂ, hastaneye yat›ﬂ için geçen süre ve giriﬂ FBÖ skoru olarak saptam›ﬂlar, en güçlü belirleyicinin ise
giriﬂ FBÖ skoru oldu¤unu tespit etmiﬂlerdir. Çal›ﬂmac›lar inmeli
hastalarda fonksiyonel iyileﬂmenin öngörülmesinde giriﬂ FBÖ
skorlar›n›n kullan›labilece¤i sonucuna ulaﬂm›ﬂlard›r. Gökkaya ve
ark.’n›n (11) 83 inme hastas›n› içeren çal›ﬂmalar›nda hastalar›n taburculuk FBÖ skorlar›nda baﬂlang›ca göre belirgin düzelme saptanm›ﬂ ve ortalama fonksiyonel kazanç 18,1 olarak tespit edilmiﬂtir. Bu çal›ﬂmada da taburculuk FBÖ skoru giriﬂ FBÖ skorlar› ve
hastaneye yat›ﬂ için geçen süre ile iliﬂkili bulunmuﬂ olup taburculuktaki fonksiyonel durumun en güçlü belirleyicisinin baﬂlang›çtaki fonksiyonel durum oldu¤u saptanm›ﬂt›r. Akut inme nedeniyle
rehabilite edilen hastalarda fonksiyonel son durumun belirteçlerini saptamak üzere yap›lan baﬂka çal›ﬂmalarda da en güçlü belirtecin giriﬂ FBÖ skorlar› oldu¤u tespit edilmiﬂtir. Bu çal›ﬂmalarda,
hastalar›n hastaneye yat›ﬂlar› s›ras›nda saptanan FBÖ skorlar›n›n
uygun rehabilitasyon programlar›n›n belirlenmesi ve iyileﬂme olas›l›¤› hakk›nda hasta ve yak›nlar›n›n bilgilendirilmesi amac› ile kullan›labilece¤i sonucuna ulaﬂ›lm›ﬂt›r (9,18). Çal›ﬂmam›zda da literatür ile benzer biçimde kontrol FBÖ skorunun en güçlü belirleyicisinin baﬂlang›ç FBÖ skoru oldu¤u gözlenmiﬂtir. Baﬂlang›ç FBÖ
skorunun kontrol FBÖ skoru üzerine katk›s› %48 iken hastal›k ﬂiddetinin katk›s›n›n %4,9 oldu¤u saptanm›ﬂt›r.
Baﬂlang›çtaki fonksiyonel skor, fonksiyonel son durumun en
güçlü belirleyicisi olarak saptanmas›na ra¤men fonksiyonel kazanç ile iliﬂkisi daha az çal›ﬂ›lm›ﬂt›r. Baﬂlang›çtaki fonksiyonel skorun fonksiyonel kazanc› etkileyip etkilemedi¤i yo¤un inme rehabilitasyonundan öncelikle yararlanacak hastalar›n belirlenmesini
sa¤lamas› aç›s›ndan önemlidir. Bir çal›ﬂmada baﬂlang›çta düﬂük
veya yüksek düzeyde fonksiyonel özürlülü¤e sahip olan hastalar›n (FBÖ skorlar› <36 veya >96) taburculukta FBÖ skor de¤iﬂiminin
düﬂük oldu¤u, baﬂlang›çta orta düzeyde fonksiyonel özürlülü¤e
sahip olanlarda (FBÖ skoru 36-96 aras›nda) ise FBÖ skor de¤iﬂiminin daha yüksek oldu¤u gözlenmiﬂtir (8). Bir baﬂka çal›ﬂmada
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ise ≥60 FBÖ giriﬂ skorunun daha fazla fonksiyonel düzelme ile iliﬂkili oldu¤u gösterilmiﬂtir (19). Inouye ve ark. (12,13) taraf›ndan ilk
iskemik ve ilk hemorajik inmeli hastalarda giriﬂ FBÖ skorlar›n›n inme rehabilitasyonu sonras› fonksiyonel kazanca etkisini araﬂt›ran
iki ayr› çal›ﬂma yap›lm›ﬂt›r. ‹skemik inmeli hastalarda, hastanede
yat›r›larak yap›lan rehabilitasyon program›ndan sonra giriﬂ FBÖ
skorlar›na göre orta düzeyde özürlülü¤e sahip hastalar›n (FBÖ
skor 37–72 aras›nda) düﬂük ve yüksek düzeyde giriﬂ FBÖ skorlar›na sahip olanlara göre daha fazla fonksiyonel kazanç elde ettikleri saptanm›ﬂt›r (12). Ayn› araﬂt›rmac›lar›n hemorajik inmeli hastalarda ayn› amaca yönelik olarak yapt›klar› çal›ﬂma da benzer sonuçlara sahiptir (13). Çal›ﬂmac›lar baﬂlang›çta fonksiyonel aç›dan
orta düzeyde etkilenime sahip hastalarda daha fazla düzelme
saptanmas›n› bu gruptaki hastalar›n fonksiyonel olarak daha fazla iyileﬂme kapasitesine sahip olmalar› ile aç›klam›ﬂlard›r. Baﬂlang›çta yüksek FBÖ skorlar›na sahip olan hastalar›n ise daha az
fonksiyonel kazanç elde ettiklerini gözlemiﬂlerdir. Bu grupta bulunan hastalar›n zaten baﬂlang›çta yüksek FBÖ de¤erlerine sahip
olduklar›n› ve tam ba¤›ms›zl›k için ulaﬂ›lmas› gereken skor aral›¤›n›n dar oldu¤unu belirtmiﬂlerdir. Baﬂlang›çta düﬂük FBÖ skorlar›
bulunan hastalarda düzelme için daha fazla skor aral›¤› bulunmakla birlikte daha az fonksiyonel kazanç elde edilmesini ise bu
hastalar›n yetersiz iyileﬂme kapasitesine sahip olmalar› ile aç›klam›ﬂlard›r (12,13).
Çal›ﬂmam›zda baﬂlang›ç FBÖ skorlar›na göre özürlülük düzeyleri düﬂük (≤36), orta (37–72) ve yüksek (≥73) olarak grupland›r›lan hastalarda, bir ay sonraki fonksiyonel kazanc›n literatürdeki
çal›ﬂmalara benzer ﬂekilde en fazla orta özürlülük düzeyindeki
hastalarda oldu¤u gözlenmiﬂtir. Çal›ﬂmam›zda literatürde sunulan
çal›ﬂmalardan farkl› olarak hastalar›n ilk de¤erlendirmeleri inmenin ilk haftas› içinde kontrol de¤erlendirmeler ise bir ayl›k ev rehabilitasyon süreci sonras›nda yap›lm›ﬂt›r. Hastalar›m›z›n ortalama fonksiyonel kazançlar› 30,7 olarak saptanm›ﬂt›r. Ülkemizde yap›lan iki farkl› çal›ﬂmada ise ortalama fonksiyonel kazanç 18,1 ve
15,7 bulunmuﬂtur (10,11). Ancak bu çal›ﬂmalarda hastalar›n rehabilitasyon program›na al›nma süreleri bizim çal›ﬂmam›za göre daha
geç olup s›ras›yla 76,2 ve 63,4 gündür. Hastalar›m›z›n fonksiyonel
kazançlar›n›n di¤er çal›ﬂmalara göre yüksek olmas› rehabilitasyon
program›na inmenin erken döneminde (nöroloji klini¤indeki yat›ﬂlar› s›ras›nda) baﬂlanm›ﬂ olmas› ile iliﬂkili olabilir. Çeﬂitli çal›ﬂmalarda erken rehabilitasyon program›na al›nan hastalar›n geç rehabilitasyon program›na al›nanlara göre fonksiyonel kazançlar›n›n
daha fazla oldu¤u gözlenmiﬂtir (20,21). Maulden ve ark. (21) inmenin erken evresinde sinaptik plastisitenin artt›¤› bir dönem oldu¤unu ve bu dönemde baﬂlanacak rehabilitasyon program›n›n daha fazla fonksiyonel kazanç ile sonlanaca¤›n› öne sürmüﬂtür.
Bizim sonuçlar›m›za göre baﬂlang›çta yüksek FBÖ skoruna sahip hastalar ilk izlemin yap›ld›¤› nöroloji kliniklerinden rehabilitasyon hastaneleri veya kliniklerine al›nmaks›z›n ev egzersiz program› ö¤retilerek evlerine gönderilebilirler ve belirli aral›klarla izlenebilirler. Baﬂlang›çta düﬂük FBÖ skorlar›na sahip hastalar›n ise
erken dönemde hastaneye yat›r›larak yap›lacak rehabilitasyon
program› sonucunda h›zl› ve önemli bir düzelme göstermeleri
beklenmedi¤i için düﬂük yo¤unluklu bir rehabilitasyon program›
verilebilir. Ancak bu hastalar iyileﬂmede olabilecek gecikmeleri
veya komplikasyonlar› takip edebilmek amac› ile yak›n izlem alt›na al›nmal›d›r. Bu izlemlerde elde edilen geliﬂmeye uygun rehabilitasyon programlar› düzenlenmeli ve gerekti¤inde hastaneye yat›r›larak rehabilite edilmelidir. Buna karﬂ›n çal›ﬂmam›zda baﬂlang›çta orta düzeyde FBÖ skorlar›na sahip hastalar›n öncelikli ola-
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rak yo¤un rehabilitasyon programlar›ndan en fazla yarar sa¤layabilecek hasta grubu oldu¤u gözlenmiﬂtir. Bu nedenle bu hastalar›n mümkün olan en k›sa sürede hastaneye yat›r›larak yo¤un ve
denetimli rehabilitasyon program›na al›nmalar› uygun olacakt›r.
Bu çal›ﬂmaya erken dönem inmeli hastalar al›nm›ﬂ olup fonksiyonel özürlülük durumlar› k›sa süreli izlem sonras›nda de¤erlendirilmiﬂtir. Baﬂlang›çta çal›ﬂmaya 127 hasta al›nm›ﬂ olmakla birlikte
çeﬂitli nedenlerle 47 hasta kontrole gelememiﬂ ve çal›ﬂma 80 hasta ile tamamlanabilmiﬂtir. Hastalar›n egzersiz program›na uyumlar› haftal›k telefon görüﬂmeleri ile izlenmesine ra¤men denetimli
egzersiz program› ile daha etkili sonuçlar elde edilebilir. Fonksiyonel kazanc› de¤erlendirmek amac›yla daha fazla say›da hastay›
içeren, daha yo¤un ve denetimli bir rehabilitasyon program› ve
uzun süre izlemli bir çal›ﬂma ile farkl› sonuçlar elde edilebilir.
Sonuç olarak, yatak kapasitelerinin s›n›rl›l›¤› ve maliyet aç›s›ndan bak›ld›¤›nda inme nedeniyle rehabilite edilecek hastalarda
baﬂlang›çtaki fonksiyonel özürlülü¤ün belirlenmesi, öncelikli olarak hangi hastalar›n hastaneye yat›r›larak tedavi edilece¤ini saptamada yol gösterici olacakt›r. Baﬂlang›çta orta düzeyde FBÖ skoruna sahip olan hastalar, rehabilitasyondan en fazla yarar sa¤layacak ve en fazla fonksiyonel kazan›ma sahip olabilecek hastalar
oldu¤undan en k›sa sürede yo¤un rehabilitasyon programlar›na
al›nmal›d›r.
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