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ÖZET 

Şeker Abanoz E. 2008. Miyelomeningoselli Çocuk Hastalarda Yaşam 

Kalitesinin Araştırılması. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Pediatrik 

Temel Bilimler ABD, Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul.  

Miyelomeningoselli hastalarda sinir ve kas-iskelet sistemini, üriner sistemi 

etkileyen sorunlar nedeniyle duygusal problemler ve sosyal izolasyon olmakta, yaşam 

kaliteleri düşmektedir. Çalışmamızda miyelomeningoselli çocuk hastalarda yaşam 

kalitesini genel yaşam kalitesi ölçütleriyle araştırmayı ve  sağlam çocuklarınki ile 

karşılaştırmayı amaçladık. Çalışmaya İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve 

Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı’na kayıtlı miyelomeningoselli 

hastalar arasından 5- 15 yaş arasındaki 50 çocuk ve Sağlam Çocuk Polikliniğine gelen 

aynı yaş aralığındaki 50 sağlıklı çocuk alındı. Hasta ve sağlıklı çocuklara; 

miyelomeningosel ve sağlam çocuk değerlendirme formu, KINDL 4-7 yaş aile formu, 

KINDL 8-16 yaş aile formu, CHQ-PF-50 (Child Health Questionnaire Parent form 50) 

dolduruldu. Miyelomeningoselli çocukların lezyon seviyeleri, omurga ve kalça 

deformiteleri, yürüme durumları değerlendirildi. İstatistiksel analizde; “Anova”, 

“Student’s t test”, “Mann Whitney U”, “Kruskal Wallis”, “Ki-kare”, “Pearson” 

korelasyon katsayısı testi kullanıldı. Gruplardaki çocukların yaş ve  aile özellikleri 

birbirine benzerdi. Sağlam ve miyelomeningoselli çocukların KINDL ve CHQ-PF-50 

skorları karşılaştırıldığında, miyelomeningoselli çocukların yaşam kalitesi anlamlı 

derecede düşük bulundu. Miyelomeningoselli çocuklarda KINDL ve CHQ-PF-50 

skorları lezyon seviyelerine göre karşılaştırıldığında, üç grup arasında anlamlı fark 

bulundu. Yaşam kalitesi skorlarının, sakral grupta en yüksek, orta-alt lomber grupta 

daha düşük ve torakal-üst lomber grupta en düşük olduğu görüldü. Yürüyemeyen 

çocukların yaşam kalitesi diğer miyelomeningoselli çocuklardan anlamlı olarak daha 

düşüktü. KINDL ve CHQ-PF-50 anketlerinin benzer alt başlık skorları korelasyon 

göstermekteydi. Sonuçlarımız miyelomeningoselli çocukların yaşam kalitesinin daha 

düşük olduğunu, lezyon düzeyi yüksek olanların ve yürüyemeyenlerin daha fazla 

etkilendiğini ortaya koymaktadır. 

 Anahtar Kelimeler: Miyelomeningosel, yaşam kalitesi, KINDL, CHQ-PF- 50. 
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ABSTRACT 

Seker Abanoz, E. 2008. The investigation of Quality of life of children with 

myelomeningocele. Istanbul University, Institute of Health Science, Department of 

Basic Pediatric Sciences, Developmental Neurology Section. Master of science thesis 

Istanbul.  

Children with myelomeningocele because of the problems related to nervous 

and muscle-skeleton, and urinary systems have some affective disturbances and social 

isolation, so quality of life could be decreased. In this study, it is aimed to search quality 

of life in these children by using general quality of life measurements and also is 

purposed to compare the results of these children with healthy children. A total of 100 

subjects (5 to 15 years of age) were included in this study: 50 children with 

myelomeningocele and 50 healthy children. Assesment forms of myelomeningocele and 

healthy children were questionnaired. CHQ-PF-50, KINDL were used to measure 

quality of life in subjects. Children with myelomeningocele were evaluated according to 

the degree of hip and spine deformity, walking ability, and levels of lesion. For 

statistical analyses, “Anova’’, “Student’s t-test”, “Mann Whitney U” test, “Kruskal 

Wallis” test, “Chi-square” test, and The Pearson’s correlation coefficient were used. 

Ages and family backgrounds of children were similar in both of the groups. When the 

KINDL and CHQ-PF-50 results of healthy and diagnosed groups were compared, the 

quality of life degree were significantly decreased for diagnosed group. When children 

with myelomeningocele were searched for levels of lesion, KINDL and CHQ-PF-50 

scores were found significantly different in three groups. The sacral group obtained the 

highest score in the quality of life measurement, mid-lower lumbar group was scored 

lower, and thoracic- upper lumbar group was the lowest. In these children KINDL and 

CHQ-PF-50 were correlated for similar subscales. The life of quality of nonambulatory 

children was found more lower than the others.  

Keywords: Myelomeningocele, quality of life, KINDL, CHQ-PF-50 



1. GİRİŞ VE AMAÇ 

Nöral kanalın herhangi bir parçasında gelişen kapanma defektlerine nöral tüp 

defektleri denilmektedir. Nöral tüp defektleri içinde geniş bir spektruma sahip olan 

spina bifida, spina bifida aperta ve kistika olarak ikiye ayrılmaktadır.  Spina bifidaların 

% 75 ini miyelomeningosel oluşturur. Miyelomeningosel, kas-iskelet sisteminde 

omurga ve alt ekstremite deformiteleri ile çocukluk çağından erişkin döneme kadar, 

günlük yaşam aktivitelerini, enerji tüketimini ve mobiliteyi olumsuz yönde etkileyen 

karmaşık bir sendromdur. Bu anomalide spinal kord ve kökler, spinal kanalın 

dorsalindeki defekten kistik bir kavite içine doğru yer değiştirirler. Bu kavite 

meninksler ve/veya deri ile kaplı olabilir. Bu anomaliler gestasyonun yaklaşık 4. 

haftasında oluşurlar (1,2,3). 

Nöral tüp defektlerinin batı ülkelerinde sıklığı 1/1000 ile 1/2000 arasında 

değişmektedir (4). Türkiye’ de çeşitli illerde yapılmış çalışmaların sonuçlarına göre bu 

sıklık 3- 5.8/1000 arasında değişmektedir (5). Ailede bu tür bir anomali ile doğmuş bir 

kardeş varsa aynı ailede bunun tekrar görülme olasılğı %4, böyle iki kardeş varsa 

üçüncü çocukta anomali olasılığı %10 dur.  

Miyelomeningoselli hastalarda; güç kaybı, duyusal kayıp, kas-iskelet sistemi 

deformiteleri, patolojik kırıklar, hidrosefali, üst extremite koordinasyon bozuklukları, 

nörojenik barsak ve nörojenik mesane, ilerleyici nörolojik bozukluk, obesite, deride 

yara oluşumu, lateks alerjisi gibi klinik sorunlarla karşılaşılmaktadır (6,7). Bu 

çocukların lezyon seviyelerine bağlı olarak yürüme becerileri de değişiklik gösterir. 

Torakal tutulum gösteren hastalar tekerlekli sandalye ile hareketlilik sağlarken, sakral 

tutulumlu hastalar yardımsız yürüyebilmektedir. Yaş ve boy/kilo alımı arttıkça çocuğun 

hareketliliği azalmakta, yürüme için enerji gereksinimi artmaktadır. Bu nedenle kısmen 

hareketli olanlar bile tekerlekli iskemleye bağımlı hale gelmektedirler. Çocuğun fiziksel 

kısıtlılığı yanı sıra çok sayıda ameliyatlar, uzun süreli hastane yatışları, uzun süreli 

alçılamalar, komplike ortezleme ve rehabilitasyon işlemleri gerektiren tedavi süreci, 

çocuğu aile ve toplumdan izole ederek psikososyal gelişimini ve günlük yaşam 

akivitelerini etkileyebilmektedir (6,8). 
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Sağlığa bağlı yaşam kalitesi terimi tıbbi sonuçlara yeni bir bakış açısı 

getirmiştir. Bu terim kişinin fiziksel, duygusal, mental, sosyal ve davranışsal iyilik 

hallerini içermektedir. Kronik hastalıklar hem çocuk hem de aileler üzerinde stres 

oluşturmaktadır. Bu tip çocuklarda psikolojik sorunların oluşma riski sağlıklı çocuklara 

oranla iki kat daha fazladır ve kronik hastalıklı çocukların prognozları büyük ölçüde 

ailelerin tutumlarına bağlıdır (9).  

Yaşam kalitesini ölçmek için geliştirilen yaşam kalitesi ölçekleri bireyin çevresi 

ile dinamik bir etkileşim içinde olduğu varsayımıyla, bireyin fiziksel, ruhsal ve sosyal 

iyilik halini derecelendirmektedir. Yaşam kalitesi ölçekleri ile yaşam kalitesi 

standardize edilmekte ve verilerin karşılaştırılabilir olması sağlanmaktadır (10). Bu 

amaçla sağlıklı veya kronik hastalığı olan 5-18 yaş arası çocukların yaşam kalitelerini 

değerlendirmek için hazırlanmış olan "Child Health Questionnaire Parent Form-50 

(CHQ-PF-50)" güvenilirliği ve geçerliliği kanıtlanmış bir ölçektir (11,12). Çocuklarda 

yaşam kalitesini ölçen bir diğer ölçek, 4-16 yaş arasındaki çocukların yaşam kalitelerini 

belirlemek için kullanılan KINDL’dır (13).  

Literatürde miyelomeningoselli çocuklarda yaşam kalitesinin değerlendirilmesi 

ile ilgili bilgiler sınırlıdır. Amacımız, miyelomeningoselli çocukların yaşam kalitelerini 

bu iki değerlendirme anketiyle araştırmak ve sonuçları sağlıklı çocukların sonuçlarıyla 

karşılaştırmaktır. 
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2. GENEL BİLGİLER 

 

Nöral kanalın bir tüp halini alırken,  herhangi bir parçasında gelişen kapanma  

defektine nöral tüp defekti (NTD)  denilmektedir. NTD’leri içinde geniş bir spekturuma 

sahip olan spina bifida, spina bifida aperta ve spina bifida kistika olmak üzere ikiye 

ayrılmaktadır. İnsidansı dünyada çeşitlilik göstermekle beraber, yapılan çalışmalarda 

Kuzey Avrupa’da yüksek bulunmuştur. Amerika’daki sıklığı 1000 canlı doğumda 0,4- 

0,1 arasındadır (14,15). 

Spina bifida apertanın en sık görülen ve en ağır formu miyelomeningoseldir. 

Sıklıkla beyin ve spinal kanalın her ikisinde de malformasyon gözlenir. 

Miyelomeningoselde; hidrosefali, Chiari 2 malformasyonu, alt ekstremitelerde kas 

güçsüzlüğü ve duyu kaybı, mesane ve barsak inkontinansı, kognitif fonksiyon 

bozukluğu sık görülen sorunlardır (16). 

 

2.1. MERKEZİ  SİNİR SİSTEMİ’NİN EMBRİYOLOJİK GELİŞİMİ 

 

Üç dönemde olmaktadır;  

1. Embriyonik Dönem (0 - 8.5 gestasyonel hafta) 

2. Fetal Dönem    (8.5 – 40. hafta) 

3. Doğum sonrası dönem  

 

2.1.1. Embriyonik Diskin Oluşumu ve Gastrulasyon: 

 

Döllenme sonrasında, hücrelerin sürekli bölünmeleri sonucu blastosist denilen 

hücre kümesi oluşur. Gebeliğin 14. gününde blastosistin implantasyonu olurken, iç 

hücre kümesi, ya da embriyoblastta morfolojik değişiklikler olur. Embriyoblast, epiblast 

(primer ektoderm) ve hipoblast (primer endoderm) adlı iki tabaka yapar ve bundan 

sonra embriyo iki tabakalı  bir disk durumunu alır. Embriyonik disk'ten, embriyonun 
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tüm doku ve organlarının gelişeceği germ tabakaları oluşur. Üç germ tabakasının her 

birinden (ektoderm, mezoderm, endoderm) spesifik doku ve organlar gelişir.  

 

•  Ektoderm'den, epidermis, santral ve periferik sinir sistemi, gözün retinası ve 

çeşitli diğer yapılar gelişir. 

•  Endoderm'den, solunum pasajını ve gastrointestinal kanalı döşeyen epitel 

ile gastrointestinal kanala açılan bezler ve karaciğer, pankreas gibi bağlı 

organların bez hücreleri gelişir. 

•  Mezoderm'den, doku ve organların düz kas kılıfları, bağ dokuları ve 

damarları gelişir; ayrıca, kardiyovasküler sistemin büyük bir bölümünü 

yapar ve kan hücreleri, kemik iliği, iskelet, çizgili kas, üreme ile boşaltma 

organlarının kaynağını oluşturur. 

 

Daha sonra, iki tabakalı  embriyonik disk üç tabakalı  embriyonik diske dönüşür. 

Bu işleme "gastrulasyon" denir. Gastrulasyon, morfogenezin (vücudun şekillenmesi) 

başlangıcı ve üçüncü haftası sırasında oluşan önemli bir olaydır. Üç tabakalı  

embriyonik diskin kaudal ucunda uzunlamasına bir oluk (primitif çizgi) oluşur. 

Gastrulasyonun ilk işareti, embriyonun kaudal ucunda primitif çizginin görülmesidir. 

Bu oluğun sefalik ucu belirgin bir kalınlaşma gösterir ki buna Hensen nodu, ilkel nod 

veya kordo-nöral aks denir. Primitif oluk, primitif düğümün ortasında meydana gelen ve 

primitif çukur denilen küçük bir çukurla devam eder. Primitif çizginin oluşmasıyla 

birlikte, embriyonun kraniyokaudal ekseni de belirlenmiş olur. Primitif oluk ile çukur, 

epiblast hücrelerinin invajinasyonu sonucu oluşur. Primitif çizgi oluştuktan hemen 

sonra buradan göç eden hücreler, epiblast ve hipoblast tabakaları arasında mezenşim ya 

da mezoblast denilen embriyonik bağ dokusunu yaparlar. Mezenşim, embriyonun 

destekleyici dokularını oluşturur. Primitif çizgi, dördüncü haftanın ilk bölümüne kadar 

hızlı bir şekilde mezodermi yapar ve bundan sonra mezoderm yapımı yavaşlar. Primitif 

çizgi giderek küçülür ve embriyonun sakrokoksigeal bölgesinde küçük bir parça olarak 

kalır. Normalde dejenere olarak dördüncü haftanın sonunda kaybolur. 

Gebeliğin 17. gününde, bu çukurda her bir taraftaki hücreler içeriye doğru 

göçerler, birleşirler ve süperfisiyal ektoderm ile altındaki endoderm arasındaki orta hat 
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notokordu oluşturmak üzere sefalik tarafa doğru göçerler. Bu notokordal hücreler 

endoderm ile ektoderm arasındaki gerçek notokordu oluştururlar. Primitif çukur 

notokord uzantısı içine doğru ilerleyerek notokord kanalını oluşturur. Notokord 

kanalının tabanında oluşan, notokord ile vitellus kesesi arasındaki bağlantıyı kuran 

açıklıklar zamanla birleşerek notokord plağını oluşturur. Notokord hücreleri 

embriyonun kraniyal ucundan başlayarak çoğalırlar ve notokord plâğı içe doğru 

katlanarak çubuk şeklindeki notokordu oluşturur. Notokord: 

•  embriyonun primordiyal eksenini belirler ve ona sağlamlık verir, 

•  aksiyal iskeletin (kafa kemikleri ve kolumna vertebralis) gelişmesine 

temel oluşturur, 

•  ileride omurların gelişeceği yerdir. 

 

Notokord erken dönemdeki embriyoda birincil uyaran olarak görev yapar. 

Özelleşmemiş embriyo hücrelerinin, tanımlanabilir erişkin doku ve organlarına 

dönüşümünü sağlayan ve sinyal oluşturan olaylar dizisinin ilk tetikleyicisidir.  

Gebeliğin 18. gününde, notokord bir sinir halini alır ve alttaki endoderm 

dokusundan ayrılır. Primitif çizgi, germ tabakaları ve notokordun oluşumu gastrulasyon 

sırasında gelişen önemli olaylardır. Nöral tüpün bundan sonraki gelişimi nörulasyon, 

kanalizasyon ve regresyon olarak üç dönemde incelenir (17,18,19).  

 

2.1.2. Nörulasyon: Nöral Tüp Oluşumu 

 

Gestasyonun 18- 28. günleri arasındaki dönemdir. Nöral plağın oluşması ve içe 

doğru katlanarak nöral tüpü oluşturması işlemi nörulasyon olarak isimlendirilir. Bu 

dönemde meydana gelen bozukluklar, ciddi kraniyal ve spinal disrafizm ile sonuçlanır. 

Bu dönem, menstural siklusun son 1- 2 haftasına denk gelen ve çoğu kadının bir sonraki 

menstürasyonunu beklediği dönemdir. Bu nedenle, bu kritik aşamadaki kadınlar gebe 

olduklarının farkında değildirler. 

Gebeliğin üçüncü haftasında, notokord üzerindeki ektoderm kalınlaşarak uzun, 

terlik şeklinde kalınlaşmış epiteliyal hücrelerden oluşan nöral plâk denilen bir yapı 
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meydana gelir. Nöral plâğın oluşumu, gelişmekte olan notokord tarafından uyarılır. 

Nöral plâğın ektoderminden (nöroektoderm), merkezî sinir sistemi (beyin ve medulla 

spinalis) gelişir. Yaklaşık 18. günde nöral plağın dış kısımları yükselmeye başlar. Nöral 

plâk, merkez ekseni boyunca invajine olarak her iki yanında nöral kıvrımların 

bulunduğu orta çizgide longitudinal olarak uzanan nöral oluğu oluşturur. Nöral 

kıvrımlar embriyonun kraniyal ucunda daha kabarık görünümdedir. Bu da beyin 

gelişiminin ilk belirtisidir. Üçüncü haftanın sonunda nöral kıvrımlar birbirlerine doğru 

yaklaşarak birleşir ve nöral plak, merkezi sinir sisteminin taslağını oluşturan nöral tüpe 

dönüşür. 

Nöral tüpün kapanması, servikal bölgeden başlayarak kraniyal ve kaudal kısıma 

doğru ilerler. Ancak, embriyonun kaudal ve kraniyal uçlarında kaynaşma daha geç 

meydana geldiğinden kranial ve kaudal nöroporlar yoluyla, amnion boşluğuyla nöral tüp 

arasında geçici bir ilişki kurulur. Kranial nöroporun kapanması, biri servikal bölgeden 

başlayan ilk kapanma noktasından başlayarak ve diğeri de önbeyinden kranial ve kaudal 

yönlerde olmak üzere iki yönlüdür. Gebeliğin 23- 26. günlerinde (kraniyal nöroporun 

kapanması 24. günde, kaudal nöroporun kapanması ise yaklaşık bundan 2 gün sonra - 

26. günde) ön ve arka bölümlerin kapanması tamamlanır. Daha sonra, yüzeyel ektoderm 

nöral tüpten ayrılarak orta hatta birleşir (17,18,19,20). 

Mezenkimal hücreler,  nöral tüp ve notokord arasında göç ederler ve bu 

hücrelerden daha sonra meninksler, vertebral birimler ve paraspinal kaslar oluşur. 

Nörulasyon ile spinal kordun L1-L2 seviyesine kadar olan kısmı oluşmaktadır. 

Nörulasyon tamamlandıktan sonra Hensen nodu ve primitif çizgi, daha sonra sinir, 

ürogenital ve sindirim sistemi elemanlarının geliştiği farklılaşmamış bir hücre kitlesi 

oluştururlar. Bu dönemdeki bozukluklar, söylenilen sistemlerin anomalileri ile 

sonuçlanabilir (17,18). Nörulasyon dördüncü haftada tamamlanır. 

 

2.1.3. Kanalizasyon ve Regresyon Dönemi 

 

Kanalizasyon gestasyonun 28- 40. günleri arasındaki dönemdir. Spinal kanalın 

kaudal kısmı bu dönemde oluşmaktadır. Nörulasyon döneminin aksine, kanalizasyon 

sağlam ektoderm altında gelişir. Regresyon dönemi  gestasyonun 40. gününden sonraki 
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embriyonik ve fetal yaşamın tümünü kapsar. Distal spinal korddan, pia-araknoid artık 

olan filum terminale gelişir. Vertebral kolon, spinal korddan daha hızlı uzadığından, 

konus medullaris doğumdan sonra erişkin düzeyine yakın olan L1-L2 aralığına gelir 

(17,18). 

 

2.1.4. Beyinin Gelişimi 

 

Gebeliğin 25. gününde nöral tüpün sefalik ucunda silindir halini almış nöral 

tüpün kraniyal kıvrımlarından gelişen ve  primer beyin vezikülleri adı verilen üç 

dilatasyon ortaya çıkar: ön beyin (prozensefalon), orta beyin (mezensefalon), arka beyin 

(rombensefalon). Gebeliğin 35. gününde ön beyin, telensefalon (gelecekteki serebral 

hemisferler) ve diensefalona  ayrılır. Arka beyin ise metensefalona (gelecekteki pons) 

ve myelensefalon (gelecekteki medulla oblongata) ayrılır. Spinal kord anomalilerinin 

aksine, serebral anomalilerin çoğu fetal dönemde meydana gelen bozukluklara bağlı 

olarak gelişir (17,18). 

 

2.2. İNSİDANS VE PREVALANS 

 

NTD’leri konjenital kalp hastalıklarından sonra ikinci en önemli doğumsal 

defektir. Amerika Birleşik Devletleri’nde, yaklaşık olarak her yıl 1500 bebek 

miyelomeningoselli olarak doğmaktadır. 1983-1990 yılları arasında miyelomeningosel 

insidansı  10.000 canlı doğumda 4.4-4.6’dır. Miyelomeningosel ve diğer NTD’ lerinin 

görülme sıklığı son 30 yılda azalma göstermektedir. Bunun nedeni prenatal tanı 

yöntemlerinin yaygınlaşması ve hamile kadınlar arasında beslenmenin düzenlenmesidir 

(21). 

Diğer ülkelere bakıldığında, miyelomeningosel oranı, ülkeler arasında ve 

ülkelerdeki coğrafi bölgeler arasında geniş çeşitlilik göstermektedir. NTD sıklığı  her 

10.000 doğumda olmak üzere  Kanada’da 0.9, Fransa’da 0.7, Birleşik Arap 

Emirliklerinde 7.7, İran’da 16 ve Güney Amerika’da 11.7 olarak bildirilmektedir. 
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Sosyoekonomik düzeyin düşük olması NTD riskini arttırmaktadır. Son 50 yılda Boston, 

İrlanda, Çin ve Jamaika’da miyelomeningosel epidemileri ortaya çıkmıştır (22). 

Türkiye’de NTD’lerinin sıklığını araştıran çeşitli çalışmalar, bu sıklığın bin canlı 

doğumda üç civarında olduğunu göstermektedir. Bu değer NTD‘nin ülkemizde sık 

görüldüğüne işaret etmektedir. Üniversite kliniklerinde yapılan bir çalışmaya göre bu 

sıklık Kuzey ve Doğu Anadolu’da en yüksek (sırasıyla bin canlı doğumda 4.32 ve 4.54) 

olup, Batı Anadolu’da en düşüktür (bin canlı doğumda 2.17). Annenin eğitimine göre 

değerlendirildiğinde eğitimsiz anneler arasında bin canlı doğumda 9.1’ e kadar 

yükselmektedir. Başta beslenme olmak üzere değişik sosyoekonomik faktörler bu sıklık 

üzerinde etkili olabilir (23).  

 

2.3. ETYOLOJİ 

 

NTD etyolojisi kesin olarak bilinmemektedir; bununla birlikte ilişkili olduğu 

düşünülen genetik ve çevresel faktörler arasında kompleks ve karmaşık bir etkileşim söz 

konusudur (19). 

 

2.3.1. Demografik  özellikler 

 

Spesifik bir gen tespit edilememesine rağmen aile öyküsünün olması NTD 

riskini artırmaktadır. Akraba evliliği, hasta kardeş ve monozigot ikiz riski arttırmaktadır 

(24,25,26). NTD’li bir etkilenmiş gebelikten sonra risk %4 iken, 2  NTD’li gebelik 

varlığında risk %11, 3 gebelik varlığında ise risk %28.6 olarak saptanmıştır. Ailede 

hasta ebeveyn öyküsü varsa çocukta görülme sıklığı %2-3 tür. İkinci- üçüncü derece 

akrabalarda görülen NTD de insidans artmaktadır (27). 

Coğrafi yerleşim, belirli şartlar altında sosyal sınıf ve mevsimsel değişikliklerin 

fonksiyonu olarak insidansda büyük değişimlerin olması çevresel faktörlerin etkinliğini 

göstermektedir. Etnik farklılıklar da bildirilmiştir; en yüksek insidans İspanyol 

toplumunda, en düşük insidans Asya toplumundadır. Beyaz ırkta siyah ırka göre daha 

sık görülmektedir (28).  
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2.3.2. Maternal Risk Faktörleri 

 

Annede diabet major risk faktörüdür, risk 2- 10 kat artmaktadır. Risk glisemik 

kontrol derecesi ile orantılıdır. Obesite ve yemek yemenin artması glisemik indeks 

skorunu yükseltir. Bu olay açık spinal defektlere neden olur. Mekanizma tam olarak 

bilinmemektedir; teoriler hiperglisemi ile ilişkili potansiyel oksidatif  strese karşı 

hipergliseminin direkt teratojenik etkisini içermektedir (25,29,30,31). 

Maternal obesite varlığında özellikle vücut kitle indeksi>29 olması durumunda 

NTD riski 1.5- 3.5 kat artmaktadır, bu risk artışının hiperinsülinemi ile ilişkili olduğu 

düşünülmektedir (32). 

Maternal stres, annenin hamile kalmadan önceki bir yıl içinde bir ya da birden 

fazla stres yaratan olay yaşaması  NTD açısından risk faktörüdür (33). 

Hamilelik süresince anne tarafından alınan ilaçlar teratojenik etki yapabilirler. 

Valproik asit ve karbamazepinin her ikisi de açık spinal defektlerle ilişkilidir ve nöral 

kıvrımların kaynaşmasını engellemektedir. Risk tahmini %1-2 kadardır. Bu ilaçlar 

genellikle nöbetlerde kullanılmasına rağmen, aynı zamanda bipolar bozuklukta, migren 

ve kronik ağrıda kullanılmaktadır. Onların tam teratojenik mekanizmaları 

bilinmemektedir. Serbest radikal ürünler veya folat metabolizması olası 

mekanizmasıdır. Antineoplastik ilaçlar (özellikle aminopterin ve methotrexate) folat 

metabolizmasını engellerler ve böylece teratojenik etki yaratırlar (30,34,35).Diğer 

teratojenler,  prenatal dönemde maruz kalınan antiretroviral ilaç efavirenz ve genelde 

mısırda bulunan fungal bir metabolit olan fumonisindir (24,25,35). 

Maternal hipertermi de NTD açısından risk faktörüdür (24,30,25,34,36). 

Maternal hipertermi annenin ateşli hastalığına veya çevresel sıcaklığa (sauna, sıcak 

banyo, solaryum) maruz kalmasına bağlı olabilir (37). 

Teratojen olarak kabul edilen maddeler arasında içme suyunun 

dezenfeksiyonunda kullanılan klor, pestisidler, organik solventler de yer almaktadır. 

İçme suyunda yüksek mineral ve kurşun içeriği NTD riskini arttırmaktadır (38,39,40). 
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Ebeveyn mesleklerinden boyacılık, temizlikçilik, hasta bakıcılık veya diş 

hekimliği ile ziraatla uğraşma risk oluşturmaktadır (41).  

 

2.3.3. Folik Asit 

 

Sosyodemografik durum, diet ve NTD arasında korelasyon olduğu ileri 

sürülmektedir (42). 

NTD insidansının en yüksek bulunduğu düşük sosyoekonomik seviyedeki 

kadınlarda gebeliğin ilk trimesterinde tüm besin maddelerinin alınımının belirgin 

şekilde az olduğu gözlemi, nöral tüp defekti oluşumunda nutrisyonel bir eksikliğin rol 

oynayabileceğini göstermektedir. Vitaminler arasında özellikle folik asit yetersizliği 

üzerine pek çok çalışma yapılmıştır. NTD’ li anneler arasında ilk trimesterde eritrosit 

folat ve lökosit askorbik asit  değerleri anlamlı ölçüde düşük bulumuştur. Folat ve 

multivitamin desteği üzerine yoğunlaştırılan nutrisyonel çalışmalar folatın nöral tüp 

defektlerinin rekürrensini önemli ölçüde azalttığını, folata multivitamin ilavesinin bu 

azalmaya ek bir kazanç sağlamadığını göstermiştir. Ayrıca perikonsepsiyonel olarak 

günde 0.4 mg folik asit alımının nöral tüp defekti riskini %50- 70 azalttığı gösterilmiştir  

(42,43,44,45,26).  

 

2.3.4. Genetik 

 

Genler folat metabolizmasını ve methionin ile  homosisteini içeren 

metiltransferaz reaksiyonları metabolizmasını kontrol eder. Genlerin variantlarının folat 

–homosistein metabolizması yoluna etki ettiği tahmin edilmektedir. Diğer gen yolları 

(obesite ve diabet metabolizmasına etki edenler) bilinen teratojenik ajanlar vasıtasıyla 

etki etmektedir. Bunlar embriyonik gelişimde aktiftirler ve DNA onarımında görev 

aldıkları araştırılmaktadır (25,30,46,47,48).  
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2.4. NÖRAL TÜP DEFEKTLERİNDE TANI 

 

Ultrason tetkiki, alfafetoprotein ve asetilkolinesterazın amnoion sıvısında veya 

anne kanındaki değerlerinin takibi ile kesin tanı koymak mümkün olabilmektedir (49). 

16. ve 18. gebelik haftalarında maternal serum alfafetoprotein(AFP) ölçümü ve gebelik 

izleminde rutin periodik ultrasonografi NTD açısından yol göstericidir. Nöral tüpün 

kapanmasında bozukluk olması fetüsten amniotik sıvıya alfafetoprotein, 

asetilkolinesteraz gibi bazı maddelerin ekskresyonuna neden olur. Bu maddeler NTD 

açısından biyokimyasal belirleyiciler olarak kabul edilmektedir. Eğer maternal serumda 

AFP yüksekse, amnion sıvısında AFP( en uygun zaman aralığı gestasyonun 14-16. 

haftaları arası) ve asetilkolinesteraz ölçmek için amniosentez uygulanabilir.  

Amniosentez yapıldığında, amniotik sıvıda bakılan alfafetoprotein ve asetilkolinesteraz 

konsantrasyonu açık NTD ve karın duvarı defektleri (gastroşizis, omfalosel) açısından 

tanıda faydalıdır ve asetilkolinesterazın santral sinir sistemi için spesifikliği daha 

yüksektir.  Kromozomal anomalileri ekarte etmek için karyotip tayini yapılabilir 

(19,50). 

 Neonatal dönemde lezyonun ayrıntılı değerlendirilmesi için en önemli tanı aracı 

manyetik rezonans görüntülemedir (51,52). 

  

2.5. NÖRAL TÜP DEFEKTLERİNDEN KORUNMA 

 

Artan kanıtlar göstermektedir ki, NTD oluşumunda folik asit eksikliği büyük rol 

oynamaktadır. Hamilelik öncesi ve ilk trimesterde ek olarak alınması insidansı önemli 

oranda azaltmaktadır. Doğurganlık yaşındaki kadınların günde 0,4 mg, önceden NTD’li 

çocuk öyküsü olan kadınların dozu artırılarak  4 mg/gün almaları önerilmektedir. Folik 

asit alımına hamilelikten en az bir ay önce başlanılmalı ve birinci trimester boyunca 

alınmalıdır (26,53,54).  

Nöral tüp defektlerinden sekonder korunmada; NTD’li bir çocuğa sahip olma 

öyküsü olan her aileye genetik danışma verilmesi yer alır. Tanı anne karnında bakılan 

AFP ve USG’ye dayanır. Bu iki test ile NTD tanısı %90 konulmaktadır. NTD öyküsü 

olan annelerde amniotik sıvıda AFP ile beraber asetilkolinesteraz da bakılmalıdır (55). 
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Nöral tüpün kapanma defektleri kraniyal ve spinal disrafizmler olarak ikiye 

ayrılabilir. Disrafizm, normal olarak birleşmesi gereken bölümlerin defektif füzyonu 

anlamına gelmektedir. Kranial disrafizm spinal disrafizmden daha seyrek görülür, oran 

yaklaşık 1/5’tir (54). 

 

2.6. KRANİYAL DİSRAFİZM  

 

Etyolojiisinde iki temel teori vardır; 

a) Normal sınırlayıcı dokunun kapanmasının durması mevcut defektten 

herniasyona izin verir. 

b) Nöral dokunun erken aşırı büyümesi, kraniyal tabakanın normal kapanmasını 

önler (54). 

 

2.6.1. Anensefali 

 

Anterior nöral tüpün kapanmasındaki defekt anensefali ile sonuçlanmaktadır. 

Etkilenen nöral doku hemorajik, fibrotik, dejenere nöron ve glia hücresinden oluşan 

kitle şeklindedir. Kaş sınırı üzerindeki  frontal kemikler, parietal kemikler ve oksipital 

kemiğin skuamöz parçası sıklıkla gelişmemiştir. Kemik yapıların yokluğu önden 

bakıldığında kurbağaya benzer görüntüyü oluşturur. Serebral hemisferler ve serebellum 

sıklıkla yoktur ve sadece beyin sapına ait bir rezidü saptanabilir. Hipofiz hipoplaziktir. 

Anensefali embrioner 24. günden önce oluşmaktadır (56,19).  

Olguların büyük bir kısmı ölü doğar, %15 kadar canlı doğar ancak kısa bir süre 

yaşayabilirler. Bu bozukluk rölatif olarak sıktır ve prevelans coğrafik lokalizasyon, 

cinsiyet, etnik gruplar, mevsim, anne yaşı, annenin beslenme durumu, sosyo ekonomik 

özelikler ve önceden NTD li çocuk sahibi olma durumuna göre değişmektedir (57). 

Tekrarlama riski gebeliğinde bir kez anensefali öyküsü varlığında %4 , 

etkilenmiş iki gebelik varsa % 10 artmaktadır (49). 
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2.6.2. Ensefalosel 

 

Kraniyumda orta hatta çoğunlukla dorsal yüzde disrafizm sonucu içi BOS ve/ 

veya gliotik beyin dokusuyla dolu keseler gelişebilir, buna ensefalosel adı verilir (54). 

Anterior nöral tüpün kapanması aşamasındaki bir bozukluktur. Olguların %75–80’ inde 

defekt oksipital bölgededir. Nadir olarak nazal kaviteye doğru ilerleyebilen frontal 

(frontoetmoid)  defekt görülebilir. En az görülen yerleşim yerleri temporal ve parietal 

bölgelerdir. Ensefalosel içindeki nöral doku genellikle alttaki merkezi sinir sistemine 

ince bir nöral doku ile bağlıdır. Olguların %50 sinde hidrosefali mevcuttur (19,58). 

Lezyonlar gestasyonun 26. gününde, yani anterior nöral tüpün kapanması esnasında 

veya çok kısa süre sonraki zaman zarfında ortaya çıkar (59). NTD’ler arasında en az 

sıklıkta görülen ensefaloseldir, sıklığı 1/5000 ile 1/10.000 canlı doğumda görülür  (16). 

Anensefali ve oksipital ensefalosel kızlarda daha sık görülmektedir (19). 

  

2.7. SPİNAL DİSRAFİZM 

 

Spinal disrafizm, spinal kanalın dorsal kemik ve kas örtüsü, spinal kord 

zarlarının her türlü kapanma defektini kapsar (17,28,54,59). 

Vertebral kolondaki  kemik yapıların bozukluğuna göre: 

1) Spina bifida okülta  

2) Spina bifida aperta olarak ikiye ayrılır. 

 

2.7.1. Spina Bifida Okülta  

  

 Kaudal yerleşimleri dışında, lezyon üzerinde intakt deri varlığı ile spina bifida 

apertadan ayrılırlar. Bunlar çoğu laminer defektler olmak üzere genişlemiş spinal kanal 

ve sakral deformitelerdir. Genellikle santral sinir sistemi etkilenmemiştir. Direkt grafide 

en sık L5 ve S1  vertebrada laminada ve vertebral arkuslarda kapanma defekti görülür. 

% 80 olguda lumbosakral bölgede dermal lezyon mevcuttur; anormal kıllanma, kutanöz  

gamze(dimple), lipom, orta hat yerleşimli dermoid sinüs, artmış kıllanma, yağ 
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depolanması, süperfisyel deri anomalileri(hemanjiom gibi), lipoid tümör, filum teminale 

anormalikleri olabilmektedir (19,26). 

Spina bifida okülta normal toplumun %5’inde görülmektedir(19). Bebek ve 

küçük çocuklarda lezyonla ilişkili olarak yürümede ve sfinkter kontrolünde geçikmeler, 

bacak ve sırt bölgesinde ağrı, bacak ve ayakla ilgili anomaliler meydana gelmektedir, 

Yürüme ve sfinkter anomaliler ayak deformiteleri ve skolyoz gelişimi daha ileriki 

yaşlarda gelişmektedir (19,60). 

 

2.7.1.1. Dermal sinüs 

 

Nöral ektodermin epitelyal ektodermden ayrılma defekti sonucu gelişir. 

Lumbosakral bölgede küçük bir sinüs ağzı tek bulgu olabilir. Bu sinüs ağzı kör olarak 

sonlanabilir veya spinal kanala kadar uzanabilir (54).  

Genel olarak bu defektler lumbosakral ve oksipital bölgelerde görülür. Açık 

sinüs traktı varlığı serebrospinal sıvının drenajına veya bakteriyel enfeksiyonların 

girişine izin verir (61,26). 

 

2.7.1.2. Filum terminale anormallikleri 

 

Normal filum terminalenin kalınlığı 2 mm’dir. Filum terminale elastik yapıda bir 

oluşumdur. 2 mm’den daha kalın bir yapı sergilendiğinde bu elastisitesini yitirmektedir. 

Bazı olgularda ise filum terminale tamamen yağ dokusu karakterindedir (62). 

 

2.7.1.3. Dermoid kist 

 

Kesenin kapatılması esnasında, eğer herhangi bir dermal element spinal korddan 

ayrı bağlanırsa dermoid kistler gelişebilir. Sonuç olarak nöral elementlerin üzerine 

direkt basıncın oluşmasıyla lumbosakral köklerin fonksiyonunda azalma meydana gelir 

(63). 
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2.7.1.4. Split Kord Sendromu 

 

Spinal kord iki parçaya ayrılır. Çocuk büyüdüğünde, korddaki  ayrılma yarığın 

vertebral kolondan daha yavaş büyümesi sebebiyle daha da büyüyebilir. Bu durumda 

sfinkter bozuklukları ve alt ekstremitelerdeki nörolojik bulgulardaki artış ortaya çıkar. 

Bu bulgular genellikle 2 yaşından önce görülmez. Cerrahi tedavi gerektirir (63). 

 

2.7.1.5. Miyelosistosel 

 

En az görülen myelodisplazi tipi myelosistoseldir. Bunlar omurilik santral 

kanalından ve subaraknoid alandan ayrıdırlar. Alt lomber ve sakral bölgede görülür ve 

cilt ile örtülüdür (63). 

 

2.7.1.6. Diastematomyeli ve diplomiyeli 

 

Diastematomiyeli, spinal kanalda her biri dural örtülü kemik veya 

fibrokartilajinöz ile bölümlenmiş ayrı bir dural tüp içinde iki hemikord olarak 

tanımlanır. Diplomiyeli ise sert olmayan fibröz median septum ile ayrılmış, tek bir dural 

tüp içindeki iki hemikordu içerir (54,26). 

Bu tür vertebral anomaliler izole bir defekt olarak ya da myelomeningosel veya 

lipomyelomeningosel ile birlikte görülebilir. Omurilik ve meninkslerin etkilenme 

düzeyine bağlı olarak paralizi başlangıçta diastematomyeliye eşlik edebilir veya kordun 

gerilmesiyle ileri yaşlarda gelişebilir (63). 
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2.7.2. SPİNA BİFİDA APERTA 

 

Oluşan spinal defekten herniye olan dokunun meninks veye meninksle beraber 

spinal kordu içermesi spina bifida aperta olarak tanımlanmaktadır. Lezyonların  %69’u  

lumbal veya lumbosakral bölgede olmaktadır (19). 

 

2.7.2.1. Meningosel 

 

İçi BOS dolu kistik bir boşluktan ibarettir, içinde nöral elemanlar yoktur, kese 

mevcut kemik defekti aracılığıyla spinal kanalla ilişkilidir (54). Medüller kanaldan 

dışarı sızıntı yoktur. Kist gibi dışa bakan meninksin duvarı epidermis ve araknoid 

tabakadan oluşur. Açık spina bifida vakalarının %10’unda meningosel görülür. 

Nörolojik fonksiyonlar genelikle normaldir. Meningoselde spinal kanal genelde 

normaldir, ‘tethered kord’ (gerilmiş spinal kord) daha çok  disatematomiyeli ya da 

sirengomiyeli  de olaya eşlik edebilir. Vakaların önemli bir bölümünde kese deri ile 

örtülüdür ve cerrahi düzeltme geciktirilebilir (54,49,64,19). 

 

2.7.2.2.  Lipomiyelomeningosel 

 

 Lumbodorsal faysa, vertebral nöral arkus ve duradaki bir orta hat defektinden 

geçen bir deri altı lipom ve anormal derecede düşük  bağlanmış kord ile birliktedir. 

İntradural yağlı tümör de kauda ekuina lipomu olarak tanınabilir. Lipom, daha gevşek 

ve daha areolar olan normal epidural yağdan ayrıdır. 

 Hastaların hemen tümünde eşlik eden spina bifidanın deri bulguları (gamze, 

porto şarabı lekeler, aşırı kıllanma, dermal sinüs açıklığı, deri altı yağ yastıkçığı) vardır, 

ayaklarda çomaklaşma görülebilir. En yaygın nörolojik bulgu, sakral dermatomlarda 

duyu kaybıdır.  

Üzeri normal ciltle örtülü, omuriliğe yapışan lipom kitlesidir. Sırt üzerinde 

genellikle yumru veya gamze bulunur. Lezyonun üzerindeki cilt nedeniyle dışarı ile 

ilişkisi olmamasından dolayı spina bifida okülta grubunda kabul edenler olsa bile, lipom 
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kitlesinin dışarıdan belli olmasından,  spina bifida aperta grubu içinde ele alınmasının 

daha uygun olduğunu düşünenler de vardır (54,19).  

  

2.7.2.3.  Miyelomeningosel 

  

Çocukta nöromotor bozukluk yaratan hastalıklar arasında serebral palsiden sonra 

ikinci sırada gelir (65). En sık görülen nöral tüp defekti tipi olup, yaklaşık bin canlı 

doğumda bir görülür (64).  Amerika’da miyelomeningosel insidansı bin canlı doğumda 

0.2-0.4 tür (53). 

Miyelomeningosel önemli bir gelişim bozukluğudur. Sıklıkla  spinal kord olmak 

üzere nöral elemanların bir vertebral  defektten meninkslerle çevrili bir keseye 

fıtıklaşması ile karakterizedir.  Bu lezyonda  kordun ventral yarısı dorsal yarısından 

daha az etkilenmiştir. Aksiyel iskelet bozuktur ve dermal örtü mevcuttur. Spinal 

kolonda vertebral arkuslarda bilateral genişleme, pedinküllerin laterale yerleşimi ve 

spinal kanalda genişleme ile sonuçlanan kaynaşım defekti eşlik eder. Lezyonların 

çoğunda nöral dokunun dorsal yerleşimi söz konusudur.  Spinal kordun hafif olarak 

etkilenmesinden şiddetli bir şekilde zarar görmesine kadar değişebilir. Buna bağlı olarak 

da lezyon seviyesinin altındaki nörolojik defisitler çok değişik şekillerde ortaya 

çıkabilir. Miyelomeningosel sıklıkla diğer konjenital anomaliler ile birlikte görülür.  Tip 

2 Chiari malformasyonu, hidrosefali ve hidromiyeli en sık görülen konjenital 

anomalidir. Lumbal veya lumbosakral miyelomeningoselli çocukların %95’inde Arnold 

Chiari malformasyonu görülmektedir. Miyelomeningoselde oluşan kesenin üzerinde 

vertebral ya da dermal örtü olmaksızın kaba görünümünde olması miyeloşizis olarak 

tanımlanmaktadır. Sıklıkla beyin omurilik sıvısı  sızıntısı olur ve menenjit ve ventrikülit 

riski yüksektir. Açıkta kalan nöral dokunun amniyotik sıvıyla teması nedeniyle doku 

hasarı geliştiğinden, genellikle lezyon seviyesinin altında tam bir nörolojik defisit vardır 

(19,66,67). 

Miyelomeningoselli çocuklarda hidrosefalinin varlığı lezyonun yeri ile 

ilişkilidir. Oksipital, servikal, torakal veya sakral lezyonlu hastaların %60’ında 

hidrosefali gelişmekteyken torokolomber, lomber veya lumbosakral lezyonların 

%90’ında hidrosefali gelişmektedir. Miyelomeningoselli yenidoğanların %15’inde 
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intrakraniyal basınç artışı mevcuttur. Bunların bir kısmında basınç artışı bulgu vermez 

çünkü dekompresyondan dolayı serebrospinal sıvı miyelomeningosel lezyonundan 

sızıntı yapar, lezyonun kapatılmasından sonra kafa içi basınç artışı belli olur. Çoğu 

miyelomeningoselli bebeklerde hidrosefali, doğumdan sonra bir ay içinde kafa 

büyüklüğünün anormal artışıyla birlikte fark edilmektedir (19). 

Miyelomeningoselin ortaya çıkış zamanı embrioner 26. günden öncedir. 

Nörolojik defisitin derecesi miyelomeningoselin lokalizasyon yerine bağlıdır. Aşağı 

sakral bölgede yerleşimli lezyonlarda alt ektremitelerde  flask paralizi, dışkı ve idrar 

inkontinansı, dokunma ve ağrı duyusu kaybı, derin tendon reflekslerinde kayıp, kalça 

subluksasyonu gibi alt ekstremite  anomalileri görülebilir. Defektin torakal bölgeye 

doğru daha yukarı yerleşimlerinde nörolojik defisit şiddeti de artmaktadır. 

Miyelomeningosel olgularının % 80’ine Chiari Tip  2 malformasyonuna bağlı 

hidrosefali eşlik etmektedir. Bu olgularda yutma ve beslenme sorunları, stridor, apne, 

vokal kord paralizisi ve üst ekstremitelerde spastisite görülebilmektedir (68).  

Miyelomeningoselle birlikte beyin anomalileri olmayan çocukların çoğu normal zeka 

düzeyine sahiptir (49). Miyelomeningoselli çocukların en az %70’i normal kognitif 

fonksiyonlara sahiptir. Geç müdahale edilmiş hidrosefalilerde, tekrarlayan şant 

komplikasyonları, ventrikülit öyküsü olanlarda mental retardasyon meydana 

gelmektedir (53,63). 

Miyelomeningoselli çocuklarda erken puberte görülebilir. Kızlar normal seksüel 

fonksiyona sahiptirler fakat spinal deformitelerinden dolayı hamilelikleri yüksek 

risklidir. Karın basıncının artması şant problemlerine ve mesane, barsak fonksiyon 

bozukluğunun artımasına neden olur. Erkeklerin seksüel fonksiyonları değişkendir. 

Erkeklerin %75’i ereksiyona sahiptirler fakat fertilizasyonları azalmıştır (53).  

Arnold-Chiari Malformasyonları:   Distal beyin sapı, serebellum ve üst servikal 

kordun doğumsal anomalisidir. Üç tipi tanımlanmıştır (Tip 1, serebellar tonsillerin 

herniasyonu; Tip 2, Arnold Chiari prototip; Tip 3 servikal spina bifida ile serebellar 

ensefalosel). Çoğunluğu tip 1 ve 2 dir. Siringomiyeli, hidromiyeli, diastematomiyeli, 

hidrosefali miyelomeningosel, spina bifida eşlik edebilir. Arnold-Chiari 

malformasyonunun kaynağı ile ilgili değişik teoriler vardır; 1) aşağıdan traksiyon, 2) 

yukarıdan basınç, 3) arka beyinin primer malformasyonu,  4) beyin tabanının primer 

malformasyonu. En çok bağdaşan teori; beyin tabanın primer malformasyonu, buna 
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hipoplazik posterior fossa ve diğerlerine göre hızlı fakat geç gelişen serebellum 

arasındaki oransızlık neden olmaktadır. Bebeklerde, solunum güçlüğü ve alt kranial 

sinir felçleri ile kendisini gösterir. Aspirasyon pnömonisi, apne atakları, spina bifida 

komplikasyonları ölüme neden olabilir. Çocuklarda, yaş ilerledikçe yürüyüş ataksisi 

ortaya çıkar, siringomiyeliye bağlı spastik kuadriparezi ve dissosiye duyu kaybı 

görülebilir (54,19). 

Siringomiyeli: Spinal kord içinde kistik boşlukların gelişmesidir. Doğumsal 

siringomiyeliler sıklıkla kraniovertebral bileşim anomalileri ve Arnold-Chiari 

malformasyonuyla birlikte görülür. Nörolojik bulgular santral kord tutulumunun 

bulgularıdır. Segmenter dissosiye (ağrı, ısı) duyu kaybı saptanır. El parmaklarında 

ağrısız yanıklar tipiktir. Alt ekstremitelerde piramidal bulgular saptanır. Olguların 

%25’inde saptanan hidrosefali çoğunlukla semptomsuzdur (54). 

 

2.8. MİYELOMENİNGOSELDE SORUNLAR 

 

Nöral tüp defektlerinin anatomik ve nörolojik seviyesi, nörolojik hasarın 

derecesi tespit edilmelidir. Nöral tüp hasarıyla birçok vücut sistemi etkilenir. 

Miyelomeningoselli çocukların motor kayıp yanında pek çok sorunları vardır (66). 

Miyelomeningoselli hastalarda beyin ve beyin sapı tutulumu görülebilmektedir. 

Santral sinir sisteminin multifokal tutulumu sonucu bu çocuklarda travmatik omurilik 

yaralanmalı çocuklardan çok daha farklı ve komplike problemlerle karşılaşılmaktadır. 

Bu hasta grubu için multidisipliner bir yaklaşım gerekmektedir (63). 

 

2.8.1. Motor Fonksiyon Bozukluğu 

 

Miyelomeningoselli çocuklarda spinal kord malformasyonu nedeniyle 

bacaklarında çeşitli derecelerde paralizi mevcuttur (63,67).  

Lezyon seviyesinden bağımsız olarak  üst ekstremitelerde güç kaybı da 

görülebilir. Motor seviye en alt intakt nöromusküler segment olarak tanımlanır. Örneğin 

L4  seviyesi dördüncü lomber sinir ve innerve ettiği miyotomun çalıştığını, onun 
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altındaki segmentlerin çalışmadığını belirtir. Uluslararası  Miyelodisplazi Çalışma 

Grubu (International Myelodysplasia Study Group, IMSG, 1993)  kriterlerine göre 

motor seviye düzeyleri Tablo 2.1’de  gösterilmiştir (63). 

Tablo 2-1 IMSG’e göre motor seviye düzeyleri 

Motor Seviye                                   Motor Seviye için değerlendirme  kriterleri 

T–10 veya T-11’in üzeri                          Duyu seviyesi ile ve/veya karın kaslarının  palpasyonu 

T–12                                                          Otururken veya supin pozisyonda pelvis kontrolü varlığı, 

                                                                   Kuadratus lumborum ile kalça fleksiyonu varlığı. 

L–1                                                             Zayıf iliopsoas kas fonksiyonu ( kas gücü 2/5). 

L-1/L-2                                                       L-1 kriterlerini aşar, fakat L-2 kriterlerine uymaz. 

L-2                                                              İliopsoas, sartorius, kalça adduktörleri kas gücü ≥3/5 

L-3                                                              L-2 kriterlerine ek olarak kuadriceps gücü ≥3/5 

L-3/L-4                                                       L-3 kriterlerini aşar, fakat L-4 kriterlerine uymaz. 

L-4                                                              L-3 kriterlerine ek olarak medial hamstring veya  

                                                                    tibialis anterior gücü ≥3/5. 

L-4/L-5                                                        L-4 kriterlerini aşar, fakat L-5 kriterleri ile uyuşmaz. 

L-5                                                               L-4 kriterlerine ek olarak hamstring gücü ≥3/5. 

                                                                    Ayrıca aşağıdaki durumlardan herhangi biri:                                          

                                                                              a) gastroknemius- soleus gücü ≥2/5; 

                                                                              b) gluteus medius gücü ≥3/5; 

                                                                              c) peroneus tertius gücü≥4/5 

                                                                              d) tibialis posterior gücü≥3/5 

L-5/S-1                                                        L-5 kriterlerini aşar, fakat S-1 kriterleri ile uyuşmaz. 

S-1                                                               L-5 kriterlerine ek olarak aşağıdaki durumlardan en az  

                                                                     ikisinin olması: 

                                                                              a) gastroknemius –soleus gücü ≥3/5 

                                                                              b) gluteus medius gücü≥3/5 

                                                                              c) gluteus maksimus gücü≥2/5 

S-1/S-2                                                         S-1 kriterlerini aşar, fakat S-2’nin kriterleine uyuşmaz. 

S-2/S-3                                                        Tüm alt ekstremitelerin kas gruplarının gücü normaldir. 

                                                                     Mesane ve barsak mevcuttur. 

‘Kayıp yok’                                                Mesane ve barsak fonksiyonlerı normaldir. 
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Miyelomeningosel’de nöromusküler tutulum üç şekilde gözlenebilir: 

1. Tam kord kesisine benzeyen lezyonlar: Seviye altında flask paralizi ve duyu 

kaybı mevcuttur, derin tendon refleksleri alınamaz 

2. Kısmi (inkomplet) lezyonlar: İstemli hareket korunmuş olabilir. 

3. Atlamalı (skip) lezyonlar: Kaudal segmentlerde işlev görülürken arada bazı 

çalışmayan segmentler bulunur. Motor atlamalı lezyonlarda seviye altında 

izole çalışan kaslar bulunabilir veya seviye üzerinde yetersiz çalışan kas 

grupları da olabilir, bu nedenle fonksiyonel segment altındaki kaslarda 

değerlendirilmelidir (63). 

 

2.8.2. Üst Ekstremite Koordinasyon Bozukluğu  

 

Miyelomeningoselli çocuklarda özellikle hidrosefalisi olanlarda üst ekstremite 

koordinasyon bozukluğu sıklıkla gözlenmektedir. Bu bozuk koordinasyon üç nedene 

bağlanabilir; 

1) Arnold Chiari Tip 2 malformasyona bağlı serebellar ataksi, 

2) Hidrosefaliye sekonder motor korteks ve piramidal traktus hasarı, 

3) Üst ekstremitelerin denge ve destek sağlama amacıyla kullanılmasına bağlı 

motor öğrenme defisitleri. 

Bu çocuklar zamana bağlı ince motor beceri gerektiren işlerde başarısızdırlar. 

Hareketleri tutuktur (63). 

 

2.8.3. Duyusal Fonksiyon Bozukluğu 

 

Duyusal fonksiyon bozukluğu olan olgularda motor seviye ile duyu seviyesi 

uyumlu olmayabilir, duyu kaybı gösteren atlamalı alanları bulunabilir. (63). 

Cilt yaralanmaları kalçalar, baldırlar veya ayaklarda duyu kaybına bağlı olarak 

gelişen yaygın bir problemdir.  
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Cilt yaralanmaları; 

1. Kemik çıkıntıları üzerine (büyük trokanter, iskium, sakrum veya 

topuklar) ortezler ya da alçılayamayla binen aşırı basınç, 

2. Çocuğun farkına varmadığından tedavi edilmeyen yanıklar, 

3. İdrar veya gaitanın cilde uzun süreli temasına bağlı cilt lezyonları, 

4. Koruyucu bir giysi olmaksızın süründüğünde dizleri ve ayak 

parmaklarında aşınmalar, 

5. Çocuğun kullandığı uygun yapılmamış ortezler nedeniyle oluşabilir (26). 

 

Aile eğitimi verilerek çocukların  uzun süreli aynı pozisyonda kalmaları 

önlenmeli ve aileye pozisyon değişiklikleri, düzenli deri kontrolü yapılması 

önerilmelidir. 

 

2.8.4. Kas İskelet Sistemi Sorunları 

 

Miyelomeningoselli çocuklarda görülen ortopedik problemlerin şiddetini 

belirleyen temel faktör tutulumun seviyesi (lezyon seviyesi) ve yayılımıdır. Bu 

hastalarda omurga ve alt ekstremite deformiteleri ve eklem kontraktürleri sıktır. 

Ortopedik problemler çocuğun yaşam kalitesini ve prognozu belirgin olarak etkiler (65). 

Ortopedik deformiteler uterusta hareket eksikliği ve kas dengesizliğinden 

kaynaklanır. Bebek konjenital pes ekinovarus, eğrilmiş uzun kemikler, kalça fleksiyon 

kontraktürü, kalçalarda dislokasyon, skolyoz, kifoz  (spinal vertebralardaki yapısal 

deformitelere bağlı olarak) gibi deformitelerin herhangi biriyle dünyaya gelebilir (63). 
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Omurga sorunları 

Miyelomeningoselde omurga deformiteleri sık ve genellikle ilerleyicidir. Bu 

hastalarda, konjenital vertebra malformasyonlarına (konjenital skolyoz) ve/veya kas 

dengesizliğine bağlı (paralitik) skolyoz, kifoz veya kifoskolyoz gelişebilir (68,45).  

Miyelomeningoselli hastaların yaklaşık %10’unda major bir kifotik deformite 

gelişir (69). Bu deformite sıklıkla doğumda mevcuttur ve kısmen, omurganın tutulan 

bölgesinde arka elemanların konjenital eksiliğine bağlıdır. Kifotik deformite genellikle 

zaman içinde, kas dengesizliğinin etkisiyle ilerler, oturma dengesini bozarak sırtüstü 

yatmayı olanaksız hale getirir (70). 

Miyelomeningoselli çocuklarda en sık paralitik tipte skolyoz gelişir. Bunun yanı 

sıra izole konjenital skolyoz veya konjenital ve paralitik skolyoz birleşimi de (konjenital 

eğriliğin, çocuğun yaşı ilerledikçe kas dengesizliğinin de eklenmesiyle şiddetlenmesi) 

görülebilir. Tipik paralitik skolyoz, pelvik obliklik ile beraber, uzun bir lomber ya da 

torakolomber eğriliktir. Bu deformite torakal tutulumu olanlarda %80-90, alt 

seviyelerde, sakral tutulumda %10 civarındadır (70). 

 

Kalça sorunları 

Miyelomeningoselli çocukların %30-50’sinde yaşamlarının ilk 2-3 yılında, kalça 

instabilitesi (subluksasyon/dislokasyon) ve fleksiyon kontraktürü gelişir. Kalça 

problemleri nadiren sakral lezyonlarla birliktedir, üst lomber ve torakal lezyonlarda ise 

% 70’e ulaşan oranlarda görülür. Kalça instabilitesi, gelişimsel kalça displazisinde 

(doğumsal kalça çıkığı) konjenital faktörlere (multifaktoriyel; genetik, intrauterin 

kompresyon gibi) bağlı olarak gelişir; Miyelomeningoselde ise kalçayı çevreleyen 

kasların zayıflığı, kas grupları arasındaki güç dengesizliği, omurga ve bacak 

deformiteleri (ör. diz, ayak) ve çocukların doğal yürüme karakteristiklerinin gelişmemiş 

olması instabiliteye sebep olur (70). 

 

Diz sorunları 

Miyelomeningoselli çocuklarda yürüme potansiyelini belirleyen en önemli 

faktör kuadriseps kasının gücüdür. İlk üç yaşta çift taraflı kuadriseps gücü 4/5 ya da 5/5 
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olan çocuklar genellikle yaşam boyu yürüyebilirken, kuadriseps gücü 2/5 ya da altında 

olanlar çocukluk döneminde yürüyebilseler bile daha sonra yürüme gücünü 

koruyamazlar. Miyelomeningoselli hastalardaki diz fleksiyon kontraktürü, kuadrisepsin 

güçsüzlüğü sonucu gelişir ve yürüme açısından kötü prognoz işaretidir. Torakolomber 

tutulumda %40, lomber tutulumda %20 ve sakral tutulumda %15 oranında diz fleksiyon 

kontraktürü gelişir (70). 

 

Ayak sorunları 

Miyelomeningoselli çocuklarda her türlü ayak deformitesi sıktır. En sık 

karşılaşılan deformiteler, pes ekinovarus ve pes valgusdur. Bunların dışında metatarsus 

adduktus, vertikal talus, pes kalkaneus, pes kalkaneovalgus, pes kavus, pes planovalgus, 

pençe parmak, çekiç parmak gibi deformiteler ile de karşılaşabiliriz. Ayak deformiteleri, 

torakal tutlumda %90’a ulaşırken, sakral tutulumda %50 oranındadır. Ayak 

deformitelerinin oluşumunda doğumsal anomaliler, uygunsuz postür, kas gücü 

dengesizliği ve duyu kaybının rol oynadığı düşünülmektedir (71). 

 

2.8.5. Tonus Değişikliği 

 

Kas tonusu normal, flask veya spastik olabilir. Ancak başlangıçta kas tonusu 

normal veya flask olan çocukta gelişen spastisite progresif nörolojik defisit 

göstergesidir (63). 

 

2.8.6. Hidrosefali ve Şant sorunları 

 

Hidrosefali, beyin omurilik sıvısı miktarında artma ve ventriküllerde genişleme 

olarak tanımlanır. Çoğunlukla emilimde azalma, nadiren de aşırı salgılanma sonucu 

gelişir (53,54). 

Bebek ve küçük çocuklarda baş çevresinin normal değerden büyük olması, ön 

fontanelin, gergin ve geniş olarak palpe edilmesi, üst göz kapağının retraksiyonu, yukarı 

bakış felci (batan güneş manzarası), kafa derisinin incelip venlerinin belirginleşmesi, 
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bilinç bozukluğu ve kusma hidrosefalinin temel bulgularıdır. Yavaş ilerleyen olgularda 

mental retardasyon ve gelişme geriliği ilk bulgular olabilir (53,54). 

Tedavisinde temel olarak direkt (ventrikülostomi) ve indrekt (şant işlemleri) 

cerrahi yöntemleri uygulanmaktadır. Şant işlemlerinin infeksiyon, aşırı drenaj ve şant 

tıkanması gibi komplikasyonları vardır. Tekrarlanan veya uzun süren şant 

enfeksiyonları ve disfonksiyonları bilişsel ve motor kayıplara yol açmaktadır (53,54). 

Kalıcı beyin hasarı gelişmeden önce tedavi edilen olgularda sonuçlar iyidir, çoğu 

normal IQ değerine ulaşır (54).  

Açık NTD’li çocukların %80–90’ında doğumda ya da doğumdan kısa bir süre 

sonra hidrosefali gelişmektedir (53). Zeka problemleri hidrosefaliye bağlı olarak 

gelişebilir. Bu çocuklarda spesifik ve genel öğrenme problemleri yaygındır. Görsel-

algısal problemler, beceriksizlik, düşük veya düşük-orta zeka yaygındır (72,73). 

 

2.8.7. Mesane ve Barsak Disfonksiyonu 

 

Erken ya da geç dönemde gelişen ürolojik ve nefrolojik problemler, NTD’li 

çocukların mortalite ve morbiditesini arttıran nedenlerin başında gelir. Yenidoğan 

yoğun bakım ünitelerinin ve cerrahi tekniklerin gelişmesi nedeniyle, NTD’li çocukların 

yaşama şansı büyük oranda artmıştır. En sık görülen ölüm nedenleri olan enfeksiyon ve 

hidrosefali, yerini piyelonefrit, hipertansiyon ve kronik böbrek yetersizliği gibi ürolojik 

ve nefrolojik sorunlara bırakmıştır (53,68). 

Üriner sistem patolojileri, tutulan nöral elemanlara eşlik eden diğer intra ya da 

ekstraspinal nörolojik anomalilere bağlı olarak farklılık göstermektedir. Bu çocuklarda 

başlıca görülen ürolojik ve nefrolojık problemler idrar inkontinansı, uyumsuz ve 

retrakte mesane, idrar yolu enfeksiyonları, idrar yolu taşları, veziko-üretaral reflü ve 

kronik böbrek yetersizliğidir ( 63,28). 

Sfinkter durumuna ve mesane duvarı tonusuna bağlı olarak değişik mesane 

türleri oluşabilir.  

Üriner ve anal sfinkterlerin istemli kontrolünü kazanabilen çocuk oranı %5’ten 

azdır. İnkontinans nedeni S2-S4 segmentlerinin fonksiyon bozukluğudur. Anal sfinkter 



 26 

flask, spastik veya hipotonik olabilir. Anorektal duyu da olmadığından çocuk barsak 

hareketlerinden haberdar olamaz (68). 

 

2.8.8. Osteoporoz 

 

Osteoporoz gelişimine neden olan ve artıran sebepler şu şekilde sıralanabilir: 

1. Ayaklar üzerinde ağırlık taşımama ve uzun kemikler üzerinde kasın 

yarattığı basıncın olmaması, 

2. Nöbet geçiren çocuklara verilen ilaçlar, kemikten kalsiyum ayrılması, 

3. Yeterli gün ışığı almayışları sebebiyle  yetersiz D vitamini üretimi (63). 

 

2.8.9. Patolojik Kırıklar 

 

Kemik mineral yoğunluğundaki azalma osteoporotik kırıklara yol açabilir. 

Miyelomeningoselli hastaların %20 kadarında patolojik kırık gelişir. Hastalarda ağrı  

algısı olmadığı için, kırıklar genellikle erken dönemde teşhis edilemezler. Kırık riskini 

belirleyen temel etken, flask paralizinin düzeyinden ziyade travmadır (68). 

 

2.8.10. Gergin (Tethered) Kord Sendromu 

 

Düşük yerleşimli konus medullaris, bir kitleyle, kısa ve kalın filum terminale ( 

sıkı filum terminale) ile veya spinal disrafizmin cerrahi tamirine sekonder gelişen skar 

dokusu ile bağlıdır. Spinal lipomlar, miyelomeningosel, meningosel, diastematomiyeli, 

sıkı filum terminale, eski cerrahiye bağlı intradural skar dokusu etyolojisinde yatan 

nedenlerdir. Sıkı filum terminale sıklıkla hızlı büyüme sürecinde (çocukluk ve adölesan) 

tanı alır. İlerleyici ve tersinir olmayan bir nörolojik bozukluktur. Sırt veya bacak ağrısı, 

alt ekstremitede sertlik, hissizlik, güçsüzlük ve anormal refleksler, musküler atrofi, 

spastik yürüme, mesane fonksiyon bozukluğu, skolyoz ve ayak deformiteleri gibi klinik 

belirtileri vardır (62). 
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2.8.11. Obesite 

 

Miyelomeningoselli çocuklarda, özellikle de torakal ve üst lomber seviyeli 

çocuklarda gelişen yaygın bir problemdir. Alt ekstremite paralizili çocukta obesite 

gelişiminin sebepleri, azalmış aktivite ve yaşıtlarına göre düşük metabolizma düzeyidir 

ve rehabilitasyonu olumsuz yönde etkiler (63). 

 

2.8.12. Nöbetler 

 

Nöbet, şant disfonksiyonu veya enfeksiyon ve buna bağlı gelişen serebral hasar 

sonucu yaklaşık %10-30 olguda gözlenmektedir. Kullanılan antiepileptik ilaçlar 

çocuğun var olan bilişsel bozukluğunu veya koordinasyon bozukluğunu arttırmaktadır. 

Ancak tedavisiz bırakılırsa nöbet fonksiyon kaybı ve ölümle sonuçlanabilir (53,63). 

 

2.8.13. Lateks Allerjisi 

 

Miyelomeningoselli çocuklarda lateks allerjisi sık görülmektedir ve ilgili 

raporlar sıkça yayınlanmaktadır. Özellikle hastane ortamındaki yaşantılarında lastik 

eldiven kullanımı ve  üriner sondalara maruz kalma riski yüksektir. Lateks reaksiyonu 

açısından risk altında olan bireylerin tespit edilmesinde en duyarlı yol, detaylı hikaye 

alınmasıdır. Lateks aşırı duyarlılığı ürtiker, konjunktivit, ekzema, rinit, astım, anafilaksi 

ve hatta ölüme neden olabilir. 

Korunmak için, evde ve hastanede hastanın lateks ürünleriyle olan temasının 

mümkün olduğunca kısıtlanması ile spina bifidalı bireylerin, ailelerin ve sağlık 

personelinin bu konuda eğitimini içerir. Meydana gelebilecek olan anafilaksinin 

önlenmesi için epinefrinin hazır bulundurulması gerekmektedir (53,74).   
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2.9. MİYELOMENİNGOSEL VE YAŞAM KALİTESİ 

 

2.9.1. Yaşam Kalitesi ve Değerlendirilmesi  

 

Yaşam kalitesi, kişinin yaşadığı kültür ve değer sistemleri çerçevesinde, 

amaçları, beklentileri, standartları ve endişeleri ile ilişkili olarak yaşamdaki 

pozisyonunu algılaması şeklinde tanımlanır. Sağlıkla ilgili yaşam kalitesi ise yaşam 

kalitesinin bir alt grubudur ve bir bireyin fiziksel, psikolojik ve sosyal durumların 

hepsinde iyilik halini içermektedir (75).   

Teknolojinin ilerlemesi ile birlikte sağlıkta başarılı adımlar atılmış ve 

hastalıkların tedavisinde gelişmeler olmuştur. Buna bağlı olarak yaşam süresi uzamış ve 

kronik hastalıklar ile daha uzun süre birlikte yaşama zorunluluğu doğmuştur. 

Hastalıkların biyolojik yönden tedavisinde gelişmeler sağlanırken, hastaların 

psikososyal sorunları ile daha fazla ilgilenme zorunluluğu gündeme gelmiştir. Ayrıca, 

hastalıklar için etkili ilaçlar piyasaya sürüldükçe, bu ilaçlar arasındaki farkı da 

belirleyen hastanın tedavi sırasındaki konforu olmuştur. Böylece hastaların yaşam 

kalitesi giderek daha fazla ilgi çekmeye başlamıştır. Yaşam kalitesinin en uygun gibi 

görünen tanımı şu biçimdedir: yaşam koşulları içinde elde edilebilecek kişisel doyumun 

düzeyini etkileyen hastalıklara ve günlük yaşamın fiziksel, ruhsal ve toplumsal 

etkilerine verilen kişisel tepkileri gösteren bir kavramdır (76). 

Yaşam kalitesi çalışmalarını arttırıp günlük uygulamaya sokabilmek için bu 

alanda kullanılacak ölçeklere gereksinim vardır. Yaşam kalitesi ölçmek için geliştirilen 

Yaşam kalitesi ölçekleri bireyin çevresi ile dinamik bir etkileşim içinde olduğu 

varsayımıyla, bireyin fiziksel, ruhsal ve sosyal iyilik halini derecelendirmektedir. 

Yaşam kalitesi ölçekleri ile yaşam kalitesi standardize edilmekte ve verilerin 

karşılaştırılabilir olması sağlanmaktadır (9). 

Sağlıkla ilgili yaşam kalitesi ölçekleri genel ölçekler ve özel ölçekler olarak iki 

gruba ayrılmaktadır. Genel ölçekler hem sağlıklı hem de hasta bireylerde kullanılabilen, 

karşılaştırma yapma olanağı sağlayan, geniş kitlelere uygulanabilen ölçüm araçlarıdır. 

Genel ölçeklerin sağlık, eğitim, sosyal hizmetler gibi alanlarda veri toplama aracı olarak 

kullanılmaya uygun oldukları, kültürler arası karşılaştırma yapma olanağı sağladıkları 
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bilinmektedir (9,77,78). Özel ölçekler herhangi bir hasta grubu, hastalık grubu ya da 

tedavi biçimi için kullanılmaktadır. Sıklıkla duyarlılığı yüksek bilgi elde etmede 

kullanılan özel ölçeklerin en önemli dezavantajı, kişiyi bir bütün olarak ele 

almamalarıdır. Genel ölçekleri uygulamak daha uzun süreli olsa da, hastayı ya da 

hastalığı çeşitli yönleriyle değerlendirmesi yönünden daha kullanışlıdır (9,77,79). 

 

2.9.2. Çocuklarda Yaşam Kalitesi 

 

Çocuklarda yaşam kalitesi ile ilgili çalışmalara ilk kez 80’li yıllarda 

rastlamaktayız. Herndon ve arkadaşları, 1986 yılında ağır yanığı olan 12 çocukta yaşam 

kalitesini fiziksel işlevsellik, yanık izi derecesi, psikososyal durumu ile 

değerlendirmişlerdir. Ditesheim ve Templeton 1987 yılında yaptıkları bir çalışmada, 

anüsü olmayan bebeklere uyguladıkları cerrahi tedavi sonrasında bu çocukların okula 

devamlılığını, sosyal ilişkilerini ve fiziksel yetilerini ölçüt alarak yaşam kalitelerini 

gözden geçirmişlerdir. Henning ve arkadaşları 1988 yılında son dönem böbrek hastalığı 

olan çocukların yaşam kalitelerini bu çocukların boylarını ve davranışlarını göz önüne 

alarak incelemişlerdir. Çocuklara yapılan bu ilk değerlendirmelerin genel ve hastalığa 

özgü yaşam kalitesi ölçeklerinin gelişimine öncülük etmeleri açısından önemli oldukları 

belirtilmektedir (80). 

Çocuklarda yaşam kalitesinin değerlendirilmesi erişkinlerden bazı farklılıklar 

içermektedir. Erişkinlerde yaşam kalitesini değerlendirirken kullanılan alanlardan biri 

olan fiziksel işlevselliği değerlendirebilmek için iş yaşamı, öz bakım, aile içindeki 

görevler, merdiven çıkabilme, evi süpürebilme gibi aktiviteler değerlendirilirken, 

çocuklarda yemek yiyebilme, kendi başına tuvalete gidebilme, banyo yapabilme, ufak 

gündelik işleri yerine getirebilme ve oyun oynama gibi aktiviteler 

değerlendirilmektedir. Erişkinlerde sosyal işlevsellik değerlendirilirken okul alanı ya da 

arkadaş ilişkisi çok önemli değildir, ancak çocuklarda değerlendirme yaparken 

arkadaşları ile görüşme, onlarla oyun oynama, okula uyum düzeyi önemli bir yer 

tutmaktadır. Duygusal ve bilişsel işlevsellik, beden imgesi, özerklik, aile içi ilişkiler, 

gelecekten beklentiler gibi alanların da erişkin, ergen ve çocuk yaş grubu içinde farklı 

ele alınması gerektiği, tüm bu nedenlerle erişkinlerde kullanılan ölçeklerin ergenlerde, 
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ergenler için kullanılan ölçeklerin çocuklarda kullanılmasının uygun olmadığı 

belirtilmektedir (77,81,82,83). 

Kronik hastalıklar yaşamın bir çok yönünü etkilemektedir. Sadece hastalığa 

bağlı durumları (kendine bakım, mobilite, hastane yatışları) değil, aynı zamanda aile- 

okul yaşamı, öğrenme- akademik başarı ve iş hayatını da etkilemektedir (81). 

Lavigne’e göre fiziksel hastalığı olan özellikle duyumsal veya nörolojik hastalığı 

olan çocuklarda özsaygıdaki azalma kadar psikolojik problemlerde de artma olmaktadır 

(84). 

Kronik hastalığı olan çocuklarda,  hastalıklar hem çocuk, hem ebeveynler, hem 

de kardeşler üzerinde stres oluştururlar. Bu çocuklar sağlıklı çocuklara göre mental 

rahatsızlıklara iki kat daha fazla eğilimlidirler. Çocuğun kendi hayatı ile ilgili görüşleri 

ile ebeveynlerininki arasında fark olabilir. Kronik hastalıklarla doğan çocuklar, 

rahatsızlıkları diğer çocuklar tarafından fark edildiğinde bile kabullenici olabilirler. 

Önemli olan bu çocukların ne yapamayacakları değil, ne yapabileceklerini ortaya 

koymaktır. Kronik hastalıklı çocukların prognozu büyük ölçüde ailelerin tutumuna 

bağlıdır. Bu yüzden ailelerle çok iyi iletişim kurulmalı bu sırada ailedeki diğer kardeşler 

ve onların durumları da gözardı edilmemelidir. Psikososyal problemlere neden olan 

faktörlerden bazıları da tanıdaki belirsizlik, ailelere yeterli bilgi verilmemesi, 

sosyoekonomik durum, evi veya okulu değiştirme zorunda kalma, evlilikte problemler, 

anne babaların mental durumlarıdır. Çocuklarda oluşan stresin sinyalleri okulda ve 

sosyal ilişkilerde azalmış özgüven, kendini suçlama, umutsuzluk, tedaviyle uyumsuzluk 

olarak kendini gösterir. Psikososyal problemler de anksiyete, depresyon, davranış 

bozukluğu, yeme bozukluğu olarak kendini gösterir (85). 

Spina bifida da etkilenen nörolojik seviye altında duyu kusuru, mobilite ve güç 

kaybı, nörojenik mesane ve barsak, hidrosefali gibi sorunlar görülmektedir. Aynı 

zamanda bu problemle ilişkili olarak sosyal sorunlar oluşmaktadır. Arkadaşlık 

ilişkisinde azalma, anne babaya bağımlılığın artması, topluma kabulde azalma 

olmaktadır (86,14).  

Genç spina bifidalı hastalar, özellikle kızlar sosyal izolasyon, depresif ruhsal 

durum, düşük özgüven ve intihar düşünçesi açısından yüksek riskli bulunmuştur 

(87,88,89). 
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Spina bifidalı çocuk hastalarda kullanılan Özel ve Genel ölçekler aşağıdaki gibi 

sıralanabilir: 

Özel Ölçekler: ''Spina Bifida Health Related Quality of Life Questionnaire” 

(90). 

Genel Ölçekler: “KINDL-R” (91),  “Child Health Related Quality of Life 

Questionnaire” (92),  “ChildHealth Questionnaire” (93), “Quality of Well-Being” 

(94,95). 

 

2.9.2.1. Çocuk Sağlığı Anketi (CHQ-PF–50) 

 

CHQ 5-18 yaş arası çocukların yaşam kalitesini değerlendiren genel bir yaşam 

kalitesi anketidir. Orijinal formu Jeanne M. Landgraf, John E. Ware tarafında 

hazırlanmıştır (96). Skalanın Türkçe validasyonu ise H. Özdoğan ve arkadaşları 

tarafından yapılmıştır (11). CHQ omurga deformiteli çocuklar, kanser, astımlı çocuklar, 

diabet, kistik fibrozis, hemofili, jüvenil romatoid artrit, skolyoz, obesite gibi bir çok 

hastalıkta kullanılmıştır (96,97,98,99,100,101,102,103,104,105). 

 

2.9.2.2. KINDL 

 

KINDL 1994 yılında Ulrike Ravens-Sieberer, Monika Bullinger tarafından 

hazırlanmış pediatrik popülasyonda ve adölesanlarda kullanılan genel bir yaşam kalitesi 

anketidir, orijinal dili Almancadır (106). Arapça, İngilizce, Fransızca, Yunanca, 

İtalyanca, Japonca, Rusça, İspanyolca ve Türkçe dillerine çevrilmiştir. Türkçe çevirisini 

Dr. Erhan Eser yapmıştır (79,107). KINDL obesite, bronşiyal astım, spina bifida, atopik 

dermatit, kanser, diabet gibi bir çok hastalıkta kullanılmıştır (108,109,110). 
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2.9.3. Yaşam Kalitesi Neden Ölçülmektedir? 

 

Yaşam kalitesi; sağlık, çevresel faktörler, ekonomik durum ve bireysel 

farklılıkları gibi yaşamı bütün olarak kapsayan bir bakış açısıdır. Sağlıkla ilgili yaşam 

kalitesi ya da sağlık durumu, yaşam kalitesinin bir alt grubudur ve fiziksel, duygusal, 

sosyal durumların hepsinde iyilik durumlarını içermektedir (111). 

Yaşam kalitesini ölçerek, subjektif duyguların az ya da çok objektif 

değerlendirilebileceğini söyleyebiliriz. Belki de böylece, klinik çalışmaların tedavideki 

etkinliğini daha açık ortaya koyabiliriz. 

Genellikle çocukların sorulara çok doğru cevap vermedikleri kabul edildiğinden, 

yaşam kaliteleri ölçülürken annelerin verdiği cevaplar temel alınır. Bununla birlikte 

hastalığın oluşturduğu etkiler çocuk ve ailesinde farklı olabilir. Fakat çocukların anketin 

dilini tamamiyle anlayabilmesi, uzun soruları tamamiyle okuması ve anlaması yaşları ve 

kognitif becerileriyle ilişkilidir. 
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

 

‘Miyelomeningoselli çocuk hastalarda yaşam kalitesinin araştırılması’ konulu bu 

çalışmamız için İstanbul Tıp Fakültesi Etik Kurul Komitesinden onay alınmıştır  (Ek-1). 

. 

3.1. Hastaların Seçimi 

 

Çalışmamıza Ocak 2007 ve Şubat 2008 tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi 

İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Nörolojisi 

Bilim Dalı’ nda kayıtlı olan 414  NTD tanısı almış 4-15 yaş arasındaki  hasta 

grubundan, 5-15 yaş arası olan çocukların dosyaları taranarak miyelomeningosel tanısı 

almış olanlar seçildi. Bu hastalardan 3’ü vefat etmişti, 20 hastaya telefon numarası 

değişikliği nedeniyle ulaşılamadı, 4’ü şehir dışında yaşadıkları için çalışmaya 

alınamadı. Dosya taraması 50 hasta sayısına ulaşılınca bırakıldı. Aileler telefonla 

aranarak çalışma hakkında bilgi verildi, çalışmaya katılmayı kabul edenlere gönüllü olur 

formu imzalatılarak çalışmaya dahil edildi. Telefonla aranan hastalardan biri ulaşım 

sorunu nedeniyle çalışmaya katılamadı.  

 

3.2. Kontrol Grubunun Seçimi 

 

Miyelomeningosel hastalığının çocuklukta yaşam kalitesini ne seviyede 

etkilediğinin daha iyi algılanması için aynı yaş grubundaki (5-15), aynı sayıda (50) 

herhangi bir kronik hastalığı olmayan çocuk, sağlam çocuk polikliniğine gelen çocuklar 

arasından seçildi. 
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3.3. Değerlendirmeler 

 

Sağlam çocuk polikliniğinden kontrol grubu  olarak aldığımız sağlam çocuklarla 

Çocuk Nörolojisi Bilim dalı’ndaki önceden kayıtlı olan miyelomeningoselli çocuk 

hastalarımıza aşağıda yer alan değerlendirmeler yapıldı. 

 

1. Miyelomeningosel ve  Sağlam Çocuk  Değerlendirme Formları oluşturuldu, 

2. Çocuk sağlığı anketi, "Child Health Questionnaire parent form–50" (CHQ-     

PF–50) 

3. Küçük çocuklar için yaşam kalitesi anketi 4–7 yaş aile formu (KINDL 4–7 

yaş aile formu), 

4. Çocuklar ve ergenler için yaşam kalitesi anketi 8–16 yaş aile formu (KINDL 

8–16 yaş aile formu) 

5. Ayrıca miyelomeningoselli çocukların ambulasyonlarının, omurga 

deformitelerinin ve kalça deformitelerinin değerlendirmesi yapıldı.  

 

3.3.1. Miyelomeningoselli ve Sağlam  Çocuk Değerlendirme Formu (Ek-2,3) 

 

Çalışmamıza aldığımız miyelomeningoselli çocuklar için  "Hasta Değerlendirme 

Formu" ve sağlam çocuklar için "Sağlam Çocuk Değerlendirme Formu" oluşturuldu. 

Oluşturduğumuz  değerlendirme formlarında sağlam ve hasta çocukların kişisel bilgileri 

(yaş, cinsiyet, boy, kilo) ve anne babalarının yaş, eğitim durumları ve meslekleri yer 

alırken; miyelomenimgoselli çocuklarda ek olarak postür değerlendirmeleri, yürüme 

durumları, hastalık hikayeleri,  hastalığa özel semptomları (lezyon seviyesi, hidrosefali, 

gergin kord, nörojen mesane ve barsak, deride yara oluşumu) ve kullandığı düzeltici 

cihazlar kaydedildi. 

 

 

 



 35 

3.3.2. Çocuk Sağlığı Anketi (CHQ-PF-50) (Ek-4) 

 

CHQ, 5-18 yaş arası çocukların yaşam kalitesini değerlendiren genel bir yaşam 

kalitesi anketidir. Aile formu (parent form) ve çocuklarda kullanılan formu (child form)  

bulunmaktadır. Aile formunun (CHQ-PF–50) 50 madde , (CHQ-PF–28) 28 madde ve 

(CHQ-PF–98) 98 maddeden oluşan 3 ayrı tipi vardır. Çocuk formu (CHQ-CF–87) ise 

87 maddeden oluşur (112). Skalanın Türkçe çevirisi ve geçerliliği ise H. Özdoğan ve 

arkadaşları tarafından yapılmıştır (11). CHQ aile ya da çocuk tarafından bizzat 

doldurulabilir.  

Biz çalışmamızda CHQ-PF–50 soru formunu kullandık. Bu ölçek 50 sorudan ve 

15 alt başlıktan oluşur. Psikososyal (rol/sosyal limitasyon/davranışsal, özsaygı, 

emosyonel durum, davranış alt başlıklarını içerir) ve fiziksel (fiziksel fonksiyon, 

rol/sosyal limitasyon fiziksel, genel sağlık anlayışı, vücut ağrısı alt başlıklarını içerir)  

olarak iki özet skoru vardır. Yüksek olan skor daha iyi psikososyal ve fiziksel 

fonksiyonu gösterir (113,114). CHQ-PF–50 hasta ve sağlam çocuklarımızın aileleri 

tarafından bizzat dolduruldu. Formu doldurma süresi ortalama 10 dakikaydı. Genel  

sağlık, davranış, genel davranış, emosyonel durum, özsaygı, genel sağlık anlayışı, 

sağlıktaki değişim, aile etkisi/emosyonel, aile aktiviteleri, aile bağları alt başlıklarındaki 

her bir alt madde 1-5 arasında; fiziksel fonksiyon, rol/sosyal limitasyon/davranışsal, 

rol/sosyal limitasyon fiziksel, aile etkisi- zaman alt başlıklarındaki her bir madde 1-4 

arasında; vücut ağrısı bölümündeki maddeler de 1-6 arasında puanlandı. Her alt skor 

100’lük skorlamaya çevrilerek 0–100 arasında puanlandı. 

 

3.3.3. KINDL (Ek-5,6)      

 

KINDL 1994 yılında Ulrike Ravens-Sieberer, Monika Bullinger (106) tarafından 

hazırlanmış pediatrik popülasyonda ve adölesanlarda kullanılan genel bir yaşam kalitesi 

anketidir, orijinal dili Almancadır. Türkçe çevirisini Dr. Erhan Eser yapmıştır (79,107). 

Küçük çocuk, çocuk ve ergen olarak  kendilerinin doldurabileceği üç formu ve 

ailelerinin doldurabileceği 4-7 yaş aile formu ve 8-16 yaş aile formu bulunmaktadır. 
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Biz çalışmamızda KINDL 4-7 yaş aile formu ve KINDL 8-16 yaş aile formunu 

kullandık. Formlar aileler tarafından bizzat dolduruldu. Ortalama form doldurma süresi 

10 dakikaydı.  

KINDL; fiziksel iyilik (4 soru), duygusal iyilik (4 soru), özgüven (4 soru), aile 

(4 soru), arkadaşlar (4 soru) ve günlük aktiviteler (okul ana okul ) (4 soru) ; 6 ana başlık 

(24 soru) ve hastalık alt başlığından oluşur. Hastalık alt başlığı 8-16 yaş aile formunda 6 

soru içerir, 4-7 yaş aile formunda ek olarak 22 soru vardır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3-1 KINDL alt başlıkları 

 

KINDL 8- 16 yaş aile formunda toplam 31 madde, 4-7 yaş aile formunda ise 53 

madde bulunmaktadır. 

8- 16 yaş aile formu  

Fizksel İyilik (1*, 2*, 3*, 4) 

Emosyonel İyilik (5, 6*, 7*, 8* ) 

Özgüven (9, 10, 11, 12) 

Aile (13, 14, 15*, 16*) 

Arkadaşlar(17, 18, 19, 20*) 

 

KINDL 

TOPLAM 24 

MADDE 

 

FİZİKSEL 

 

4 MADDE 

 

EMOSYONEL 

 

4 MADDE 

 

ÖZGÜVEN 

 

4 MADDE 

 

OKUL 

 

4 MADDE 

 

ARKADAŞ 

 

4 MADDE 

 

AİLE 

 

4 MADDE 
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Okul (21, 22, 23. 24*) 

Hastalık (26*, 27*, 28, 29*, 30*, 31*) 

 

4- 7  yaş aile formu  

Fiziksel İyilik (1*, 2*,3*,4*) 

Emosyonel İyilik (5, 6*, 7*, 8*) 

Özgüven (9, 10, 11, 12) 

Aile (13, 14, 15*, 16*) 

Arkadaşlar (17, 18, 19, 20*) 

Okul (21, 22, 23. 24*) 

Hastalık (48*, 49*, 50, 51*, 52*, 53*) 

 

Her madde aileden alınan cevaba göre 1’den 5’e kadar numaralandırılmaktadır. 

1 en kötü cevap, 5 en iyi cevaptır. 1= hiçbir zaman, 2= nadiren, 3= bazen, 4= sıklıkla, 

5= her zaman şeklinde numaralandırılır. Fakat yanında * işareti olan sorularda 

numaralandırma tersten yapılmaktadır (1=5, 2=4, 3=3, 4=2, 5=1). 

Her bir soru hastalardan alınan cevaplara göre değerlendirilir. Her bir alan 0-100 

arası puanlanır. Yüksek skor, daha yüksek yaşam kalitesini yansıtmaktadır. Alt 

ölçeklere ait soruların puanlarının toplanması ve bu toplamın 100’lük skalaya lineer 

transformasyonuyla da her bir alt ölçeğin puanı belirlendi. 0 puan en kötü sağlık 

durumunu gösterirken, 100 puan en iyi sağlık durumunu göstermektedir. 

 

3.3.4. Yürüme (Ambulasyon) 

 

Hastaların ambulasyon düzeyleri Hoffer’s ambulasyon sınıflandırmasına göre 

değerlendirildi (115). Fakat istatistiksel analiz yapabilme açısından yürüyemeyen ve 

yardımlı yürüyen hastalar "yürüyemeyen" olarak, ev içi ve toplum içi bağımsız yürüyen 

hastalar ise "yürüyebilen" kategorisinde değerlendirildi. 
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Toplum içi bağımsız yürüyen: 

Ev içinde ve dışarıda kendisi yürüyebilir ve koltuk değneği, düzeltici cihaz ya da 

ikisini birden kullanır. 

Ev içi bağımsız yürüyen: 

Cihazla ev içinde yürüyebilir. Az bir yardımla tekerlekli sandalyeye ve yatağa 

kendileri oturup kalkabilir. 

Fonksiyonel olarak yürüyemeyen: 

Sadece muayene ve terapi sırasında yardımla yürüyebilir. Ambulasyonunu 

tekerlekli sandalyeyle sağlar. 

Yürüyemeyen: 

Tekerlekli sandalyeye bağımlıdır fakat yatak sandalye arası transferlerini 

genellikle yaparlar. 

 

3.3.5. Deformitelerin Değerlendirilmesi 

 

Hastaların mevcut omurga ve kalça deformiteleri, postür analizi ve dosya 

bilgileri yardımıyla değerlendirildi. 

 

Omurga deformitelerinin değerlendirilmesi 

Lateral postür analizinde torasik kifozu, posterior postür analizinde de skolyozu 

var, yok olarak değerlendirildi. 

 

Alt ekstremite deformitelerinin değerlendirilmesi 

Kalça fleksiyon kontraktürü gonyometrik ölçümlerle değerlendirildi, normal 

eklem hareket açıklığının %5 veya daha fazla kaybı kontraktür olarak kaydedildi. Kalça 

dislokasyonunun varlığı dosya bilgilerinden kaydedildi. Kalça fleksiyon kontraktürü ya 

da kalça dislokasyonundan herhangi birinin bulunduğu hastalar genel kalça deformitesi 

var, yok olarak değerlendirildi. 
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3.4. İstatistiksel Analizler 

 

Çalışmanın veri analizinde SPSS (Statistical Package for Social Sciences) (SPSS 

10.0, SPSS, Chicago, IL) istatistik programı kullanıldı. P≤ 0,05 (iki yönlü) değerler 

istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. Çalışmaya katılan miyelomeningoselli ve 

sağlam çocukların yaşları , anne ve baba yaşları "Student’s t test" ile değerlendirildi. 

Miyelomeningoselli  ve sağlam çocukların  anne ve babalarının eğitim düzeylerinin 

karşılaştırılması, her iki gruptaki kız erkek dağılımı, "Ki kare" testi ile değerlendirildi. 

Miyelomeningoselli ve sağlam çocuklarda yaşam kalitesi değerlendirmelerinde KINDL 

8-16 yaş aile formu, KINDL 4-7 yaş aile formu, CHQ-PF-50 alt başlık skorlamalarının 

karşılaştırmasında normal dağılıma uyan alt başlıklara "Student’s t test", normal 

dağılıma uymayan alt başlıklara "Mann Whitney U" testi uygulandı. Torakal-üst 

lomber, orta-alt lomber ve sakral seviyeli miyelomeningoselli çocukların yaşam 

kalitelerini alt başlık skorlamasının karşılaştırmasında, normal dağılıma uyan 

parametrelerde "Anova", normal dağılıma uymayanlara "Kruskal-Wallis" kullanıldı. 

Gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık oluşan alt başlıklarda "Anova" 

uygulamasında seviyeler arasındaki ilişkiyi bulabilmek için post-hoc yöntemlerden 

"Tukey" analizi,  "Kruskal-Wallis" istatistiksel analiz testinde  "Mann Whitney U" testi  

kullanıldı. Miyelomeningoselli çocuklarda KINDL ve CHQ-PF-50 benzer alt başlıkları 

ve total skorları arasındaki ilişkiyi belirlemek için "Pearson " korelasyon katsayısı 

kullanıldı. 
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4. BULGULAR 

 

 

Çalışmamıza hasta çocuk grubunda 50 miyelomeningoselli çocuk ve kontrol  

grubunda 50 sağlam çocuk olmak üzere, 5-15 yaş arasında olan toplam 100 çocuk 

alındı.  

Miyelomeningoselli çocukların yaşları 5-15 yaş arasında değişmekte olup, 

ortalama 8,96 yaş,  kontrol grubunun yaşları 5-13 yaş arasında olup, ortalama 9,50 yaş 

idi.  

Her iki gruptaki çocukların, yaşları Student’s t test ile değerlendirildi. 

Miyelomeningoselli çocuklar ile kontrol grubunun yaşları arasında istatistiksel olarak 

anlamlı  fark bulunamadı (p>0,05). Her iki grubun yaşlarının karşılaştırılması Tablo 

4.1’de gösterilmektedir. 

 

Tablo 4-1 Miyelomeningosel ve kontrol grubunun yaşları 

 

 Miyelomeningosel grubu 

(n=50) 

Ort±Ss 

Kontrol grubu  

(n=50) 

Ort±Ss 

P 

değeri 

 

Yaş (yıl) 

 

 

 

8,96±2,57 

 

9,50±2,42 

 

0,282 

 

 

Miyelomeningoselli çocuklarla kontrol grubunun anne ve baba yaşları Student’s 

t testi ile değerlendirildi. Her iki grupta anne yaşları ve baba yaşları arasında istatistiksel 

olarak anlamlı fark yoktu. Grupların anne ve baba yaşlarının karşılaştırılması Tablo 

4.2’de gösterilmektedir. 
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Tablo 4-2 Miyelomeningosel ve kontrol grubunun anne ve baba yaşları 

 

 

Miyelomeningosel 

grubu 

(n=50) 

Ort±Ss 

Medyan (min-maks) 

Kontrol  

grubu 

(n=50) 

Ort±Ss 

Medyan (min-maks) 

 

P  

değeri 

Anne yaşı 34,94(±5,82) 

34,5(25- 47) 

33,34(±4,27) 

33(26- 45) 

0,121 

Baba yaşı 39,38(±6,19) 

39(28- 51) 

37,38(±5,29) 

36,5(28- 50) 

0,086 

 

 

Anne ve baba arasında akrabalık hasta grubumuzun 3’ünde, kontrol grubumuzun 

birinde vardı. 

Miyelomeningosel ve kontrol grubunun babalarının eğitim düzeylerinin 

karşılaştırılması ki kare testi ile değerlendirildi. İki grup arasında istatistiksel olarak 

anlamlı fark yoktu (p>0,05) (Tablo 4.3). 

 

Tablo 4-3 Miyelomeningosel ve kontrol grubunun babalarının eğitim düzeyleri 

 

 Lise ve üstü 

 

İlköğretim 

 

Toplam 

Miyelomeningosel 

grubu baba 

14 36 50 

Kontrol grubu baba 22 28 50 

Ki –kare değeri 2,778, sd 1,  p değeri 0,096 
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Miyelomeningosel ve kontrol grubunun annelerinin eğitim düzeylerinin 

karşılaştırması ki kare testi ile değerlendirildi ve iki grup arasında istatistiksel olarak 

anlamlı fark yoktu (p>0,05). Miyelomeningoselli çocuk sahibi annelerden 2’si okula 

gitmemiştir ama okur-yazardır (Tablo 4.4). 

 

Tablo 4-4 Miyelomeningosel ve kontrol grubunun annelerinin eğitim düzeyleri 

 

 Lise ve üstü 

 

İlköğretim 

 

Toplam 

Miyelomeningosel 

grubu anne 

4 44 48 

Kontrol grubu 

anne 

11 39 50 

Ki kare değeri  3,529, sd 1, p değeri 0,060 

 

Kontrol ve miyelomeningosel grubu çocukların cinsiyet dağılımı Şekil-4.1’de 

gösterilmektedir. Her iki gruptaki kız ve erkek sayıları arasında istatistiksel olarak 

anlamlı fark yoktu (p>0,05).  
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Şekil 4-1 Miyelomeningosel ve kontrol grubunun cinsiyet dağılımı 

 

Hasta grubumuzda ailede spina bifida öyküsü soruldu ve ikisinde ikinci derece, 

birinde birinci derece (kardeş) yakınında spina bifida olduğu bildirildi. 

Miyelomeningoselli 50 hastamız radyolojik seviyelerine göre 

sınıflandırıldığında torakal seviyeli hasta sayımız 4; L1-2 (üst lomber) seviyeli hasta 

sayımız 15; L3-5 (orta-alt lomber) seviyeli hasta sayımız 15; Sakral seviyeli hasta 

sayımız 16 idi. Verilerin dağılımındaki sınırlılıktan kurtulmak için, torakal, L1 ve L2 

seviyeleri “torakal ve üst lomber” seviye olarak değerlendirildi. Hastalarımızın 

radyolojik seviyelerine göre sınıflandırması Şekil 4.2’de gösterilmektedir. 

26% 

24% 

30% 

20% 

Hasta Erkek 
n=26 

Hasta Kız 
n=24 

Sağlam Erkek 
n=30 

Sağlam Kız 
n=20 
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38%

30%

32%

torakal-üst lomber        n=19

orta-alt lomber             n=15

sakral                         n=16

 

Şekil 4-2 Miyelomeningoselli çocukların radyolojik seviyelerine göre sınıflandırılması 

 

Hidrosefali, miyelomeningoselli çocuklarda gelişen en önemli problemlerden 

biridir. Toplam 50 hastamızın 30’unda hidrosefali öyküsü vardı (Şekil 4.3).  

 

60%

40%

hidrosefali var   

n=30

hidrosefali yok  

n=20

 

Şekil 4-3 Miyelomeningoselli çocuklarımızın hidrosefali öyküsü 
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Torakal-üst lomber seviye hasta grubumuzun 8’i, orta-alt lomber seviye 

grubumuzun 8’i, sakral seviye grubumuzun 7’ si olmak üzere toplam 23 hastamızda 

gergin kord bulunmuştu. 

Üç gruptaki omurga ve kalça deformiteleri değerlendirildi. Hastalarımızın 

lezyon seviyelerine göre spinal ve kalça deformitelerinin dağılımı Tablo 4.5’de 

gösterilmektedir. Lezyon seviyesi yükseldikçe skolyoz ve kalça fleksiyon kontraktürü 

sıklığı artmaktaydı. Torakal-üst lomber grubumuzun 13’ ünde skolyoz,  4’ ünde kifoz; 

orta-alt lomber grubumuzun 9’ unda skolyoz, 6’ sında kifoz; sakral grubumuzun 4’ ünde 

skolyoz, 2’ sinde kifoz vardı. Kalça dislokasyonu torakal-üst lomber grubumuzun 3’ 

ünde, orta –alt lomber grubun 4’ ünde; kalça fleksiyon deformitesi torakal-üst lomber 

grubun 9’ unda, orta-alt lomber grubun 6’ sında vardı. Kalça deformitesi sakral 

grubumuzda yoktu.  

 

 

 

 

Tablo 4-5 Lezyon seviyelerine göre spinal ve kalça deformitelerinin dağılımı 

 

Torakal - üst 

lomber 

n 

Orta-alt 

lomber 

n 

Sakral 

 

n 

Toplam 

 

n (%) 

Spinal deformite 

Skolyoz 

 

Kifoz 

 

15 

13 

 

4 

10 

9 

 

6 

4 

4 

 

2 

29 (58) 

26 (52) 

 

12 (24) 

Kalça deformitesi 

 

Kalça dislokasyonu 

 

Kalça fleksiyon 

kontraktürü 

9 

 

3 

 

9 

6 

 

4 

 

6 

0 

 

0 

 

0 

15 (30) 

 

7 (14) 

 

15 (30) 
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Ayrıca 6 hastamızda geçirilmiş femur fraktürü öyküsü ve 2 hastamızda da 

konvülziyon vardı. 

Hoffer’s yürüme (ambulasyon) sınıflamasına göre miyelomeningoselli 

çocukların yürüme durumları sınıflandırıldı. Lezyon seviyelerine göre yürüme 

durumları Tablo 4.6’da görümektedir. 

 

 

 

 

 

Tablo 4-6 Lezyon seviyelerine göre yürüme durumları (Hoffer’s ambulasyon sınıflaması) 

 

 

 

Torakal - üst 

lomber 

n 

Orta - alt 

lomber 

n 

Sakral 

 

n 

Toplam 

 

n (%) 

Toplum içi 

bağımsız 

yürüyebilenler 

0 1 16 17 (34) 

Ev içi bağımsız 

yürüyebilenler 

3 6 0 9 (18) 

Fonksiyonel 

olarak  

yürüyemeyenler 

2 4 0 6 (12) 

Yürüyemeyenler 14 4 0 18 (36) 

Toplam 

 

19 15 16 50 (100) 
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Torakal-üst lomber seviyeli hastalarımızın sadece 3’ü bağımsız yürüdüğü halde, 

orta-alt lomber seviyeli hastalarımızın 7’si, sakral grubun hepsi bağımsız yürümekte idi. 

Hastalarımızın lezyon seviyelerine göre yürüme durumları Tablo 4.7’de 

gösterilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 4-7 Lezyon seviyelerine göre yürüme durumları 

 

Torakal - üst 

lomber 

n 

Orta - alt 

lomber 

n 

Sakral 

 

n 

Toplam 

 

n (%) 

Yürüyebilenler 3 7 16 26 (52) 

Yürüyemeyenler 16 8 0 24 (48) 

Toplam 

 

19 15 16 50 (100) 

 

 

Uzun yürüme cihazı kullanan hasta sayısı 31 idi. Yürüme fonksiyonuna sahip 

hastalarımızdan sadece 7’si uzun yürüme cihazı kullanıyordu, 19 hastamız 

kullanmıyordu.  Uzun yürüme cihazı kullanmadan yürüyen hastalarımızın 6’sı hiç cihaz 

kullanmıyordu, 13’ü kısa yürüme cihazı veya ortopedik bot kullanıyordu. 

Yaşam kalitesi anketlerini, miyelomeningoselli çocukların 43’ünün annesi, 

7’sinin babası; kontrol grubu çocukların  41’inin annesi, 9’unun babası cevaplamıştır. 

Miyelomeningosel ve kontrol grubu çocukların KINDL yaşam kalitesi anket 

değerleri Tablo 4.8 ve Şekil 4.4’de gösterilmektedir. Her iki grubun KINDL alt grupları 

istatistiksel olarak karşılaştırıldığında, fiziksel durum, emosyonel durum, özgüven, 

arkadaş, günlük fonksiyonlar ve hastalık alt grubunda anlamlı fark olduğu görüldü 
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(p<0,05). Aile alt grubunda ise iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark 

bulunmadı (p>0,05). 

 

Tablo 4-8 Miyelomeningosel ve kontrol grubunun KINDL yaşam kalitesi alt gruplarının 
karşılaştırılması 

 

 

KINDL alt 

grupları 

Miyelomeningosel grubu 

(n=50) 

Ort±Ss 

Medyan (min-maks) 

 

Kontrol grubu 

(n=50) 

Ort±Ss 

Medyan (min-maks) 

 

 

P 

değeri 

 Fiziksel durum * 41,75±19,94 

37,5(12,5-81,25) 

84,82±15,04 

87,50(37,5-100) 

0,001 

 Emosyonel durum ** 65,63±14,57 

68,75(25-93,75) 

78,62±13,83 

75(50-100) 

0,001 

 Özgüven ** 69,5±18,6 

71,87(18,75-93,75) 

78,5±17,5 

75(43,75-100) 

0,014 

 Aile ** 69,62±16,79 

75(25-100) 

72,5±13,70 

77(43,75-100) 

0,359 

 Arkadaş ** 74,62±16,19 

75(18,75-100) 

85,75±13,48 

86,5(43,75-100) 

0,001 

 Günlük fonksiyon ** 61,75±20,14 

62,5(25-100) 

75,88±14,34 

75(43,75-100) 

0,001 

 Hastalık ** 75,08±13,71 

75(45,83-100) 

100±0 

100(100-100) 

0,001 

 Total skor ** 65,23±12,23 

63,54(37,7-89,58) 

79,27±11,02 

78,12(46,87-100) 

0,001 

* Mann Whitney U, ** Student’s t test 
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Şekil 4-4 Miyelomeningosel ve kontrol grubunun KINDL yaşam kalitesi alt gruplarının 
karşılaştırılması 

 

Miyelomeningosel ve kontrol grubu çocuklarda CHQ alt başlıklarının 

karşılaştırılması Tablo 4.9’da ve Şekil 4.5’de gösterilmektedir. En kötü değer 0, en iyi 

değer 100 olarak gösterilmektedir. Sağlıktaki değişim alt başlığında istatistiksel olarak 

anlamlı fark bulunmazken (p>0,05), diğer bütün alt skorlarda istatistiksel olarak anlamlı 

fark vardı (p<0,05). 
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Tablo 4-9 Miyelomeningosel ve kontrol grubunun CHQ alt başlıklarının karşılaştırılması 

CHQ 

Alt Başlıkları 

Miyelomeningosel grubu 

(n=50) 

Ort±Ss 

Medyan (min-maks) 

Kontrol grubu 

(n=50) 

Ort±Ss 

Medyan (min-maks) 

p 

değeri 

Genel sağlık(GS)* 44,5±18,41 

50(25-75) 

71±12,73 

75(25-100) 

0,001 

Fiziksel fonksiyon (FF) * 37,01±30,08 

25(0-94,44) 

89,33±2,66 

100(87,24-100) 

0,001 

Rol-Sosyal limitasyon  
emosyonel(RSE) **  

76,22±24,98 

83,33(11,11-100) 

100±0,00 

100(100-100) 

0,001 

Rol-Sosyal limitasyon  
fizkisel(RSF) *  

42,33±28,81 

33,33(0-100) 

95±17,25 

100(33,33-100) 

0,001 

Vücut ağrısı(VA) * 
 

59,2±21,26 

60(10-100) 

80,6±18,45 

80(40-100) 

0,001 

Davranış(D) ** 
 

73,6±12,86 

70(40-95) 

81,1±10,31 

85(45-100) 

0,002 

Genel davranış(GD) * 
 

76,5±23,90 

75(25-100) 

62,5±12,62 

62,5(50-70) 

0,001 

Duygusal durum(DD) ** 
 

66±15,05 

70(30-95) 

76,8±11,10 

75(50-100) 

0,001 

Özgüven(Ö) ** 
 

74,88±12,25 

72(44-96) 

94,08±7,4 

96(76-100) 

0,001 

Genel sağlık durumu(GSD) * 
 

28±14,74 

30(0-55) 

94±7,3 

100(70-100) 

0,001 

Sağlıktaki değişim(SD) ** 
 

58,5±21,78 

50(25-100) 

56,5±13,18 

50(50-100) 

0,439 

Aileye etkisi-emosyonel 
(AEE) * 
 

53,83±18,98 

58,33(0-83,33) 

91,66±10,78 

100(66,67-100) 

0,001 

Aileye etkisi –zaman(AEZ) * 
 

59,78±23,42 

66,67(0-100) 

91,66±11,13 

100(65,57-100) 

0,001 

Aile aktiviteleri(AA) * 
 

64,91±20,55 

66,67(8,3-100) 

90,41±9,97 

91,67(75-100) 

0,001 

Aile bağları(AB) *  57±20,23 

50(25-100) 

78,23±15,23 

75(50-100) 

0,001 

Fiziksel özet skor* 37,48±17,84 

31,48(12,97-70,37) 

94,40±4,62 

94,44(81,48-100) 

0,001 

Psikososyal özet skor** 70,88±12,88 

71,27(47,91-91,83) 

83,55±4,28 

83,60(76,75-94,57) 

0,001 

         * Mann Whitney U, ** Student’s t  test 

 



 51 

0

20

40

60

80

100

G
S

F
F

R
S

E

R
S

F

V
A

D G
D

D
D

Ö G
S

D

S
D

A
E

E

A
E

Z

A
A

A
B

Miyelomeningosel grubu Kontrol grubu

 

Şekil 4-5 Miyelomeningosel ve kontrol grubunun CHQ yaşam kalitesi alt gruplarının 
karşılaştırılması 

 

Miyelomeningoselli çocuklarda lezyon seviyelerine göre KINDL alt 

başlıklarının karşılaştırılması Tablo 4.10’da ve Şekil 4.6’da gösterilmektedir. Torakal- 

üst lomber ve orta-alt lomber seviyeli çocuklar arasında fiziksel alt grubunda 

istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu görüldü (p<0,05). Aile, hastalık, arkadaş, 

emosyonel, özgüven, günlük fonksiyon alt gruplarında iki grup arasında istatistiksel 

olarak anlamlı fark bulunamadı (p>0,05). 

Sakral ile orta-alt lomber seviyeli çocuklar arasında fiziksel, emosyonel, 

özgüven, günlük fonksiyon alt gruplarında istatistiksel olarak anlamlı fark vardı 

(p<0,05). Aile, hastalık, arkadaş alt gruplarında iki grup arasında istatistiksel olarak 

anlamlı fark yoktu (p>0,05). 

Sakral ile torakal-üst lomber seviyeli çocuklar arasında aile alt grubunda 

istatistiksel olarak fark saptanmazken (p>0,05), fiziksel, emosyonel, özgüven, arkadaş, 

günlük fonksiyon, hastalık alt gruplarında istatistiksel olarak anlamlı fark vardı 

(p<0,05). 
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Tablo 4-10 Miyelomeningoselli çocukların lezyon seviyelerine göre  KINDL yaşam kalitesi 
alt gruplarının karşılaştırılması 

 

 

KINDL alt 

başlıkları 

Sakral  

(n=16) 

Ort±Ss 

Medyan(min-maks) 

Orta - alt lomber 

(n=15) 

Ort±Ss 

Medyan (min-maks) 

Torakal - üst lomber 

(n=19) 

Ort±Ss 

Medyan (min-maks) 

 

P  

değeri 

 Fiziksel** 

 

56,64±15,98 

56,25(25-81,25) 

42,08±19,26 

37,5(18,75-75) 

28,44±14,41 

25(12,5-56,25) 

0,001 

 Emosyonel* 

 

75,39±8,39 

77,7(62,5-93,75) 

63,33±14,54 

56,25(43,75-87,5) 

59,21±14,93 

62,5(25-81,25) 

0,002 

 Özgüven** 

 

79,68±13,4 

84,37(43,75-93,75) 

70±18,02 

68,75(31,25-93,75) 

60,31±18,50 

62,5(18,75-87,5) 

0,029 

 Aile** 

 

72,65±15,45 

75(50-93,75) 

73,33±12,6 

75(50-93,75) 

 

64,06±19,33 

68,75(25-93,75) 

0,390 

 Arkadaş* 

 

84,76±9,93 

87,5(68,75-100) 

74,58±15,39 

75(50-93,75) 

66,12±16,71 

68,75(18,75-100) 

0,002 

 Günlük 

 fonksiyon** 

 

73,44±21,71 

81,25(25-100) 

58,75±17,80 

56,25(37,5-87,5) 

54,27±16,67 

50(25-81,25) 

0,013 

 Hastalık* 

 

81,25±12,07 

79,17(58,33-100) 

77,22±10,66 

79,16(62,5-100) 

68,20±14,64 

66,67(45,83-91,67) 

0,012 

 Total * 75,78±10,58 

76,04(57,29-89,58) 

66,04±6,71 

65,63(58,33-81,25) 

55,87±10,76 

58,3(37,5-77,08) 

0,001 

* Anova, ** Kruskal-Wallis 
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Şekil 4-6 Miyelomeningoselli çocukların lezyon seviyelerine göre KINDL yaşam kalitesi alt 
gruplarının karşılaştırılması 

 

Miyelomeningoselli çocuklarda lezyon seviyelerine göre CHQ alt başlıklarının 

karşılaştırılması Tablo 4.11 ve Şekil 4.7’de gösterilmektedir. Genel sağlık, rol-sosyal 

limitasyon emosyonel, davranış, duygusal durum, genel davranış, vücut ağrısı,  aile 

etkisi emosyonel, aile etkisi zaman ve aile bağları alt başlıklarında üç grup arasında 

istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı (p>0,05). Fiziksel fonksiyon, aile aktiviteleri, 

rol-sosyal limitasyon fiziksel alt başlıklarında üç grup arasında istatistiksel olarak 

anlamlı fark görüldü (p<0,05). İstatistiksel anlamlı farklılık, sakral grubun, torakal-üst 

lomber ve orta- alt lomber gruptan, orta-alt lomber grubun torakal-üst lomber gruptan 

yüksek skor almasından oluşmaktaydı.  

Özgüven, genel sağlık durumu alt başlıklarında istatistiksel olarak anlamlı fark 

bulundu (p<0,05). Bu fark sakral grubun orta-alt lomber ve torakal-üst lomber gruptan 

yüksek skor almasından dolayı görülmekteydi. Sağlıkta değişim alt başlığında orta-alt 

lomber grubun sakral ve torakal-üst lomber gruptan düşük skor almasından oluşan 

istatistiksel anlamlı farklılık görüldü (p<0,05). 
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Tablo 4-11 Miyelomeningoselli çocukların lezyon seviyelerine göre CHQ alt başlıklarının 
karşılaştırılması 

 

CHQ 

Alt Başlıkları 

Sakral 

 

(n=16) 

Ort±Ss 

Med (minmaks) 

Orta - alt lomber 

 

(n=15) 

Ort±Ss 

Med (min-maks) 

Torakal- 

üst lomber 

(n=19) 

Ort±Ss 

Med (min-maks) 

 

p 

değeri 

Genel sağlık(GS)** 53,25±20,16 

50(25-75) 

41,67±18,09 

50(25-75) 

39,45±15,17 

50(25-75) 

0,094 

Fiziksel fonksiyon 
(FF) **  

75±13,91 

77,78(44,44-94,44) 

30,37±15,41 

27,78(11,11-55,56) 

10,23±6,49 

11,11(0-22,22) 

0,001 

Rol-Sosyal limitasyon  
emosyonel(RSE) **  

81,94±19,82 

88,89(33,33-100) 

76,30±25,15 

88,89(11,11-100) 

71,35±28,76 

77,78(0-100) 

0,558 

Rol-Sosyal limitasyon  
fizkisel(RSF) **  

70,83±21,52 

75(33,33-100) 

42,22±20,77 

33,33(0-83,33) 

18,42±14,59 

16,67(0-50) 

0,001 

Vücut ağrısı(VA) ** 
 

68,75±17,47 

60(50-100) 

56,67±24,40 

60(20-100) 

53,16±19,74 

50(10-100) 

0,051 

Davranış(D) * 
 

69,69±11,02 

70(55-95) 

77,33±13,34 

85(50-90) 

73,95±13,60 

75(40-90) 

0,256 

Genel davranış(GD) ** 
 

73,44±19,30 

75(50-100) 

71,67±22,89 

75(25-100) 

82,90±27,70 

100(25-100) 

0,158 

Duygusal durum(DD) * 
 

66,25±9,92 

70(50-85) 

71±17,55 

75(40-95) 

61,84±16 

60(30-50) 

0,214 

Özgüven(Ö) * 
 

83,25±8,67 

84(68-96) 

70,93±14,77 

72(44-96) 

65,47±11,56 

64(44-92) 

0,001 

Genel sağlık durumu 
(GSD) ** 
 

35,94±11,43 

40(10-50) 

24,67±16,85 

25(0-55) 

23,95±13,39 

25(0-45) 

0,024 

Sağlıktaki değişim 
(SD) ** 
 

65,63±21,13 

62,5(25-100) 

45±19,36 

50(25-75) 

63,16±19,30 

75(25-100) 

0,018 

Aileye etkisi-emosyonel 
(AEE) ** 
 

58,85±15,05 

62,5(33,33-83,33) 

49,44±23,03 

58,33(0-75) 

53,07±18,47 

50(8,33-83,33) 

0,549 

Aileye etkisi –zaman 
(AEZ) ** 
 

68,05±19,82 

66,67(11,11-88,89) 

54,07±24,80 

66,67(0-77,78) 

57,31±24,37 

66,67(0-100) 

0,185 

Aile aktiviteleri(AA) ** 
 

79,95±16,82 

79,17(41,67-100) 

62,22±27,74 

66,67(37,5-100) 

55,92±17,30 

58,33(16,67-66,67) 

0,001 

Aile bağları(AB) ** 60,94±18,19 

50(50-100) 

56,67±19,97 

50(25-100) 

55,92±17,31 

58,33(16,67-83,33) 

0,553 

Fiziksel özet skor** 58,33±7,86 

57,41(44,44-70,37) 

33,33±13,43 

31,48(16,67-61,11) 

23,20±7,7 

22,22(12,97-42,59) 

0,001 

Psikososyal özet skor* 80,44±7,01 

80,87(68,53-91,83) 

67,33±12,46 

68,53(50,71-90,83) 

63,90±12,48 

61,68(47,91-83,60) 

0,001 

*Anova, ** Kruskal-Wallis 
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Şekil 4-7 Miyelomeningoselli çocukların lezyon seviyelerine göre CHQ yaşam kalitesi alt 
gruplarının karşılaştırılması 

 

CHQ-PF-50 ve KINDL benzer alt başlıkları arasındaki ilişki Tablo 4.12’de 

gösterilmektedir. CHQ fiziksel fonksiyon- KINDL fiziksel durum, CHQ duygusal 

durum- KINDL emosyonel, CHQ özgüven- KINDL özgüven alt başlıkları arasındaki 

ilişki istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. 

 

Tablo 4-12 KINDL ve CHQ PF- 50 alt başlıkları arasındaki ilişki 

CHQ  

ALT BAŞLIKLARI 

KINDL  

ALT BAŞLIKLARI 

Pearson sıra ilişki 

katsayısı 

 Fiziksel fonksiyon  Fiziksel durum 0,542 

P<0,01 

 Duygusal durum 

 (mental sağlık) 

 Emosyonel 

 

0,340 

P<0,05 

 Özgüven  Özgüven 

 

0,358 

P<0,05 

Pearson korelasyon katsayısı, istatistiksel anlamlılık düzeyi.  
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CHQ-PF-50 özet skorları ile KINDL total skoru arasındaki ilişki Tablo-4.13’de 

gösterilmektedir. CHQ psikososyal özet skor- KINDL total skor ve CHQ fiziksel özet 

skor - KINDL total skor arasındaki ilişki istatistiksel olarak anlamlı bulundu. 

 

 

 

Tablo 4-13 CHQ PF- 50 özet skorları ile KINDL total skoru arasındaki ilişki 

CHQ KINDL Pearson sıra ilişki 

katsayısı 

Psikososyal özet skor Total skor 0,711 

P<0,05 

Fiziksel özet skor Total skor 0,606 

P<0,05 

Pearson korelasyon katsayısı, istatistiksel anlamlılık düzeyi.  

 

 

 

Miyelomeningoselli çocukların bağımsız yürüyebilen ve yürüyemeyenlerinin 

KINDL emosyonel skor, KINDL total skor, CHQ psikososyal özet skor, CHQ fiziksel 

özet skor karşılaştırmasında Student’s t test kullanıldı. İki grup arasında bu alanlarda 

istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu (p<0,05). Bağımsız yürüyebilen çocuklarımızın 

skorlarının daha yüksek olduğu görüldü. Yürüyebilen ve yürüyemeyen hastalarımızın 

KINDL emosyonel, KINDL total, CHQ psikososyal özet skor, CHQ fiziksel özet skor 

karşılaştırması Tablo-4.14’de gösterilmektedir. 
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Tablo 4-14 Yürüyebilen ve yürüyemeyen hastalarımızın KINDL emosyonel, KINDL total, 
CHQ psikososyal özet skor, CHQ fiziksel özet skor karşılaştırması 

 

 

Yürüyebilenler 

(n=26) 

Ort±Ss 

Medyn (min-

maks) 

Yürüyemeyenler 

(n=24) 

Ort±Ss 

Medyan (min-maks) 

T 

değeri 

    P 

değeri 

KINDL 

emosyonel skor 

 

72,66±11,18 

 75(43,75- 93,75) 

59,86±14,16 

62,5(25- 87,5) 

3,527 0,001 

KINDL  

total skor 

 

75,82±9,09 

76,04(60,41- 89,58) 

62,63±11,28 

64,58(37,5- 79,17) 

4,518 0,001 

Psikosoyal özet 

skor (CHQ) 

 

76,35±11,64 

79,5(50,71- 91,83) 

64,57±12,87 

64,42(47,81- 91,83) 

3,388 0,001 

Fiziksel özet 

skor (CHQ) 

 

48,33±17,21 

53,70(14,81- 70,37) 

27,28±11,23 

2315(12,9- 53,7) 

5,210 0,001 
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5. TARTIŞMA 

Spina bifida, nöral tüpün konjenital malformasyonları sonucu meydana 

gelmektedir. Etnik ve coğrafi farklılıklar göstermekle beraber sıklığı 10.000 canlı 

doğumda 0,7 ile 11,7 arasında değişmektedir (23,116). Spina bifida’nın en sık görülen 

ve en ağır formu olan miyelomeningosel, sıklıkla spinal kord olmak üzere nöral 

elemanların bir vertebral defektten meninkslerle çevrili bir keseye fıtıklaşması ile 

karakterizedir (20).  

1960’lı yıllardan önce %10 kadar miyelomeningoselli bebek hayatta 

kalmaktaydı ve çoğu enfeksiyon ve/veya hidrosefali sonucu ölmekteydiler. Doğumu 

takip eden ilk 24-48 saat içinde lezyon onarımı, gelişen şant teknikleriyle hidrosefalinin 

kontrolü ve nörojenik mesanenin tedavisindeki gelişmelerle miyeolmeningoselli 

bebeklerin sağ kalımı artmıştır ve artık erişkin yaşlara erişebilmektedirler (117). 

Sağkalım oranı 1963 yılında %60’ken, bu oran 1974 yılında %90 lara yükselmiştir 

(118). Günümüzde spina bifidalı olarak doğan çocukların %50-70’inin ergen yaşlara 

erişebileceği tahmin edilmektedir (93).  

Literatürde genç spina bifidalı hastalarda sosyal izolasyon, kendine olan güven 

ve kendine verdiği değerde azalma riski olduğu belirtilmektedir. Bu durumun fiziksel 

fonksiyon kaybı, yürüme problemleri ve/veya inkontinans, kendine bakan kişiye olan 

bağımlılık gibi faktörlerin kombinasyonu ile ilişkili olduğu bildirilmektedir (88,89).  

Son yıllarda, teknolojinin ilerlemesi ile birlikte sağlıkta başarılı adımlar atılmış 

ve hastalıkların tedavisinde gelişmeler olmuştur. Buna bağlı olarak yaşam süresi uzamış 

ve kronik hastalıklar ile daha uzun süre birlikte yaşama zorunluluğu doğmuştur. 

Hastalıkların biyolojik yönden tedavisinde gelişmeler sağlanırken, hastaların 

psikososyal sorunları ile daha fazla ilgilenme zorunluluğu gündeme gelmiştir. Ayrıca, 

hastalıklar için etkili ilaçlar piyasaya sürüldükçe, bu ilaçlar arasındaki farkı  belirleyen 

de hastanın tedavi sırasındaki konforu olmuştur. Böylece hastaların yaşam kalitesi 

giderek daha fazla ilgi çekmeye başlamıştır (76,119). Kronik hastalığı olan çocuklarla 

sağlıklı çocukların yaşam kalitelerini araştırmak amacıyla genel ölçekler 

oluşturulmuştur. Çocukların yaşam kalitelerini değerlendiren çalışmalar sınırlı sayıdadır 

(120). 
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Bu bilgiler doğrultusunda oluşturduğumuz bu çalışmada, miyelomeningoselli 

çocukların yaşam kalitelerini KINDL VE CHQ –PF–50 genel ölçeklerini kullanarak 

araştırmayı ve sonuçlarını sağlıklı çocukların sonuçları ile karşılaştırmayı planladık. 

Çalışmamıza aldığımız 5-15 yaşlar arasındaki 50 miyelomeningoselli ve 50 

sağlam çocuğun yaşlarını, anne ve babalarının yaşlarını ve eğitim durumlarını 

sorguladık. Ayrıca miyelomeningoselli çocukları lezyon seviyelerini, hidrosefali 

varlığını, omurga ve kalçalarındaki gelişmiş deformitelerini ve yürüme durumlarını da 

sorguladık. 

Çalışmamızda miyelomeningoselli erkek çocukların oranı %52, kız çocukların 

oranı %48 idi. Diğer araştırmalar da  bizim oranlarımızla uyumluydu. Verhoef ve 

arkadaşları %41’ini kız, % 59’unu erkek, Bartonek ve Saraste %53’nü erkek, %47’sini 

kız, Seitzberg ve arkadaşları %56’sını erkek, %44’ünü kız olarak bildirmektedirler 

(121,122,123). 

Çalışmaya aldığımız miyelomeningoselli çocuklarda lezyonların radyolojik 

seviyesi %8’inde torakal, %30’unda üst lomber, %30’unda orta lomber, %32’sinde 

sakral bölgedeydi. Literatürde radyolojik seviyenin sınıflamasında değişik sonuçlara 

rastlanmaktadır. 

De Souza ve arkadaşlarının 68 miyelomeningoselli hastayla yaptıkları çalışmada 

hastaların %5,9’u torakal, %27,9’u üst lomber, %19,1’i alt lomber, %47’si sakral 

seviyedeydi (124). Williams ve arkadaşları miyelomeningeselli 173 çocukta yaptıkları 

çalışmada lezyon seviyelerini torakal %20,2, üst lomber %5,8, orta lomber %8,7, alt 

lomber %26, sakral %39,3 olarak bildirmektedirler (125). Minchom ve arkadaşları 79 

spina bifidalı hastanın lezyon seviyelerinin %3,8’inin servikal, %41,8’ini torakal, 

%40,5’inin lomber, %13,9 ’unun sakral seviyede olduğunu bildirmektedirler (126). 

Miyelomeningosele eşlik eden en önemli problemlerden birisi hidrosefalidir. 

Böyle çocuklarda hidrosefalinin etkileri oldukça çeşitlidir ve bu çeşitlilik beynin hasar 

gören alanlarına bağlı olarak gelişmektedir. Bu etkiler ince motor becerilerinde, idare 

fonksiyonlarında, öğrenme, dikkat ve davranışlarda bozulmayı içermektedir (7). Bizim 

miyelomeningoselli olgularımızın %60’ında hidrosefali mevcuttu. Pitten-cate ve 

arkadaşları spina bifidalı çocuklar arasında hidrosefalili çocukların yaşam kalitelerini 
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değerlendirmek üzere yaptıkları çalışmada, 168 spina bifidalı çocuğun %67’sinde 

hidrosefali olduğunu bildirmektedirler (7). Bu oran diğer çalışmalarda %60-80 arasında 

değişmektedir (127,128,129). 

Miyelomeningoselli olgularımızın %58’inde omurga deformitesi, %30’unda 

kalça deformitesi mevcuttu ve bu deformiteler daha çok torakal-üst lomber seviyeli 

grubumuzda görülmekteydi. Diğer çalışmalarda torakal ve üst lomber seviyeli 

çocukların çoğunda skolyozun gelişmekte olduğu, buna karşın sakral seviyeli 

çocuklarda insidansın %5-10 kadar olduğu bildirilmektedir (130). Araştırmalarda kas 

iskelet sistemi deformitelerinin miyelomeningoselli çocuklarda bağımsız yürümeyi 

etkileyen önemli faktör olduğu bildirilmektedir (131). Yürüyemeyen torakal ve üst 

lomber seviyeli hasta grubumuzda da deformitelerin sıklığı daha fazlaydı. 

Miyelomeningoselli çocuklarımızın %12’sinde kırık öyküsü vardı. Dosa ve 

arkadaşları bu oranı  %20 olarak bildirmektedirler. Yürüyemeyen çocuklardaki kırık 

öyküsünün sebebi, osteopenik ekstremitedeki minör travmalarla açıklanmaktadır 

(129,132). 

Miyelomeningoselli çocuklar ve aileleri için bağımsız yürümeyi kazanmak 

temel hedeftir. Bu hedef çocukların kardiovasküler sistemleri, fiziksel ve entelektüel 

gelişimleri açısından da çok önemlidir. Çalışmamızdaki çocukların yürüyebilme 

(ambulasyon) durumları lezyon seviyelerine göre farklılık göstermektedir. 

Miyelomeningoselli çocuk grubumuzun %34’ü toplum içi bağımsız yürüyen 

(community ambulasyon, CA), %18’i ev içi bağımsız yürüyen ( household ambulasyon, 

HA), %12’si fonksiyonel olarak yürüyemeyen (nonfonksiyonel ambulasyon, NFA), 

%36’sı yürüyemeyen (nonambulasyon, NA) çocuklardır.  

De souza ve carroll 68 miyelomeningoselli hastada yapmış oldukları çalışmada 

%36 CA, %20 HA , %34 NFA, %10 NA olarak bulmuşlardır (124).Samuellsson ve 

skog bu oranları %47 CA, %14 HA, %5 NFA, %2,8 NA olarak (133), İbora ve 

arkadaşları ise %65 CA, %10 HA, %3 NFA, %22 NA olarak bildirmişlerdir (134 ). 

Yürüme durumları arasındaki farklılık, özellikle hastalarımızdaki  

yürüyemeyenlerin oranının yüksek olması, torakal ve üst lomber grubumuzun diğer iki 

gruptan daha fazla sayıda olmasına bağlanabilir. Lezyonun seviyesi ambulasyonu 

önemli ölçüde etkilemektedir. Çalışmamızda torakal-üst lomber seviyeli hasta 

grubumuzda %16 oranında çocuk yürürken, %84 oranında çocuk yürüme seviyesinde 
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değildi. Orta-alt lomber seviyeli çocuklarımızın %46,7’si yürüyebilir olup %53,3’ü 

yürüyebilme durumunda değildi ve sakral grubumuzun hepsi yürüyebilmekteydiler. 

Samuellson ve Skoog torakal ve üst lomber grubun yürüyebilir olmadıklarını, 

orta-alt lomber grubun %50 oranında yürüyebilir olduklarını, sakral grubun hepsinin 

yürüyebildiklerini bildirmektedirler (133). Hoffers yapmış olduğu çalışmada sakral 

seviyeli hastaların hepsini CA olarak ve torakal seviyeli hastaları NA olarak 

bildirmiştir. Bizim çalışmamızda da sakral ve torakal seviyeli çocukların yürüme  

düzeyleri Hoffers’ın sonuçları ile aynıdır (115). Biz çalışmamızda miyelomeningoselli 

çocukların %52’sinin yürüyebilir olduğunu, böyle çocukların çoğunluğunu sakral 

grubun oluşturduğunu bulduk.  

Schoenmakers ve arkadaşları 122 miyelomeningoselli çocukla yaptıkları 

çalışmada spina bifida yaşam kalitesi anketi ile yaşam kalitelerini değerlendirmişlerdir. 

Çocukların %48’inin yürüyebilir olduklarını ve bağımsız yürüme durumunun yaşam 

kaltesini en çok etkileyen faktör olduğunu bildirmişlerdir (15). Çalışmamızdaki 

yürüyebilen ve yürüyemeyen miyelomeningoselli çocukların KINDL emosyonel skor, 

KINDL total skor, CHQ psikososyal özet skor ve CHQ fiziksel özet skorlarını 

karşılaştırdık. Yürüyemeyen çocukların yaşam kalitesi skorlarının anlamlı olarak daha 

düşük olduğunu gördük (p<0,05) ve bu da yürüyebilmenin miyelomeningoselli 

çocuklarda yaşam kalitesini etkileyen önemli faktör olduğu görüşlerini 

desteklemektedir. 

Yaşam kalitesi araştırmaları, çocukların yaşam kalitelerinin anlaşılmasında aile 

ve uzmanlar arasında bağ kurmaktadır (135). 

Çalışmamızda kullandığımız CHQ ve KINDL genel ölçekleriyle 

miyelomeningoselli ve sağlam çocukların sağlığa bağlı yaşam kalitelerini ailelerin bakış 

açısından sorguladık. İki grubun KINDL ve CHQ alt başlıklarını kıyasladığımızda, 

KINDL aile ve CHQ sağlıktaki değişim alt başlıkları hariç diğer bütün parametrelerde 

miyelomeningoselli çocuklarda istatistiksel olarak anlamlı bir düşüklük olduğunu 

gördük.  

Literatürde çocukluk çağında yaşam kalitesi çalışmaları sınırlıdır. Abresch ve 

arkadaşları yaptığı bir çalışmada 8- 20 yaş arasındaki spinal kord disfonkiyonu olan bir 

grup ile bir sağlam çocuk grubunun yaşam kalitelerini PedsQL anketi ile karşılaştırmış, 

fiziksel, emosyonel, sosyal, okul alt başlık skorlarının kontrol grubundan düşük ve bu 
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farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğunu bulmuşlardır. Kontrol grubunun, spinal kord 

yaralanmalı grup, hem de spina bifidalı gruptan daha yüksek skor aldığını, spinal kord 

yaralanmalı grup ile spina bifidalı grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark 

olmadığını bildirmektedirler  (133). Oddson ve arkadaşları 8-19 yaş arasındaki spina 

bifidalı çocukların yaşam kalitelerini "pediatric measure of health related quality of life" 

anketi ile değerlendirmişler ve sonuçları kronik hastalıklı çocukların sonuçlarıyla 

karşılaştırmışlardır. Spina bifidalı çocukların yaşam kalitelerinin daha düşük 

bulunduğunu ve aralarında istatistiksel olarak anlamlı fark olduğunu bildirmektedirler 

(134). 

Çalışmamızda miyelomeningoselli çocukları torakal-üst lomber seviye, orta-alt 

lomber seviye, sakral seviye olarak üç gruba ayırarak sağlığa bağlı yaşam kalitelerini 

kıyasladık. Lezyon seviyelerine bağlı olarak gelişen fiziksel fonksiyonlarındaki 

farklılığın,  sağlığa bağlı yaşam kalitesinin hangi alt başlıklarını etkilediğini ve 

hangilerinde farklılık yaratmadığını değerlendirmek istedik.  

KINDL genel ölçeğine göre; fiziksel ve total skorlar üç grubun birbirleri 

arasında istatistiksel olarak anlamlı fark göstermekte ve bu farklılık sakral grubun en 

yüksek, torakal-üst lomber grubun en düşük skor almasından oluşmaktaydı. Buna 

karşılık yaşam kalitesinin emosyonel, özgüven ve günlük fonksiyon alt başlıklarında 

sakral grubun diğer iki gruptan daha yüksek skor almasından kaynaklanan istatistiksel 

anlamlı farklılık oluşmaktaydı. Torakal-üst lomber grup ile orta-alt lomber grup 

arasında bu bakımdan istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamaktaydı. 

CHQ genel ölçeğine göre fiziksel fonksiyon,  fiziksel limitasyonun sosyal rolü, 

aile aktiviteleri, fiziksel özet skor başlıklarında üç grup arasında  anlamlı fark olduğu 

görüldü. Farklılık sakral seviyeli grubun torakal-üst lomber ve orta-alt lomber seviyeli 

gruptan; orta-alt lomber seviyeli grubun torakal-üst lomber seviyeli gruptan daha 

yüksek skor olmasından kaynaklanmaktadır. Özgüven, genel sağlık durumu, 

psikososyal özet skor alanlarında da üç grup arasında  anlamlı fark görüldü, bu fark 

sakral grubun orta-alt lomber ve torakal-üst lomber gruptan daha yüksek skor 

almasından oluşmaktaydı. Genel sağlık, rol-sosyal limitasyon emosyonel, davranış, 

duygusal durum, genel davranış, aile etkisi emosyonel, aile etkisi zaman ve aile bağları 

alt gruplarında üç grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı. 

Çalışmamızda sakral grubun özgüven ve psikososyal olarak torakal-üst lomber ve orta-
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alt lomber gruba göre daha iyi olmasına karşın, torakal-üst lomber ve orta-alt lomber 

grupların birbirlerine yakın olduğunu gördük. Fiziksel durumlarındaki farklılıkların 

çocukların özgüvenlerini ve psikososyal durumlarını etkilediğini düşünmekteyiz. 

Rendeli ve arkadaşları yaptığı bir çalışmada, yaşları 5–14 yaş arası değişen 33 

spina bifidalı çocuğun yaşam kalitelerini CHQ-PF- 50 anketiyle değerlendirmişlerdir. 

Çocukları lezyon seviyelerine göre lomber, lumbosakral ve sakral olarak 

değerlendirmişlerdir. Lezyonu daha yüksek yerleşimli olan çocukların yaşam 

kalitelerinin daha düşük olduğunu, normal yürüyen ve tam otonomiye sahip olan 

çocuklar ile fiziksel kısıtlılığı yüksek olan ve nörojenik mesane problemleri olan 

çocukların aynı emosyonel problemler yaşadıklarını bildirmektedirler (93). Bizim 

çalışmamızda tam otonomiye sahip çocuk olmadığından dolayı böyle bir karşılaştırma 

yapamadık. 

Verhoef ve arkadaşları yaptıkları çalışmada, 16- 25 yaş arası olan spina bifidalı 

adölesanların yaşam kalitelerini SF- 36 Yaşam kalitesi anketiyle değerlendirmişler ve 

sonuçları aynı yaş grubundaki sağlıklı bir grupla karşılaştırmışlardır. Spina bifidalı 

grubun yaşam kalitesi skorlarının sağlıklı gruba göre istatistiksel olarak daha düşük 

olduğunu bildirmişlerdir. Spina bifidalı hastaları lezyon seviyelerine göre L2 ve üstü, 

L3-L5, S1 ve altı olarak üç grupta değerlendirmişlerdir. Bu üç grupta yaşam kalitesinin 

8 alt başlığından 5 inde (fiziksel fonksiyon, rol fiziksel emosyonel, genel sağlık, sosyal 

fonksiyon ve mental sağlık) istatiksel olarak anlamlı farklılık olduğunu ve alt 

başlıklardaki skor düşüklüğünün lezyon seviyesinin yüksekliğiyle, baş, boyun veya sırt 

ağrısıyla ve gaz- gayta çıkaramama ile ilişkili olduğunu bildirmektedirler (121).  

CHQ ve KINDL kronik hastalıklı çocuklarda yaşam kalitesini değerlendirmek 

için genel ölçek olarak kullanılan ve birbirleriyle korelasyonları yüksek olan ölçeklerdir 

(135,106). CHQ ve KINDL benzer alt başlıkları arasındaki ilişkiye baktığımızda, CHQ 

fiziksel fonksiyon-KINDL fiziksel durum, CHQ duygusal durum-KINDL emosyonel 

durum, CHQ özgüven-KINDL özgüven arasında istatiksel olarak anlamlı bir korelasyon 

olduğunu gördük. CHQ psikososyal özet skor-KINDL total skor ve CHQ fiziksel özet 

skor-KINDL total skor arasında da istatiksel olarak anlamlı bir korelasyon olduğunu 

bulduk. Bu sonuçlara göre miyelomeningoselli çocukların sağlığa bağlı yaşam 

kalitelerinin değerlendirilmesinde CHQ-PF50 ve KINDL genel ölçeklerinin 

kullanılmasının uygun olacağı görüşündeyiz.  
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Sonuçlarımız miyelomeningoselli çocukların yaşam kalitesinin  düşük olduğunu, 

lezyon düzeyi yüksek olanların ve yürüyemeyenlerin daha fazla etkilendiğini ortaya 

koymaktadır. Aynı zamanda bu çocuklarda gelişebilecek deformiteleri önlemek ve 

yürüme becerisini kazandırmak için  en erken yaşta başlatılan etkin bir rehabilitasyon  

programının önemini de vurgulamaktadır. Böylece miyelomeningoselli çocuklar 

fiziksel, emosyonel ve sosyal yönden daha güçlü bir birey olarak topluma 

kazandırılabilinir. 
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FORMLAR 

Ek-2 

MİYELOMENİNGOSELLİ  

ÇOCUK DEĞERLENDİRME FORMU 

 

                                                                                                     Tarih: 

 

 

Soyadı\ Adı:                                                                                                                                           

Doğum Tarihi:                              Cinsiyet:                 Boy:                             Kilo: 

Telefon\ Adres: 

Anne yaşı :    

Annenin en son mezun olduğu  okul: 

Anne meslek:                 

Baba yaşı: 

Babanın en son mezun olduğu okul: 

Baba meslek:                

Anketi Dolduran Kişi: 

Akraba evliliği var mı: 

Çocuk sayısı:                  Ailede Sipina bifida: 

Gebelik Anamnezi: 

Kranio spinal MRI bulguları:  

Lezyon Yeri: 

         Torakal              Lomber                      Sakral    

Çeşidi: 

         Açık                    Kapalı  

Ek Hastalık: 

 

         Sirengomiyeli               Hidromiyeli                 Gergin Kord    

Hidrosefali: 
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         Var                               Yok 

Var ise şant fonksiyon komplikasyonu : 

         Var                                Yok 

Nörojenik mesane: 

         Var                                Yok 

Nörojenik barsak (sfinkter kusuru): 

       Var                               Yok 

Deride yara oluşumu: 

       Var                               Yok 

Var ise sebebi: 

       Duyu kusuru                 Bası yarası                   diğer: 

Nörolojik Bulgular:  

Seviye                           İstemli Hareket                 Sfinkter Kont.            Refleks 

 

L 1- 2 Kalça fleksiyonu 
                                                                                                                

…… 

 

……. 

L 3- 4 
Diz extansiyonu, 

Kalça addüksiyonu 

 

…... 
Patella refleksi 

L 5-S 1 

Diz fleksiyon, Ayak 

bileği plantar- dorsi 

fleksiyonu  

 

……. 

Aşil  refleksi 

 

S 2-S 4 
Parmakların 

Fleksiyonu 

 Var 

 
Anal refleks 

 

.............. 
Nörolojik Defisit 

Yok 

 

 

 

.......... 

 

 

Ortopedik Bulgular: 

Omurga: 

Skolyoz:                          Kifoz:                                 Lordoz: 

Alt Extremite: 

Kalça: 
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Kalça çıkığı:                            Fleksiyon deformitesi: 

Diğer problemler: 

 

Kas Gücü ve Motor Fonksiyon Düzeyi: 

Kas gücü: (0- 5) 

Quadriceps:  

İliopsoas: 

Gluteus medius: 

Gluteus maximus: 

Tibialis anterior: 

Hamstring: 

 

Yürüme: 

Toplum içi:               Ev içi:                   yardımlı yürüme:            yürüyemez: 

 

Kullandığı Yardımcı Cihaz: 

Tekerlekli sandelye: 

Kanedyen: 

Walker: 

Baston: 

 

Kullandığı düzeltici cihaz: 

Ortopedik bot: 

AFO: 

KAFO: 

Uzun Yürüme Cihazı: 
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Ek-3 

SAĞLAM ÇOCUK 

 DEĞERLENDİRME FORMU 

 

Adı/Soyadı:  

Doğum tarihi: 

Cinsiyeti: 

Boy: 

Kilo: 

Okul durumu: 

Telefon: 

Adres: 

Anne  yaşı: 

Anne en son bitirdiği okul : 

Ilkokul 

Ortaokul 

Lise  

Üniversite 

Anne meslek: 

Baba yaşı: 

Baba eğitim durumu: 

Ilkokul 

Ortaokul 

Lise  

Üniversite 

Baba meslek: 

Çocuğunuzun kronik bir hastalığı var mı? 

Anketi dolduran kişi: 
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Ek-4     ÇOCUK SAĞLIĞI ANKETİ –ANNE BABA RAPORU  

CHQ-PF50 

 

AÇIKLAMALAR 

1.Bu ankette size çocuğunuzun sağlığı ve genel durumu hakkında sorular sorulmaktadır.Vereceğiniz 

cevaplardan kimseye söz edilmeyecektir. 

2.Bu ankete katılmamanız çocuğunuzun bakımını etkilemeyecektir. 

3.Soruları uygun kutuları işaretleyerek yanıtlayınız. 

4.Bazı sorular benzer gözükebilir,ancak her biri birbirinden farklıdır.Bazı soruların sizin çocuğunuz 

ile ilgisi olmayabilir.ama bizim için bunu bilmek de önemlidir.Lütfen her soruya yanıt verin. 

5.Burada doğru veya yanlış yanıt yoktur.Bir sorunun yanıtından emin değilseniz verebileceğiniz en 

yakın yanıtı verin ve sayfanın kenarına bir açıklama yapın . 

6.Tüm açıklamalar okunacaktır.Bu nedenle dilediğiniz kadar çok açıklama yapabilirsiniz. 

 

1.BÖLÜM:ÇOCUĞUNUZUN GENEL SAĞLIĞI 

 

11Genel olarak çocuğunuzun sağlığını nasıl değerlendiriyorsunuz? 

                       □                        □                       □                  □                      □                       

                  Mükemmel          Çok iyi              İyi                 Orta                 Kötü 

 

2.BÖLÜM:ÇOCUĞUNUZUN BEDENSEL AKTİVİTELERİ: 

 

2.1Geçen 4 hafta süresince çocuğunuz sağlık sorunları nedeniyle aşağıdaki işleri yapmakta 

kısıtlandımı? 

                                                                            Evet çok        Evet biraz    Çok az       Hayır hiç 

 

a.Futbol oynamak veya koşmak gibi çok          □                       □                  □                □       ٱ 

enerji gerektiren işlerde 

b.Bisiklete binmek gibi biraz enerji                   □                       □                  □                □ 

gerektiren işlerde  

c.Mahallede oyun alanında veya okulda            □                       □                  □                □ 

 dolaşma yeteneği 

d.Bir sokak boyu yürürken veya bir kat             □                       □                  □                □ 

merdiven çıkarken    

e.Eğilirken kaldırırken veya çömelirken            □                       □                  □                □ 

f.Kendi işini görürken yani yemek yerken         □                       □                  □                □ 

 giyinirken yıkanırken veya tuvalete giderken 
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3.BÖLÜM:ÇOCUĞUNUZUN GÜNLÜK AKTİVİTELERİ 

 

3.1Geçen 4 hafta süresince çocuğunuzun okul ödevleri veya arkadaşları ile yaptığı ortak faaliyetleri 

davranışlarının yarattığı duygusal zorluklar ve problemlerden dolayı kısıtlandı mı? 

                                                                         Evet çok        Evet biraz    Çok az       Hayır hiç 

 

a.Okuldaki uğraşların veya arkadaşları ile            □                       □                  □                □ 

yapabildiği işlerin çeşidinde kısıtlılık 

b. Okuldaki uğraşlara veya arkadaşları ile            □                       □                  □                □ 

yapabildiği işlere ayırdığı sürede kısıtlılık             

c Okuldaki uğraşları veya arkadaşları ile              □                       □                  □                □ 

yapabildiği işleri uygulamada kısıtlılık 

 

3.2 Geçen 4 hafta süresince çocuğunuzun okul ödevleri veya arkadaşları ile yaptığı ortak faaliyetler 

aşağıdaki durumlarda bedensel sağlğına bağlı olarak kısıtlandı mı? 

 

                                                                          Evet çok        Evet biraz    Çok az       Hayır hiç 

 

a.Okuldaki uğraşların veya arkadaşları ile          □                       □                  □                □ 

yapabildiği  

işlerin çeşidinde kısıtlılık 

b. Okuldaki uğraşlara veya arkadaşları ile          □                       □                  □                □  

yapabildiği 

 işlere ayırdığı sürede kısıtlılık 

 

4.BÖLÜM :AĞRI 

 

4.1 Geçen 4 hafta süresince çocuğunuzun nekadar bedensel ağrısı ve rahatsızlığı oldu? 

               □                       □                  □                       □              □                      □ 

             Hiç               Çok hafif          Hafif                Orta         Şiddetli           Çok şiddetli 

 

4.2 Geçen 4 hafta süresince çocuğunuzun ne sıklıkta bedensel ağrısı ve rahatsızlığı oldu? 

                □                       □                             □                       □              □                      □ 

              Hiç                Bir veya iki kez   Birkaç kez      Oldukça sık      Çok sık           Her gün 
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5.BÖLÜM:DAVRANIŞ 

 

5.1 Geçen 4 hafta süresince aşağıdaki durumlar ne sıklıkta çocuğunuzda ortaya çıktı? 

                                                            Çok sık    Oldukça sık   Bazen    Hemen hiç    Hiç 

 

a.Çok fazla münakaşa etti                      □                       □                  □                □        □ 

b.Dikkatini toplama veya dikkatini       □                       □                  □                □       □ 

vermede zorluk çekti. 

c.Yalan söyledi veya aldattı.                 □                       □                  □                □       □     .        

d.Ev içinde veya dışında bir                  □                       □                  □                □        □ 

şeyler çaldı.  

e.Öfke veya kızgınlık nöbetleri             □                       □                  □                □       □ 

 geçirdi                 

 

 

5.2Kendi yaşıtları ile karşılaştırdığınızda çocuğunuzun davranışları genel olarak: 

                              □                       □                  □                    □                      □ 

                     Mükemmel          Çok iyi              İyi               Orta                 Kötü 

 

 

6.BÖLÜM:DUYGUSAL DURUMU 

 

 

6.1 Geçen 4 hafta süresince çocuğunuz kaç kez: 

                                               Her zaman    Sıklıkla    Arada    Nadiren        Hiçbir zaman 

a.Ağlamak istedi                          □                       □                □                □               □ 

b.Kendini yalnız hisseti.              □                       □                □                □               □ 

c.Sinirli davrandı                         □                       □                □                □               □ 

d.Sıkıntılı ve kırdın davrandı      ٱ□                       □                □                □               □      

e.Neşeli davrandı.                        □                       □                □                □               □ 
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7.BÖLÜM :ÖZSAYGI 

 

    7.1 Geçen 4 hafta süresince aşağıdakİalanlarda çocuğunuzun ne kadar tatmin olduğunu 

düşünüyorsunuz 

                                              Çok memnun      Kısmen     Ne memnun     Kısmen      Çok                                                                                              

                                                                          Memnun  ne değil       tatminsiz     tatminsiz 

 

a.Okul becerilerinden .                    □                       □                □                □               □         

b.Atletik becerilerinden                   □                       □                □                □               □   

c.Arkadaşlık ilişkilerinden               □                       □                □                □                  

d.Fiziksel görünümünden.               □                       □                □                □               □     

e.Aile ilişkilerinden                         □                       □                □                □               □      

f.Genel olarak hayatından                □                       □                □                □               □ 

        .         

8.BÖLÜM:ÇOCUĞUNUZUN SAĞLIĞI 

 

8.1Aşağıdaki ifadelerden her biri çocuğunuz için ne oranda doğru yada yanlıştır.? 

 

                                                        Kesinlikle  Çoğunlukla Bilmiyorum Çoğunlukla Kesinlikle 

                                                            Doğru         Doğru                             Yanlış      Yanlış 

a.Çocuğum tanıdığım diğer                  □                       □                □                □               □       

çocuklardan daha az sağlıklı 

 görünüyor. 

b.Çocuğum hiç ciddi bir hastalık          □                       □                □                □               □ 

geçirmedi. 

c.Etrafta dolanan salgın bir                   □                       □                □                □               □     

hastalık varsa çocuğum genellikle 

onu kapar. 

d.Çocuğumun çok sağlıklı bir yaşamı  □                       □                □                □               □ 

 olacağına inanıyorum 

e.Benim çocuğumun sağlığı için           □                       □                □                □               □ 

 duyduğum endişeler diğer insanların    

 çocukları için duyduklarından daha fazla 

 

8.2Bir yıl öncesi ile karşılaştırdığınızda çocuğunuzun sağlığını nasıl değerlendiriyorsunuz? 

                            □                       □                  □                      □                             □ 

               Çok daha iyi      Biraz daha iyi         aynı         Biraz daha kötü      Çok daha kötü 
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9.BÖLÜM:SİZ VE AİLENİZ  

 

9.1Geçen 4 hafta süresince aşağıdakilerden her biri sizde ne kadar üzüntü ve endişeye neden oldu? 

 

                                                                       Hiç       Çok az           Biraz        Epeyce      Çok 

 

 

a.Çocuğunuzun bedensel sağlığı                       □              □                □                □               □  

b.Çocuğunuzun ruhsal durum ve davranışı       □              □                □                □               □               

c.Çocuğunuzun dikkati ve öğrenme yeteneği    □              □                □                □               □ 

 

9.2Geçen 4 hafta süresince aşağıdaki nedenlerden dolayı kendi gereksinimleriniz için ayırdığınız 

zaman kısıtlandımı? 

                                                                          Evet çok        Evet biraz    Çok az       Hayır hiç 

 

a.Çocuğunuzun bedensel sağlığı                           □                       □                  □                □ 

b.Çocuğunuzun ruhsal durum ve davranışı           □                       □                  □                □ 

c.Çocuğunuzun dikkati ve öğrenme yeteneği        □                       □                  □                □ 

 

9.3Geçen 4 hafta süresince çocuğunuzun sağlığı ve davranışalrı ne sıklıkta: 

 

                                                                   Çok sık    Oldukça sık   Bazen    Hemen hiç    Hiç 

a.Ailece yapabileceğiniz işlerin çeşidini   □              □                □                □               □ 

kısıtladı. 

b.Ailece yapılan bazı günlük faaliyetleri   □              □                □                □               □ 

kısıtladı 

(birlikte yemek yeme TV seyretme) 

c.Ailece kalkıp bir anda bir yere gitme      □              □                □                □               □ 

 yeteneğinizi kısıtladı. 

d.Aile içinde gerginlik ve fikir ayrılığına  □              □                □                □               □ 

yol açtı. 

e.Aile içinde anlaşmazlık ve tartışma        □              □                □                □               □     

 kaynağı oldu. 

f.Sonanda planlarınızı değiştirmenize        □              □                □                □               □     

 yada iptal etmenize neden oldu.  

9.4Genelde ailenizin birbirleri ile geçinme yeteneğini nasıl değerlendirirsiniz? 

                           □                       □                  □                      □                     □ 

                    Mükemmel          Çok iyi              İyi                 Orta                 Kötü 
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EK-5 
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