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ÖZET 

Sığan SN. Serebral Palsi’li Çocuklarda Oromotor Eğitimin Günlük Yaşam 

Aktivitelerine Etkisi. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Çocuk Sağlığı ve 

Hastalıkları ABD. Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi. İstanbul. 2008. 

Oromotor problemler, Serebral Palsi’li (SP) çocuklarda görülen önemli sorunlar 

arasında yer alır. Salya akması, emme, yutma ve çiğneme sorunları, konuşmada 

gecikme sık görülür. Çalışmamızda SP’li çocuklardaki oromotor disfonksiyonlara 

yönelik uygulanan tedavi yöntemlerinden biri olan oromotor eğitim kullanıldı, SP’li 

çocuklarda oromotor eğitimin günlük yaşam aktivitelerine etkisinin araştırılması 

amaçlandı.  

Çalışmaya, Mart 2007 – Mayıs 2008 tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi, 

İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD Çocuk Nörolojisi BD 

Polikliniği’nde izlenen SP tanılı, oromotor sorunu olan, yaşları 12-42 ay arasında 

değişen, 80 olgu alındı, 40 olgu eğitim grubunu, 40 olgu kontrol grubunu oluşturdu. 

Eğitim grubuna 1 seans değerlendirmenin ardından 6 ay boyunca, haftada 1 gün, 1 saat  

fizyoterapist tarafından oromotor eğitim verildi, kontrol grubuna sadece başlangıçta 

önerilerde bulunuldu. Altı ay ara ile olgu gruplarının; yutma, öğürme, asimetrik tonik 

ense refleksi, oromotor, yutma sorunları, dil, çene, ağız fonksiyonları, salya akma 

şiddeti, yutma değerlendirmesi, yemeklerin kıvamı, Multidisipliner Beslenme Profili Alt 

Ölçeği Fonksiyonel Beslenme Değerlendirilme Skalası ve Bayley İnfant Gelişim 

Skalası–II (BSID-II)  değerlendirildi. Kategorik değişkenlerin karşılaştırılmasında Ki-

kare veya Fisher testleri kullanıldı, nicel değişkenler ise örnek sayısına ve varyansa 

bağlı olarak Student’s T-test veya Mann-Whitney U testi ile karşılaştırıldı.  

Eğitim ve kontrol gruplarının çiğneme, yutma, salya akması, bağımsız beslenme, 

beslenme sorunları, yutmada gecikme, aspirasyon, tıkanma, dil, ağız fonksiyonları, çene 

stabilizasyonu, yenilebilen yemeğin kıvamı, salya akma şiddeti, yutma, Multidisipliner 

Beslenme Profili Alt Ölçeği Fonksiyonel Feslenme Değerlendirme Skalası ve BSID-II 

değişkenleri 6 ay sonunda karşılaştırıldığında, eğitim grubunda olumlu yönde 

istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur. Sonuçlar, SP’li çocuklarda oromotor 

eğitimin yararlı olduğunu düşündürmektedir. 

Anahtar Kelimeler:  Serebral palsi, Oromotor fonksiyon, Beslenme 
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ABSTRACT 

Sığan SN. Efficiency of Oromotor Treatment on Daily living Activities in Children with 

Cerebral Palsy. İstanbul University, Institute of Health Science, Department of Basic 

Pediatric Sciences. Developmental Neurology Section. Master Thesis. İstanbul. 2008. 

 Oromotor impairments are the most common problem in children with cerebral 

palsy (CP). Drooling, sucking, swallowing and chewing problems and speech delays are 

frequently observed. The aim of our study is assess the efficiency of oromotor treatment 

which was used for treating oromotor dysfunctions, in daily living activities of children 

with CP. 

 Eighty subjects; 40 treatment, 40 control groups division aged between 12-42 

months that are following in Department of Basic Pediatric Sciences, Developmental 

Neurology Divison Outpatient Clinic with the diagnose of CP including oromotor 

dysfunction,  were participated in our study between March 2007 – May 2008. After 1 

session of assessment, oromotor treatment were performed by physical therapist for 6 

months, 1 day per week, 1 hour for the training group, advices alone with no treatment 

were to the control group. Swallowing, gag, asymetric tonic neck reflexes, oromotor, 

swallowing problems, tongue, jaw and mouth functions, salivary flow, swallowing 

assessment, texture of food, Functional Feeding Assessment Subscale of the 

Multidisciplinary Feeding Profile and Bayley Scales of Infant Development-II (BSID-

II) were assessed by 6 months intervals. Chi-Square and Fisher Exact Tests were 

performed to detect out categoric variances. Quantitive variables were compared 

according to sample size and variance by using Student T-Test and Mann Whitney U 

Test.  

 At the end of 6 months, when the chewing, swallowing, self feeding, feeding 

problems, swallowing delay, aspiration, choking, tongue, mouth, jaw stabilization, 

texture of food, salivary flow severity, swallowing, Functional Feeding Assessment 

Subscale of the Multidisciplinary Feeding Profile and BSID-II variables are compared 

between treatment and control groups. There is statistically significant difference 

between the treatment group and the control groups. Results demonstrated that 

oromotor treatment is beneficial at children with CP. 

Key Words: Cerebral Palsy, Oromotor Function, Feeding 
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1. GİRİŞ VE AMAÇ 

Serebral Palsi (SP), henüz gelişmekte olan beyinde meydana gelen, ilerleyici 

olmayan lezyonlardan kaynaklanan hareket (motor) ve postür bozukluğu olarak 

tanımlanır. SP’li çocuklarda hareket ve postür bozukluğunun yanısıra, oromotor (oral-

motor) beceriler de etkilenebilir. Konuşmada gecikme, salya akması, emme, yutma ve 

çiğneme sorunları görülebilir (1-5). SP’li çocuklarda genellikle bilişsel yetersizlik ve 

beslenme sorunu da vardır (6). SP’li çocukta oral-motor bozukluğun neden olduğu 

beslenme sorunu, büyüme ve gelişme geriliğine yol açmaktadır (7). Salya akması da  bu 

sorunlar içinde önemli bir yer tutar. Salya akması, SP’li çocuklarda fiziksel sorunlara 

yol açan ve sosyal gelişimi en çok etkileyen engellilik durumlarından bir tanesidir (8).  

SP’li çocuk hayatı boyunca pek çok problemle karşılaşmaktadır. Oral-motor 

problemler bunun en önemli parçalarından birisidir. Normal gelişim sürecinin devam 

edebilmesi için fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları ile oral-motor eğitimin ve 

konuşma tedavisinin bir arada yapılmasının olguların fonksiyonel bağımsızlık 

seviyelerini olumlu yönde etkileyeceği düşünülmüştür (9). 

Oral-motor sorunlar, çocuğun günlük yaşam aktivitelerini önemli ölçüde 

etkilemektedir. Bu konuda da ülkemizde yeterli kaynak bulunmamaktadır. Bu çalışmada 

amacımız SP’li çocuklarda oral-motor eğitimin günlük yaşam aktivitelerine ve 

nöromotor gelişime etkisini araştırmaktır. 
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2. GENEL BİLGİLER 

2.1. SEREBRAL PALSİ 

2.1.1. Tanımı ve Tarihçe 

Serebral Palsi, olgunlaşmamış beynin hasarı nedeni ile hareket ve postürün 

ilerleyici olmayan bozukluğudur (10-12). Beyin dokusundaki lezyon doğumdan önce, 

doğum sırasında veya doğumdan kısa bir süre sonra meydana gelebilir (12,13). 

Nörolojik hasar; zeka geriliği, hareket bozukluğu, konvülsiyon, büyüme-gelişme 

geriliği, işitme, görme, konuşma ve davranış problemlerine neden olabilir (11,13-15). 

SP, ilk defa 1862 yılında İngiliz ortopedist W. J. Little tarafından tanımlanmış, 

"Little Hastalığı" terimi kullanılmıştır. Daha sonra Burgees (1888) ve Phelps (1947) 

tarafından SP olarak adlandırılmıştır (13,15,16). 

SP prevelansı 1000 canlı doğumda 1,2-2,5 arasında değişmektedir. 

Prematürelerde ve düşük tartılı yenidoğanlarda SP görülme sıklığı artmaktadır 

(10,11,13,14,16). 

 

2.1.2. Serebral Palsi Etiyolojisi 

Çok çeşitli sebepler bu sorunu meydana getirebilir. SP’nin nedenlerini doğum 

öncesi, doğum sırasında ve doğum sonrası olmak üzere üç grupta toplayabiliriz. 

Vakaların yaklaşık %50-60’ında prenatal, %30-40’ında perinatal, % 10-20’sinde 

postnatal faktörler sorumludur (2). 

 

Prenatal Faktörler 

 Anneye ait: 

•  İntrauterin enfeksiyonlar (sitomegalovirüs, toksoplazma, rubella, 

vb.) 

•  Teratojen/toksik maddeler (alkol, östrojen, progesteron, tiroid 

hormon vb.) 

•  Rh uyuşmazlığı 

•  Akraba evliliği 

•  Annede metabolik hastalık (diyabet, tiroid hastalığı, vb.) 
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Bebeğe ait: 

•  Fetal hipoksi (toksemi, plasenta anomalileri, vb.) 

•  İntrauterin büyüme geriliği 

•  Gelişimsel beyin anomalileri 

•  Genetik nedenler (kromozom anomalileri, genetik sendromlar) 

 

Perinatal Faktörler 

•  Prematürite, postmatürite 

•  Perinatal asfiksi, zor doğum, hipoksi 

•  İntrakraniyal kanamalar (peri/intraventriküler) 

•  Bilirübin ensefalopatisi (kernikterus) 

•  Beyin travması 

•  Forseps gerektiren zor doğumlar 

 

Postnatal Faktörler 

•  İntrakraniyal enfeksiyonlar 

•  Hipoksik iskemik ensefalopati 

•  Toksik, metabolik ensefalopatiler 

•  Serebrovasküler olaylar (tromboz, emboli, kanama) 

•  Beyin travması 

 

Beyin hasarının oluşmasında genellikle birden fazla olay birlikte rol oynar. 

Miadında doğan bebeklerde prenatal faktörler daha sık görülür. Yenidoğan döneminden 

sonra gelişen postnatal faktörler vakaların en fazla %10’undan sorumludur. SP’de statik 

beyin lezyonları; motor korteks, kortikobulber motor yollar (piramidal sistem), bazal 

gangliyonlar (ekstrapiramidal sistem) veya serebellumda yer alabilir. Piramidal sistemi 

tutan lezyonların patogenezinde en önemli etken hipoksidir. Tüm beyin zarar görebilir, 

ensefalomalazi, mültikistik lezyonlar, serebral atrofi gelişebilir. Pretermlerde öncelikle 

yan ventriküllerin çevresindeki ak madde etkilenir (periventriküler lökomalazi) ve bu 

bölgeden geçen motor yollar etkilenir. Aynı bölge, intraventriküler kanamalarda da bir 

veya iki taraflı olarak zarar görebilir. Bazal gangliyonlardaki lezyonların başlıca nedeni 

hipoksi-iskemi veya hiperbilirübinemidir (kernikterus) (2,16,17). 
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2.1.3. Serebral Palsi’nin Sınıflanması 

SP’li çocuklarda görülen bazı nörolojik belirtiler, merkezi sinir sisteminin 

(MSS) gelişimi ile değişmektedir. Amerikan Serebral Palsi Akademisi tarafından bu 

bilgi de göz önünde bulundurularak bir sınıflandırma yapılmıştır (16). 

 

Topografik Sınıflama 

1. Spastik Tip: Motor korteks ve/veya yollarını (piramidal sistem) tutan lezyonlarda 

oluşur. Hastalarda nöromotor gelişim gecikir, zamanla kaybolması gereken refleksler 

devam eder. Spastisite 6 ay – 1 yaş arasında belirgin hale gelir, zamanla eklem 

kontraktürleri gelişir (2). Alt gruplar: 

Hemiparezi: - Gövdenin bir yarısının tutulumu vardır. 

- Üst ekstremite, alt ekstremiteye göre daha fazla tutulabilir. 

- Oral-motor ve somatosensoryal disfonksiyonlar, 

- Algısal bozukluklar ve öğrenme güçlükleri, 

-Eklem pozisyon hissi kaybı gibi duyu bozuklukları, 

- Şaşılık görülebilir. 

 

Diparezi:  -Alt ekstremitelerde belirgin, üst ekstremitelerde çok hafif 

tutulum vardır. 

 - Şaşılık, 

 - Oral-motor problemler görülebilir. 

 - Vücudun bir kısmı diğerine göre daha fazla etkilenmiş olabilir. 

 - Günlük yaşam aktiviteleri, ince motor gelişim etkilenebilir. 

 

Tetraparezi: - Baş, boyun, tüm ekstremiteler ve gövde tutulumu tüm vücutta 

gözlenir. 

 - Dizartri ve disfaji, 

 - Yüz, dil, farenks kaslarında parezi sonucu konuşma, yutma 

bozukluğu, beslenme bozukluğu ve salya akması (oral-motor 

sorunlar), 

   - Gelişim ve zeka geriliği, dil bozuklukları, 

-  Şaşılık, 

- Konvülziyonlar görülebilir (2,10,13,15). 
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Diskinetik Tip: Bazal gangliyonlardaki hasar sonucu oluşur.  

- İlk aylarda hipotoni, motor gelişimde gecikme, ilkel reflekslerin devam 

ettiği görülür.  

- 6 ay - 1 yaş arasında distoni ve atetoid hareketler gelişir. 

- Heyecanlanma, konuşma veya hareket sırasında atetoid hareketler artar. 

- Zeka genellikle normaldir. 

- Motor gelişim, yutma fonksiyonları ciddi etkilenebilir. 

- Beslenmede zorluk olabilir, dilin dışarı çıkması, salya akması ve disfaji 

görülebilir. 

- Konuşma orofarengeal kasların katılımıyla etkilenebilir (2,11,13). 

 

Ataksik Tip: Serebellum ve serebellar yollardaki hasar sonucu gelişir.  

             - Başlangıçta hipotoni, motor gelişmede bozukluk görülür. 

-Motor gelişim ilerledikçe hipotoni azalır ve istemli hareketlerdeki 

koordinasyon bozukluğu, ataksi, tremor, dismetri ve beceriksizlik dikkati 

çeker (2). 

 

Hipotonik Tip:    

- Kas tonusu azalmıştır. 

  - Normal eklem hareket sınırı artmıştır. 

  - İstemsiz hareketler görülmez. 

    

Mikst Tip: Tüm diğer tiplerin kombinasyonu şeklinde olup, spastisite, hipotoni  ve 

atetoid hareketler birlikte görülebilir (16). 
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2.2. SEREBRAL PALSİ’DE ORAL-MOTOR SORUNLAR 

MSS kaynaklı bir bozukluktan oral-motor beceriler de etkilenir. Konuşmada 

gecikme, salya akması, emme, yutma ve çiğneme sorunları gelişebilir (1,3,4,18). 

Oral-motor disfonksiyonda dil hareketleri düzgün yapılamadığı için ağıza alınan 

besinin önemli bir kısmı geriye doğru itilemeden dışarı çıkmaktadır. Ağızda kalan 

besinler ise anormal duyu, kontrolsüz ve istemsiz hareketler nedeniyle lokma haline 

getirilememekte ve ardından yutma refleksi başlatılamamakta veya gecikmektedir 

(19,20). 

SP’li çocuklarda beslenme ve yutmayı olumsuz etkileyen anormal motor ve 

refleks fonksiyonlara eşlik eden iletişim ve anlama yetersizlikleri tedaviyi 

zorlaştırmaktadır (6). SP’li çocukta oral-motor bozukluğun neden olduğu beslenme 

sorunu, büyüme ve gelişme geriliğine de neden olabilmektedir (7). 

Çocuğa yardımcı olabilmek için onun yeteneklerinin ve yetersizliklerinin çok iyi 

gözlenmesi önemlidir (21). Beslenme sorunu, çocuğun sağlığını, gelişimini, anne-çocuk 

ilişkisini de etkiler (22,23). Çalışmalar, ailelerin SP’li çocuklarını beslemek için günde 

6 saatten fazla zaman harcadıklarını göstermiştir. Bu uzun zamanda yemeğin 

dökülmesi, öksürme, tıkanma, kusma, tükürme gibi anne ve çocuk için hoş olmayan 

deneyimler yaşanmaktadır (6,24-27). Çocuğu beslemek için harcanan zaman ve çaba, 

aile için maliyetli ve yıldırıcı olur; sınırlı kazanımları nedeniyle tatmin edici olmaz (28). 

Oral-motor tedavi SP’li çocuklarda kullanılan tedavi yöntemlerinden birisidir. 

Oral-motor tedavi dil hareketlerini iyileştirmeyi, yutma refleksini ve farengeal 

peristaltizmi uyarmayı hedeflemektedir. Böylece ağzın, solunum ve konuşma sisteminin 

uyum içinde çalışması, beslenme sırasında oral duyunun arttırılması ve tüm vücut duyu 

işlevinin iyileştirilmesi sağlanmaktadır (19). Ağır oral-motor disfonksiyonu olan çocuğu 

eğitirken, beslenme ve motor beceriler ayrı ayrı değerlendirilir (10,29). Başarılı 

beslenme ve dikkatli seçilmiş yemek çeşidi, oral-motor fonksiyonu kolaylaştırır (12). 

Beslenme eğitimi, yeme ve pozisyonlama tekniklerinin gelişmesine yardım eder (14). 

Oral-motor eğitim teknikleri ve uygun pozisyonlama ile kilo alımı kolaylaşır (10,29). 
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2.2.1. Beslenme 

Beslenme, alınan besinin emme, yeme, yutma ve sindirilmesinden oluşur. 

Başarılı beslenme girişimleri anne ve çocuk arasındaki bağı güçlendirerek pozitif 

karşılıklı etkileşim sağlar. Çocuğun fiziksel, emosyonel, sosyal ve diş gelişimi için 

düzenli besin alımı önemlidir (21). Beslenme fonksiyonel olarak devrelere ayrılmış bir 

işlemdir (30). 

 

2.2.2. Normal Gelişim Evreleri: 

Beslenmenin normal gelişiminde her bir evreyi başarabilmesi için SP’li çocuğun 

normal çocuğa göre daha uzun zamana gereksinimi vardır. 

1. Aşama (Emme): Doğumla başlar. 

2. Aşama (Çiğneme): Katı yiyeceklerle karşılaşınca emme azalır, çiğneme 

başlar. 

3. Aşama (Katı yiyecekleri yutma): Çocuğun dudaklarını, dilini ve dişlerini eş 

zamanlı olarak kullanmaya başlamasıyla yutma gelişir. 

4. Aşama (Bağımsız beslenme): Çocuk kendi kendine beslenmeye başlar (21). 

 

Normal Bebekte Beslenme Gelişimi 

Oral kavitenin anatomisi, gelişim sırasında değişir ve motor yetenekler güvenli 

beslenme için eş zamanlı olarak hızla gelişir. 

Oral hareketler ve emme hareketleri gestasyonun 15. haftasında başlar.  

Otuz dört ve otuz altıncı haftada fetus, emme ve yutmada ritmik bir şekilde 

stabil paternde hareket eder.  

Doğumdan sonra, oral boşluk küçük ve kalın hacimlidir, biberondan emmek 

veya katı yiyecekleri yutmak için müsküler duvarları da iyi gelişmiştir. Emme işlemi, 

dudaklar ile biberonu veya anne memesini çekerek ve dili damağa bastırarak yapılır.  

Oral kavite bir miktar sıvı ile uyarıldığında emme tetiklenmiş olur 

İlk bir kaç ay boyunca bebek  “emme- yutma refleksi“ yolu ile besinlerini alır.  

Birinci ayda bir elini ağzına götürmeye başlar, ancak yaptığı bilinçli değildir. 

Daha sonra da her iki elini ağzına götürüp emmeye başlar.  

Üçüncü ve dördüncü aylarda, bebek dil hareketleri ile yiyeceği kontrol edebilir. 

Beşinci ve altıncı ayda biberonu iki eliyle tutar. 
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Altıncı ayda uzanmaya ve kavramaya başladığı zaman, ağzına bisküvi, kurabiye 

gibi yiyecekleri götürür, emer ancak çabuk bırakır. 

 Altıcı aydan sonra oturmaya başlar, sıvı veya yarı katı besinleri kaşıktan 

dudakları ile alır ve yutma için hazır hale gelir, genelde bu işi tam başarması bir ay 

sürer.  

Altı ve yedinci aylarda katı besinleri ısırmaya ve çiğnemeye hazır hale gelir. 

Altı ve sekizinci aylarda çiğneme paterninin gelişimi tamamlanır. Bebek, 

büyüdükçe çiğneme alanı oluşur, diş etleri gelişir ve dişler çıkar.   

Sekizinci ayda besini kaşık ile  almayı öğrenir, oturma pozisyonunda iken fincan 

veya kupadan sıvı içmeye hazır hale gelir. 

Dokuzuncu ayda ağzına bisküvi alır, fakat dikkati başka yere çekilirse onu atar. 

Sekizinci ve dokuzcu ayda bazı çocuklar, kaşık ve yiyeceğin birlikte 

kullanıldığını anlamaya başlar, annesinin yardımı ile kaşıkla beslenir. 

Dokuz ile oniki ay arasındaki çocuk, yemek yerken ellerini masanın üzerinde 

tutma aşamasına gelmiştir, yakınında olan yiyecekleri yüzüne bulaştırır. Beslenmeye 

başladığı zaman kaşığı tutar, ancak yalnızca masada gürültü yapmak veya yiyeceğe 

doğru fırlatmak için kullanır; kendini beslemek için kaşığı kullanmada yetersizdir.  

Onbeşinci ayda kısa süreyle de olsa kaşığı elinin tümüyle tutma ve kendini 

besleme yeteneği gelişmiştir, ancak bunu beceriksizce yapar. Yiyeceği kaşığa alırken 

zorluk çektiğinden itmek için diğer elini kullanır, kaşığı ağzına doğru çevirir ve 

yiyeceği ağzına alır. 

İki yaş civarında, dil ve larenks boyna yaklaşır, yanağın kalın yağ dokusu 

incelir. Orofarenksin anatomik olarak şekillenmesi, bardak veya kaşıkla beslenmede ve 

yemek parçasının idare edilmesinde etkilidir (21,30,31). 
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2.2.3. Yutma 

Oral yutma, sensorimotor sistemin, oral kavite, farenks ve özefagusu içeren üç 

faklı motor bölgesinde gerçekleşir. Yutma dört fazda açıklanabilir (31-33): 

- Oral hazırlık fazı (pre-oral faz) 

- Oral faz 

- Farengeal faz 

- Özefageal faz  

 

1. Pre-oral Faz: 

Yemeğin ağza alınması ve yemek parçasının lokma haline getirilmesine 

hazırlıktır. İstemli başlatılır (31-34). 

 

2. Oral Faz: 

Sıvı ve katı yemek parçasının oral kavitenin arkasına doğru iletilmesidir. İstem 

dışı nöral kontrol ile sağlanır. Yutma süresince yemek farenks boyunca ilerler ve 

larenksi geçer. Farengeal yutmanın başlaması ile oral faz sonlanır (30-35). 

 

3. Farengeal Faz: 

Farenks, sindirim ve dolaşım yollarındaki önemli bir bölgedir. Bebeklerin, 

larenksi boyunda yüksekte yer alır. Bu epiglottisin üst damağa yaklaşmasında etkilidir. 

Solunum sırasında larenks doğrudan nazofarenkse açılır. Böylece sindirim ve dolaşım 

sistemleri fonksiyonel olarak ayrılır. Çocuk 2-3 yaşına ulaştığında larenks alçalır, hava 

yolu ve sindirim yolları fiziksel olarak ayrılmış olur.  

 Farengeal faz, yutma ile başlar ve birbirleriyle ilişkili bir çok komponentten 

oluşur. Bunlar; velofarengeal kapanma, glossopalatal kavşağın açılması, larengeal 

kapanma, yemek parçasının itilmesi, üst özefageal açılma ve farengeal temizlenmedir 

(30-34). 

 

4. Özefageal Faz 

Yemek parçasının üst özefageal sfinkterden, alt özefageal sfinktere ve mideye 

iletimidir (31-34).  
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2.2.4. Serebral Palsi’li Çocukta Beslenme Gelişimi 

İlk altı ayda SP’li çocuk, dudaklarını açma ve kapama hareketleriyle emmeye 

çalışır, fakat çabaları sonuçsuz kalır. Bu durumda sıvı besin, boğazının arkasından aşağı 

doğru boşalır. Yoğurt gibi yarı katı sıvılar verildiğinde, dudakları ile alıp yutmayı daha 

kolay başarabilir (6,21). 

Altı ile sekizinci aylar arasında, genellikle çiğnemeyi beceremez. Diliyle öne 

doğru hareketler yapar, besini geri iter veya ağzının tavanına yapıştırır ve sıkıştırır, 

ancak çiğneyemez. Besin ağzın arkasına ulaştığı zaman kontrol edilemeyerek genellikle 

öğürmeye, boğulmaya ve alt solunum yolu enfeksiyonu ile sonuçlanan aspirasyona yol 

açar (6,21). 

Sekizinci ayda, SP’li çocukta bardağa doğru dudaklarını birleştirme yeteneği 

yoktur. Ağzıyla başarısız açma ve kapama hareketleri yapar, dilini öne doğru iter. Bu 

anormallikler çiğneme sırasında da oluşur. Çocuk başını arkaya doğru eğdiğinde sıvı 

içeri ve arkaya doğru pasif olarak akar, bu durum çocuğun boğulmasına, öksürmesine 

veya tıkanmasına yol açar (21). 

Spastik kuadriplejik çocukta genellikle, ellerini yüzüne getirme yeteneğinde de 

yetersizlikler vardır, bu nedenle yiyeceği de kavrayarak ağzına getiremez. 

Spastik diplejik çocukta, yaklaşık beş aylıkken yüzükoyun veya sırtüstü yatma 

pozisyonunda objeleri ağzına götürme zorluğu vardır. Bu zorluklar, yeterli denge 

gelişmeden oturduğunda da görülür. Ellerini ağzına götürmek istediğinde, kollarını 

yukarı kaldırdığında veya başını hafifçe arkaya doğru eğdiğinde düşme tehlikesi yaşar.  

Hemiplejik çocuk, normal gelişim evrelerini takip ederken, kendi kendini 

beslemede çok zorluk yaşamaz. Ancak, sadece sağlam elini kullanır ve ona bakar, 

oturma pozisyonu iyi değilse, etkilenen tarafta birleşik reaksiyonlar (bir ekstremitede 

hareketin yapılması sırasında, diğer vücut kısımlarında meydana gelen istemsiz kas 

tonusu artışı) ortaya çıkabilir. 

Hipotonik çocukta, emme, yutma, çiğneme ve ısırma için gerekli olan baş, 

boyun ve gövde kontrolü yeterli değildir. 

Diskinetik çocukta, hareket paternlerinin koordinasyonunda zayıflık vardır. Oral 

hareketler düzgün yapılamaz. Bu da, dudak kapamada yetersizliğe, dilin öne çıkmasına, 

yutmada yetersizliğe neden olabilir (15,21). 
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Yutma Bozukluğu 

Yutma bozukluğu, yutma işlemi sırasında yiyeceğin ağız boşluğundan mideye 

geçişi sırasında gecikmesi, engellenmesi, istenildiği biçimde gerçekleşememesi; 

yiyeceğin nazal boşluğa, larenkse veya trakeaya kaçması olarak tanımlanabilir (33,36). 

 Yutmanın oral fazındaki bir bozukluk, dudakları kapayamama, dili hareket 

ettirememe, çiğneyememe, lokma oluşturamama ve lokmayı yönlendirememeye neden 

olur. Bu sırada sıklıkla ağızda sıvı/yemek birikir ve salya akması meydana gelir. 

(25,33,35-37). 

Oral ve farengeal fazlar arasındaki koordinasyon, aspirasyon açısından 

önemlidir. Solunum öncesi, yemek parçasının fazla miktarda ve erken olarak farenkse 

ulaşması, inspirasyon sırasında yemeğin trakeaya girmesine sebep olur. Yutma sırasında 

larenks alçalır ve inspirasyon başlar, bu sırada üst özefageal sfinkter gevşeyemezse, 

yemek priform sinüsten yüksek basınçla hava yoluna girer (25,30,31,33,36-38). 

Özefageal fazda meydana gelen anormal peristaltizm, inflamasyon veya 

mekanik tıkanıklık disfajiye sebep olabilir (30,25). 

Yemeğin taktil, proprioseptif özelliklerini arttırmak ve yutmaya yardımcı olmak, 

ağız fonksiyonu ve kontrolü için yemeğin kıvamı aşamalı olarak yoğunlaştırılır, 

püreden, yumuşak yiyeceklere, pütürlü yiyeceklere ve sert yiyeceklere geçilerek, tedavi 

edici bir program hazırlanır (15). 

 

2.2.5. Pozisyonlama 

Çocuğu uygun pozisyonlamak etkili beslenme ve çocuğun çevre ile iletişimini 

arttırmada çok önemlidir. Pozisyonlama; asimetrileri, primitif reflekslerin tonik etkisini 

azaltır ve tonusu normalleştirir, yemeğin ve sıvının trakeadan içeri kaçmasını önler. 

Pozisyonlamanın oral-motor fonksiyona yararları beslenme becerilerinin artması ve 

salya kontrolünü kolaylaştırılması şeklindedir. Uygun pozisyonlama sağlanmaz ise 

çocuk daha çok spastik hale gelecek veya kaşık ya da biberon ağzına yerleştirilse bile 

istemsiz hareketlerinde artış olacaktır. Böylece çocuk için emmek veya dudaklarını 

kullanmak daha zor hale gelecektir (10,15).  
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SP’li bebekte iyi bir beslenme için; 

- El ile bebeğin göğsüne hafif basınç uygulanarak emme sırasında çene kontrol 

edilir. Çene kontrolü sağlamak için, çocuğun göğsü üzerine ön kol ile basınç 

uygulanır.  

- Çocuk, boynu hafifçe eğik, çenesi karşıya bakacak şekilde pozisyonlanır.  

Boyun hiperextansiyonda kalırsa, yutma güçleşir ve aspirasyona neden olabilir. 

- Çocuğa, iki eli ile biberon tutturulur.  

- Bebeğe yemek yedirirken, baş ve omuzları öne getirilerek yarı oturma 

pozisyonunda tutulur. 

- Omuzlar ve kollar önde tutulur, kalça ve dizler 90 dereceye getirilir, ayaklar 

sabit zeminde pozisyonlanır.  

- Çocuğun baş ve gövde kontrolü biraz daha gelişince, sandalyede oturtarak 

beslenir. Besleyen kişi, çocuk yanında veya karşısında sandalyede oturduğunda, çocukla 

aynı seviyede hatta biraz aşağıda olmalıdır. 

- Çocuğun dirsekleri masa üzerinde desteklenerek ve ayakları zemine düzgün bir 

şekilde yerleştirilerek, rahat hareket etmesi sağlanır (10,15,21,28,39). 

 

2.2.6. Ağız Fonksiyonunun Kontrolü 

Beslenme sırasında çocuk bir bütün olarak ele alınmalıdır. Ağız kaslarındaki 

kontrol eksik olduğu zaman, beslenmeyi gerçekleştirmek için ağız kontrolünün 

uygulanmasına gerek duyulur. Bu, iki parmakla uygulanır. Yan taraftan uygulanacaksa 

orta ve işaret parmağı, önden uygulanacaksa orta ve başparmak kullanılır(15,39,21). 

 

a) Ağız kontrolünün yandan uygulanması: İşaret parmağı alt dudak ve çene 

arasına, orta parmak çene altına yerleştirilerek basınç uygulanır (Şekil-1). 
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Şekil 1. Ağız kontrolünün yandan uygulanması (39). 

 

b) Ağız kontrolünün önden uygulanması: Baş parmak çene ve alt dudak 

arasına, orta parmak çene arkasına yerleştirilir (Şekil-2). 

 

Şekil 2.  Ağız kontrolünün önden uygulanması (39). 

 

Çocuk ağız kontrolü için uygulanan ilk denemeye büyük bir olasılıkla iterek 

cevap verir, alışabilmesi için zaman gereklidir. Başını arkaya doğru çekmemeli, 

boynunu hafifçe gerilmiş pozisyonda düz tutmalıdır. Çocuğa bu yardıma uyum 

sağlaması için zaman tanınmalıdır (15,21). Ağız fonksiyonunun dereceli düzelmesi ile 

yardım azaltılır ve son olarak da ağız kontrolü tamamen bırakılır (21). 

 



 

 

14 

2.2.7. Biberondan İçme 

Anormal emme-yutma refleksi olan bebeklerde, baş, vücut ve çene kontrolü ile 

düzelme sağlanır. Yuvarlak meme uçlu eski model biberonlar, SP’li bebeklerin 

beslenmesi için daha uygundur. Bebek meme ucunu dudaklarla kapamakta güçlük 

çekiyor ise, çene kontrolü kullanılarak bebeğin yanağı iki parmakla ileriye doğru 

getirilir. Meme ucundaki delik genişse sıvı biraz yoğunlaştırılarak, boğaza kontrolsüz 

olarak sıvı akışı durdurulmuş olur. En kısa zamanda biberonla beslenme kesilmelidir. 

Çünkü, uzun süre sulu yiyeceklerle beslenme, dilin düzgün çiğneme hareketinin 

gelişmesine engel olur (21). 

 

2.2.7. Kaşıkla Beslenme 

Çene kontrolü çok önemlidir. SP’li çocuğun yarı-katı besinleri yemeğe 

başlaması yeterli değildir. Kaşığın dil üzerine gelen kısmı ile basınç oluşturarak dilin 

öne itilmesini önlemek ve dudaklar ile dilin kendiliğinden kullanımına yardımcı olmak 

gerekir. Bunun için metal kaşık kullanılabilir. SP’li çocuğu beslerken, kaşık daima orta 

hatta doğru yerleştirilerek kullanılmalı, asla bir tarafa doğru eğilmemelidir. 

Beslenmenin daha kolay gerçekleştirilmesi için, kaşık dile bastırılır ve çocuğun 

üst dudağını kullanmasına fırsat vermek için biraz beklenir. Kaşığın ön kısmına az 

miktarda besin koymak veya kaşığı dilin arkasını aşağıya doğru bastıracak şekilde 

yerleştirmek, ağzın kapanmasını ve dilin yiyeceği itmek yerine, ağız içinde tutmasını 

kolaylaştırır. Dudaklar ve çene kapatılarak yutma uyarılmış olur (15,16,21). 

 

2.2.8. Çiğneme 

Emme (1-6 ay) ve çiğneme (6-9 ay) gibi oral beceriler yalnızca belirli yaşlarda 

öğrenilir. Gelişim sürecinin “kritik periyod” olarak tanımlanan bu döneminde, oral 

beslenme yapamayan çocuklar, daha sonra bu becerileri kazanmada, ciddi sorunlar 

yaşarlar (30) 

Ağzı isteyerek açıp kapamak için yeterli çene kontrolü geliştiğinde, çiğnemeyi 

kuvvetlendirmeye geçilir. Yiyecekler çiğneme zorluklarına göre pütürlü yiyecekler, 

yumuşak çiğnenebilen yiyecekler ve en son yapışkan tarzda katı yiyecekler olarak 

derecelendirilir. Çocuğun değişik kıvamdaki yiyeceklere alışması sonucunda ağzın her 
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iki tarafı ile ısırma, çiğneme ve bunlarla eş zamanlı olarak dilin lateralizasyonu gelişir 

(15). 

Dilin yan köşesine önce sağa, sonra sola küçük bir parça fıstık ezmesi 

yerleştirilerek, dilin o tarafı uyarılır. Hareket tam istenen düzeye ulaştığında, uyarı 

yanakların iç kısmında dil ile temizleme ve yutma için kullanılır. Bu beceri başarı ile 

tamamlandığında, dilin uyarıyı oral kavitenin dışarısından alması için, ağzın sağ köşesi, 

sol köşesi, sağ kenarı, sol kenarı, alt dudağın ortası ve üst dudağın ortası da uyarılır 

(40). 

 Çiğnemeyi geliştirmek için en iyi yol ekmek kabuğu parçalarını alt ve üst dişler 

arasına yerleştirmek ve çene kontrolünü kullanarak ağzın kapanmasına yardımcı 

olmaktır. İlk önce, dişlerin arasına besinler yerleştirilir, çene kontrolü ile ağzın 

kapanmasına yardım edilir, daha sonrada ekmek hafifçe çekilerek veya dişlerinin 

kenarına besin sürtülerek, besini ısırma uyarılır. 

Çocuğun ısırması için çene kapalı kalmalıdır. Burada çene kontrolü önemlidir. 

Orta parmak ile devamlı sıkı basınç uygulayarak ısırma sağlanır, bu durum çiğneme 

hareketine öncülük eder. Eğer çocuk ısırabiliyorsa, çeneyi hareket ettirme, ağzı açıp 

kapama çalışmaları, aralıklı basınç uygulama eğitimleri normal paternlerin yerleşmesine 

yardımcı olur (21). 

Çiğneme yapışkan ve sert yiyeceklerle geliştirilir (15). Bir parça bisküvi, çocuğu 

çiğnemeye teşvik etmek için, öğütücü dişlerin üstüne konur. Çocuğun çiğneme kuvveti 

arttıkça, bisküvinin sertliği de arttırılır (40). 

 

2.2.9. İçme 

Oral fonksiyon bozukluğu olan bebeğin sıvıları içmeyi öğrenmesi zordur ve bir 

süre yardım gereklidir. Tüm vücudun, başın ve çenenin dikkatli kontrolü önemlidir. 

Çocuğun düzgün içme paternini başarmasına yardımcı olmak için farklı yöntemler 

kullanılabilir. Çocuk içerken sıklıkla alt çeneyi aşağı ve yukarı hareket ettirir, bu 

hareketi engellemek için, içme sırasında çocuğun arkasında durulur alt çene desteklenir. 

Yemek yemede olduğu gibi, içmede de bağımsızlığın başarılması önemlidir. İçmeyi 

öğrenmede en önemli faktör, ağzın kapanmasıdır. Eğer çene kapalı tutulur ve bardağın 

kenarı çocuğun dudakları arasında kalırsa, çocuk dudaklarını kullanabilme ve hava 

yutmadan sıvıyı yutabilme yeteneği kazanır. Eğitiminde, sıvının üst dudağa değdiği 
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noktaya kadar bardak eğilir. Yutkunmadan sonra bardağı kaldırmamalı, dudaklar 

arasında kalmasına izin verilmelidir. Aksi halde kuvvetli uyarı çocuğun baş ve çene 

kontrolünü kaybetmesine yol açar. Hafif yoğun sıvılarla, örneğin koyu ayran ile 

başlamak daha kolay olur (15,21). 

 

2.2.10. Kendi Kendine Beslenme 

Çocuğu kendi kendine beslenmeye hazırlarken kolları biberona doğru öne 

getirilir. Ellerini ağzına getirmesi için cesaretlendirilir. Kaşık, bardakla beslenmeye 

başladığı zaman, ellerini ellerimizin üzerine veya bardağın etrafına koyması ve 

parmaklarını açması desteklenir. 

Bazen çocuğun kendisini beslemesine yardımcı olurken kaşığı ağzına 

götürürken önden ve düz getirmesi yerine ön kolunu yukarı bakacak pozisyonda 

tutmasını sağlamak gerekir. Bunu yapmak için de terapist elini hafifçe çocuğun eli 

üzerine yerleştirip, başparmağını kendi başparmağına doğru çevirir. Eğer hala çocuk 

yapamıyorsa kaşıkla dili üzerine basınç uygular. 

“Birleşik reaksiyonlar” görülen çocuğun kendi kendine beslenmesine izin 

vererek bu durumun üstesinden gelmesi sağlanır. Çocuk dereceli olarak, etkilenen eliyle 

kaşık-çatal tutmayı öğrenir ve işaret parmağı ile kaşık-çatal üzerine basınç uygular. 

(21). 

 

2.2.11. Aşırı Duyarlılık / Azalmış Duyarlılık 

 SP’li çocuklarda sıklıkla oral taktil yapılarda bozukluk ortaya çıkar. Bunlar iki 

şekilde kendini gösterir: 

1. Aşırı duyarlılık 

2. Azalmış duyarlılık 

Azalmış duyarlılık genelde hipotonik tip SP’li çocuklarda görülebilir. Zayıf oral 

reaksiyonlar nedeniyle öğürme refleksi kaybolur, ya da zayıflar; yemek parçaları 

kolaylıkla havayoluna kaçar. 

Aşırı duyarlılık, hemiplejik ve spastik tip SP’li çocuklarda görülebilir. Tonus 

artar, fasiyal asimetri olabilir. Aşırı duyarlılığı olan çocuklarda tat ve ısı duyuları da 

etkilenebilir (41,42). 
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Oral fonksiyon bozukluğu nedeni ile beslenme problemi olan bebeklerde erken 

tedavi, normal kas kontrolünü arttırmak veya aşırı duyarlılığı azaltmak için gereklidir 

(16). Dudaklar ve yanaklardaki aşırı duyarlılığı azaltmak için, bir parmak dudakların 

çevresinde, yanaklarda ve diş etlerinde yavaşça dolaştırılır. Bu işlem aşırı duyarlılık 

ortadan kalkıncaya kadar tekrarlanmalıdır. Eğer ısrarlı bir ısırma refleksi var ise, 

parmak, dişetleri üzerinde bu refleks kaybolana kadar hereket ettirilmelidir (16). 

Biberon, kaşık, emzik kullanımı veya salyası akan çocuğun ağız ve çenesinin 

silinmesi ile ağızda aşırı uyarılma ortaya çıkıyorsa bu hareketlerden kaçınılmalı ve 

mümkün olduğunca çene kontrolü yapılarak çocuğun aşırı duyarlılığa karşı korunması 

sağlanmalıdır. 

Yüzde, ağzın içinde ve çevresinde oluşan duyarlılığı azaltmak için çeşitli 

oyunlar oynanabilir. Öncelikle, çocuk dokunulmaya alıştırılmalıdır. Terapist, ayna 

karşısında çocuğun yüzündeki farklı kısımlara, gözlerine ve burnuna dokunarak, 

parmağını yanağına ve ağzına doğru kaydırarak temasın farkına varmasını sağlamaya 

çalışabilir. Çok ince bir boya fırçası ile çocuğun dudağından yanaklarına doğru “sakal” 

yaparak, oyun şeklinde eğlenmesine ve duyarlılığının azaltılmasına yardımcı olunabilir. 

Çocuk yüzüne ve dudağına dokunulmasına alıştığı zaman, farklı dokuya sahip birçok 

şeyi ağzının içinde tolere edebilir. Diş fırçalama, lolipop ve benzeri şekerlemeleri 

emmesi ve yalaması yararlı olur (15,21). 

 

2.2.12. Ağzın Açık Kalması ve Salya Akması 

Salyanın, çok sayıda önemli fonksiyonları vardır; Ağız mükozasını nemli tutar, 

yutmada kayganlaştırıcı rol oynar, tad almayı kolaylaştırır, ağız içini temizler, ağız 

kokusunu azaltır ve antibakteriyel etkisi vardır, dişleri çürümekten, diş eti dokusunu 

enflamasyondan ve periodontal hastalıklardan korumaya yardımcı olur (43). 

Salya akması, ağızdan istemsiz olarak salya ve diğer içeriklerin çıkmasıdır. Bu 

bebeklik döneminde normal bir durumdur ve genellikle 15-18. haftalarda psikososyal ve 

oral-motor fonksiyonların gelişimiyle sona erer (43-45). 

Salya akmasının patofizyolojisi birçok faktöre bağlıdır ve yutmanın oral fazında 

primer bir bozukluk olarak görülmektedir. Bu faktörler; oral duyu ve yeteneklerdeki 

bozukluk, yetersiz emme, dudakların tam kapanamaması, dil hareketlerindeki bozukluk, 

yutma sorunu ve yetersiz baş kontrolüdür (44,46,47). 
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Hafif derecede salya akması sorununda, dudaklardan salya akar fakat dudak 

çizgisini geçmez, orta derecede ise salya çeneye kadar ulaşır, şiddetli salya akması 

sorununda ise salya kıyafetlere damlar. 

“Anterior salya akması”, bozulmuş oral performansın, artikülasyon 

problemlerinin, beslenme ve yutma zorluğunun, üst solunum yollarında tıkanıklığın ve 

aspirasyon sorunlarının bir parçasıdır (43). 

Oral-motor disfonksiyonu olan bireylerde, boğaz girişinin arka kısmına doğru 

akıntı olur. “Posterior salya akması” yutma refleksini normal yolla uyaran hipofarenkste 

salya göllenmesi ve oral salyanın dışarı doğru akmamasıdır. Yutma olmadığı zaman, 

salya farenkse dökülerek solunum yollarının tıkanmasına, öksürmeye, kusmaya ve 

aspirasyona neden olur. Bu nedenle şiddetli oral-motor disfonksiyon ve “posterior salya 

akması” yutma refleksine zarar verir. Sensorimotor bağlantıdaki santral bozukluk, 

farengeal duyu hasarına neden olur. Burgmayer ve Jung, SP’li ve zeka geriliği olan 

çocuklarda salya akmasının asıl sebebinin, dışarı akan salyanın duysal 

değerlendirmesindeki yetersizlik olduğunu göstermişlerdir (48). Bir grup araştırmacı da 

salya akması olan SP’li çocuklarda ve gençlerde intra-oral duyu disfonksiyonuyla ilgili 

kanıtlar bulmuşlardır (49). 

Salya akması, SP’li çocuklarda fonksiyon bozukluğuna yol açan ve aynı 

zamanda sosyal gelişimi en çok etkileyen engellilik durumlarından bir tanesidir (8). 

SP’li çocuklar için salya akması rahatsız edici sosyal bir problem olmanın yanı sıra, 

dudaklarda ve yüz derisinde kronik tahriş, çatlak, giysilerin ıslanması ve kötü koku gibi, 

fiziksel sorunları da beraberinde getirir. Çocuğun günlük bakımı temel olarak etkilenir. 

Devamlı yutma eğitimi gerekebilir. Aile çocuğun çenesini ve ağzını silme alışkanlığı 

geliştirir. Kıyafetlerini korumak için, önlükler, havlular takar. Salya akması olan çocuk 

kıyafetlerine, oyuncaklarına ve eşyalara zarar verir. Salya akmasının psikososyal 

sonuçları, çocuğun fiziksel görünümüne negatif etkisi kadar önemlidir. (5,29,43,44,50-

52). 

Salya akmasına pozisyon ve oral fonksiyon sorunları neden olduğu için, salya 

akmasının kontrolünde oral-motor tedavi ile birlikte verilen vücut poziyonu ve postür 

eğitimi önemlidir (43,44). Terapist parmaklarını üst dudak ve burun arasına 

yerleştirerek çocuğa yardımcı olur, hareket yaptırır ve devamlı basınç uygular. Bunu 

yaparken de onunla konuşmayı sürdürür ve oyunu kesmez. Bu sayede dereceli olarak ağzın 

kendiliğinden kapanması ve yutma paterninin yerleşmesi sağlanır (21,45). 
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Dilin dışarı çıkması sorununda parmak dilin arka tarafına yerleştirilip, 

kuvvetlice aşağıya doğru bastırılır. Bu sayede, dil geri çekilir ve dudaklar ile çene 

hemen kapanır (16). 

 

2.2.13. Diş Bakımı ve Öneriler 

SP’li çocukta dişlerin düzenli bakımı çok önemlidir. Bu, çocuğun dudaklarının, 

dilinin ve dişlerinin farkına varmasını da sağlar. Çocuk, diş fırçasını tutmak için 

desteklenmeli ve dişlerin temizlenmesinden sonra suyu tükürmesi sağlanmalıdır. Bu 

işlemler zayıf dil ve dudak kasları için iyi bir egzersizdir (21). 

Çocuğun dişlerinin oturma pozisyonunda temizlenmesi, baş kontrolünün daha 

iyi olmasına yardım eder. Bunu öğrenmenin ilk basamağı; diş etlerini ve dişlerini 

fırçalamak için ağzını yarım olarak açmadan önce, suyun toplanmasına izin 

verilmesidir. Bunları yaparken çocuğun başının arkaya doğru gelmemesine dikkat 

edilmelidir. Diş etlerini fırçalamanın dişleri fırçalamak kadar önemli olduğu 

unutulmamalıdır. Dişlerin köklerine doğru diş etlerine masaj yapılır. Diş etleri ve 

dişlerin dış kısmını fırçalarken dairesel hareketler yapılmalıdır. Bütün bunlardan sonra, 

çocuk ağzında biriken suyu, tükürüğü ve diş macununu dışarı tükürmeyi öğrenmelidir 

(21). 

 

2.2.14. Solunum Kontrolü 

 Solunum, SP’de etkilenebilen bir fonksiyondur (53). Çocuk yiyebilmek için 

önce nefes almalıdır. Sıklıkla pozisyonlama solunum fonksiyonlarını da geliştirmektedir 

(14). Çocuğun göğsüne, ekspirasyon fazında vibrasyon uygulayarak nefes kontrolü 

geliştirilir. Daha uzun ekspirasyon için göğse el ile basınç uygulanır. Eğer çocuk 

büyükse, solunum kontrolü oyun ile sağlanır. Bunun için balon şişirme, mum üfleme 

gibi solunum egzersizleri verilir (16). 
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2.3. BAYLEY İNFANT GELİŞİM SKALASI – II 

Bayley İnfant Gelişim Skalası (BSID) ilk kez 1969 yılında 2-30 ay arasındaki 

çocukları değerlendirmek amacı ile yayınlanmıştır. Erken çocukluk döneminde yapılan  

araştırma ve güncel teorileri temel almıştır. Daha sonra 1993 yılında 7 ana kriter göz 

önüne alınarak BSID-II haline dönüştürülmüştür. BSID-II, BSID gibi bebek ve 

çocuklarda yaşlarına uygun gelişimi değerlendirmeyi amaçlar. Testin birincil amacı 

gelişimsel gerilikleri belirleyerek, yapılacak girişimleri planlamaktır (54,55).  

BSID II’de: 

1- Bilgiler güncellenmiştir. 

2- BSID’de 2 ay - 30 ay olan yaş aralığı BSID-II’de 1- 42 ay olarak 

genişletilmiştir. 

3- İçeriğinin kapsamı genişletilmiş ve testin klinik uygulamalar ve tedavi planları 

sırasında kullanımını geliştirmek amacıyla skalanın ön yüzü oluşturulmuştur. 

4- Kullanılan materyaller yenilenmiş (yeniden tasarlanmış ve renklendirilmiş). 

Çocuk için daha ilgi çekici ve merak uyandırıcı hale getirilmiştir.  

5- Mental, Motor Skalalar ve Davranış Oran Skalasının yapısal faktörleri 

tanımlanarak, geçerlilik ve güvenilirlik çalışmaları ile skalaların psikometrik 

kalitesi geliştirilmiştir. 

6- Skalaların klinik yararı geliştirilmiştir. 

7- Çocuk uyarıldığında verdiği yanıt gözlemlenerek yaşına uygun performans 

düzeyini değerlendirmek testin primer amacıdır. Bazı maddeler çocuğun 

gelişimindeki en önemli belli aşamaları değerlendirirken, bazı maddeler birçok 

süreci kapsayacak şekilde düzenlenmiştir. 
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İtemler kognitif ve motor gelişime uygun olarak zorluk derecesi artacak şekilde 

düzenlenmiştir. BSID-II üç skaladan oluşur; 

1- Mental Skala 

2- Motor Skala 

3- Davranış Skalası 

 

1- Mental Skala 

- Hafıza, alışkanlık, problem çözebilme, sayı sayma, genelleme, sınıflama, 

vokalizasyon, dil ve sosyal beceriyi değerlendiren maddelerden oluşur. 

- Kognitif gelişimin değerlendirilmesi için standart skor sağlar. 

- Tanıya yönelik bilgi sağlamaz. 

- İndeks skor 50’den küçük olduğunda yeterli bilgi vermez. 

 

2- Motor Skala 

- Kaba ve ince motor gelişimin değerlendirilmesini sağlayan maddelerden 

oluşur. 

- Kaba motor gelişim; dönme, sürünme, emekleme, ayakta durma, yürüme, 

koşma ve zıplamayı içerir. 

 - İnce motor gelişim; yazı yazma, kalem kullanma ve el becerilerini içerir. 

-  Motor gelişimin değerlendirilmesi için standart skor sağlar. 

-  Tanıya yönelik bilgi sağlamaz. 

-  İndeks skor 50’den küçük olduğunda yeterli bilgi vermez. 

 

 

 

 



 

 

22 

 

3-Davranış Oran Skalası 

30 madde vardır. Hepsi 5 puan üzerinden oranlanır. İlk 2 madde çocuk ve anne 

(bakıcı) birlikte iken anne tarafından çocuğun performansını değerlendirmek için 

doldurulur. Diğer 28 madde anne ve çocuk ayrıldıktan sonra testi uygulayan kişi 

tarafından doldurulur (55,56). Bu skalanın maddelerinin sınıflaması test sırasında 

çocuğun davranışının gözlenmesine dayanır. 

BSID-II’den elde edilen veriler, bize aynı yaş aralığındaki çocukların 

performanslarını karşılaştırma olanağı ve çocuğun değerlendirmesinde gerilik varsa, 

geriliğin etyolojisine bağlı olarak, çocuğun sonraki dönemde uygun gelişimi 

yakalayabilmesi için girişimlerde bulunabilmemizi sağlar. 

Mental gelişimin değerlendirilmesi için mental skaladan mental gelişim indeksi 

(MDI), motor gelişimin değerlendirilmesi için motor gelişim indeksi (PDI) 

oluşturularak sonuçlar yorumlanır.  

Mental skala 178, motor skala 111, davranış oran skalası ise 30 maddeden 

oluşur. Mental ve motor skala ile çocuğun kognitif, dil, kişisel, sosyal, ince ve kaba 

motor gelişimi değerlendirilir. Davranış oran skalası ise çocuğun test sırasındaki 

davranışlarını değerlendirerek, motor ve mental skalaların açıklanmasına yardımcı olur. 

Üç skala birbirini tamamlayıcı özelliğe sahiptir. 

BSID-II klinik, eğitim ve araştırma gibi çeşitli alanlarda kullanılan bir 

değerlendirme yöntemidir. Başlıca kullanım amaçları: 1-42 ay arası çocukları 

değerlendirerek, gelişim geriliği olan çocukları tanımlamak, çocuğun prognozunu takip 

etmek, ailelere gerçekçi bilgi sunup onlara çocuklarının zayıf ve güçlü yönlerini 

göstererek aile eğitimini sağlamak, araştırmalarda çocukları karşılaştırmalı olarak 

değerlendirmektir (55-60). 

Test süresi, çocuğun yaşına bağlı olarak 30-60 dakika arasında değişir. 15 aydan 

küçük çocuklarda 30 dakika, 15 ay üzerindeki çocuklarda 60 dakika sürer (54,56). 
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Test İçin Gerekli Materyaller 

 

 

El Kitabı            Uyarı Kitapçığı      Mental Skala, Motor          8 Tane Görsel  Harita 

           Skala Kayıt formları           Uyarı Kartı 

 

 

Yap Boz Tahtası      Mavi Tahta Set         Kırmızı Tahta Set        Çivi Tahtası          16 Tane Çivi 

(Pembe/Mavi)          (4 Yuvarlak, 5 Kare)  (Kare, Yuvarlak, Üçgen)       (8 Sarı, 4 Kırmızı, 4 Mavi) 

                

2 Tane Yuvarlak Kutu      Kutu  Seti         5 Yuvarlak Parça 12 Tane Küp Obje Tablası 

              1 Ağırlıklı Kapaklı Kutu,    (Kırmızı, Yeşil, 

              1 Ağırlıksız Kapaklı Kutu,    Mavi, Siyah, Sarı) 

              2 Kapaksız Kutu (1 delikli,1 düz) 

    

 

Bariyer  Şeffaf Kutu Resimli Kitap  Sehpa         Düğmeli Elbise Kolu 
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Çubuk      Araba   Zil  Tavşan  Ayna 

 

 

3 Tane Çubuk  Tarak  Anahtar  2 Tane Kaşık Boya Kalemi 

        

Mezura  2 Tane Ayakkabı Bağcığı 12 tane Kare Boncuk İpe Bağlı Halka Tüp 

 

Boncuk Dizisi Sesli Oyuncak        Ufak küp şeker   Çıngırak  Şişe      Bebek 

 

Top  Saat  Mendil       Plastik Torba  Basamak 

 

Kağıt  2 Tane Kurşun Kalem  2 Tane Kupa Çekmeli Oyuncak    Atlama İpi 
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Test Uygulama Koşulları 

- Standart materyaller kullanılmalıdır (BSID-II materyal çantasındakiler ve 

uygulayıcının sağladıkları). Bir sonraki maddede kullanılacak materyal hazır olmalı 

ancak çocuğun görüş alanında olmamalıdır. 

- Test sırasında çocuk huzurlu olmalıdır (uykusuz, aç ya da hasta olmamalıdır). 

- Test odasında çocuğu rahatsız edecek başka kişiler bulunmamalıdır. 

- Küçük çocuklar için; çocuk ve bakıcısı için masa ve sandalye ayarlanır. 

Çocuğun rahat olduğundan ve masaya rahatça uzanabileceğinden emin 

olunmalıdır. Motor skala için, yer minderi veya test masası kullanılabilir. 

- Daha büyük çocularda, çocuğa uygun sandalye seçilir. Masaya rahatça 

uzanabileceği şekilde pozisyonlanır. Bakıcı çocuğun görüş alanında olmamalı 

tercihen arkasında durmalıdır. 

- Çocuğun dikkatini dağıtacak farklı oyuncaklar gösterilmemelidir. 

- Test uygulanırken çocuğun rahat edeceği herhangi bir maddeden başlanabilir. 

- Test odasında merdivenler, koşma ve atlama aktiviteleri için yeterli alan 

bulunmalıdır. 

-İdeal olarak mental skala uygulandıktan sonra motor skalanın maddeleri 

uygulanır. Kayıt formları her madde seti için uygulama sırasını gösterir. Testi 

uygulayan kişi, çocuğun ihtiyacına göre maddelerin sırasını değiştirebilir. 

-İşitme, görme bozukluğu ve motor kontrolu sınırlı olanlarda testi uygulayan kişi 

standart test prosedüründe yapılan değişiklikleri kaydetmelidir. Normal dışı gelişimi 

olan çocuklarda test standart olarak uygulanarak saf skor hesaplanır ve aylara göre 

hazırlanmış tablodan MDI ve PDI bulunur. Uygulayıcı, tabandaki madde setinin 

altındaki madde setlerini test ederek çocuğun becerisi hakkında bilgi sahibi olur. 

Çocuğun kronolojik yaşı ay olarak hesaplanmalı ve ona uyan maddeler 

sorgulanmalıdır. İki yaşından küçük preterm çocuklarda düzeltilmiş yaş esas alınmalıdır 

(54). 
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Yaşamın ilk 42 ayında mental ve motor skalada değerlendirilmesi gereken 

maddeler  aşağıdaki gibidir. 

   Mental Skala    Motor Skala 

Ay  İlk madde  Son madde        İlk  Madde  Son madde 

1. ay  1  22   1  18 

2. ay  13  37   7  21 

3. ay  20  40   11  29 

4. ay  30  52   17  35 

5. ay  42  66   25  41 

6. ay  49  73   28  48 

7. ay  54  73   35  51 

8. ay  59  82   42  60 

9. ay  62  86   49  62 

10. ay  64  87   51  64 

11. ay  66  92   54  69 

12. ay  71  100   58  72 

13. ay  78  105   61  76 

14-16. ay 87  111   63  79 

17-19. ay 97  127   66  82 

20-22. ay 107  135   70  86 

23-25. ay 113  148   75  93 

26-28. ay 123  154   78  96 

29-31. ay 131  158   84  101 

32-34. ay 136  166   88  107 

35-37. ay 140  168   91  111 

38-42. ay 146  178   96  111 
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BSID-II MENTAL SKALA  MADDELERİ 

1. ay 

1. Kişilerle kısa süre ilgilenir. 

 2. Kucağa alındığında susar. 

 3. Sese cevap verir. 

 4. Etrafı inceler. 

 5. Hareket eden kişiyi gözleriyle izler. 

 6. Üç saniye halkayla ilgilenir. 

 7. Çıngırağa alışır. 

 8. Zilin ve çıngırağın sesini ayırt eder. 

 9. Gözleriyle sesi arar. 

 10. Aynı sesi en az 4 kere çıkarır. 

 11. Kendisiyle ilgilenildiğinde heyecanlanır. 

 12. Kucağa alınacağını anladığında tepki verir. 

2. ay 

13. Annesini tanır. 

14. Kendisi ile konuşulduğunda güler. 

15. Halkayı yatay düzlemde izler. 

16. Halkayı dikey düzlemde izler. 

17. Halkayı dairesel olarak izler. 

18. Halkayı açılı olarak izler. 

19. Kişi güldüğünde güler. 

3. ay 

20. Annenin (bakıcının) yüzünü göremediğinde tepki verir. 

21. Konuşulduğunda ses çıkarır. 

22. İki farklı ses çıkarır. 
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23. Zilden çıngırağa doğru bakar. 

 24. Halkayı başı ile izler. 

 25. Üç saniye küp ile ilgilenir. 

 26. Görsel olarak verilen uyarana alışıktır. 

 27. Görsel farklılıkları ayırt eder. 

 28. İlgisini çeken cisme bakar. 

 29. İki karttan birini tercih eder. 

4. ay 

 30. Sese başını çevirir. 

 31. Anlamlı sesler çıkarır. 

 32. Yuvarlanan topu gözleriyle izler. 

 33. Güldüğünde ses çıkarır. 

 34. Kendi ellerini inceler. 

 35. Çıngırakla oynar. 

 36. Çubuğu gözleriyle takip eder. 

 37. Halkayı eliyle tutar. 

 38. Asılmış halkaya uzanır. 

 39. Asılmış halkayı tutar. 

 40. Halkayı ağzına götürür. 

 41. Aynadaki görüntüsüne yaklaşır veya dokunur. 

5. ay 

 42. Küpe uzanır. 

 43. Cisimlere kısa süre uzanır. 

 44. El-göz koordinasyonuyla küplere uzanır. 

 45. Küpü tutar. 

 46. Göz önünden kaybolan topun arkasından 2 saniye bakar. 
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 47. Değişiklikleri fark eder. 

 48. Tel ile oynar. 

6. ay 

 49. Aynadaki görüntüsüne güler. 

 50. Aynadaki görüntüsü ile oynar. 

 51. Ufak top şekerle ilgilenir. 

 52. Oyuncağı sallar. 

 53. İkinci küpe uzanır. 

7. ay 

 54. Oyuncağı bir elinden diğer eline geçirir. 

 55. Ters kupayı kaldırır. 

 56. Düşen kaşığa bakar. 

 57. Üç küpü beceriyle toplar. 

 58. İki küpü 3 saniye tutar. 

8. ay 

 59. Zili eliyle tutar, ayrıntılarla ilgilenir. 

 60. Kağıdı karalamaya çalışır. 

 61. Üç farklı sesli harf söyler. 

9. ay 

 62. Teli çeker. 

 63. Ses taklidi yapar. 

10. ay 

 64. Oyuna katılır. 

 65. Üç küpün ikisini 3 saniye tutar. 
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11. ay 

 66. Zili amacına uygun olarak tutar ve çalar. 

 67. Kupayı kulpundan  tutar ve kaldırır. 

 68. İsteklerini belirtmek için el hareketleri yapar. 

 69. Kitaptaki resimlere bakar. 

 70. Bildiği iki farklı kelimeyi duyduğunda ayırt eder. 

12. ay 

 71. Söylenen heceyi tekrar eder. 

 72. Kutunun içindekilere bakar. 

 73. Kitabın sayfalarını çevirir. 

 74. Bir küpü kupanın içine koyar. 

 75. Üç küpü tutmayı dener. 

 76. Anlamsız kelimeler söyler. 

 77. Arabayı iter. 

13. ay 

 78. Sesli ve sessiz harften oluşan dört farklı hece söyler. 

 79. Elini deliğe sokar. 

 80. Kutunun kapağını kaldırır. 

 81. Söylenene uygun tepki verir. 

 82. Halkaya ipinden asılır. 

 83. Ses çıkaran oyuncak ile oynar. 

 84. Kupanın altına saklanan oyuncağı bulur. 

 85. Şişenin içinden küp şekeri çıkarır. 

 86. Bardağa üç küp koyar. 
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14-16. ay 

 87. Bir çiviyi aynı deliğe birkaç kez takıp çıkarır. 

 88. Oyuncağı şeffaf kutunun içinden birkaç kez alır, bırakır. 

 89. Altı boncuğu kutunun içine koyar. 

 90. Mavi tahtaya bir parçayı yerleştirir. 

 91. Spontan karalama yapar. 

 92. Yuvarlak kutunun kapağını kaldırır. 

 93. Pembe tahtaya yuvarlak parçayı yerleştirir. 

 94. Kelime taklit eder. 

 95. Dokuz küpü kupaya koyar. 

 96. Ters çevrilmiş kupanın altındaki oyuncağı bulur. 

17-19. ay 

 97. İki küpten kule yapar. 

 98. Tüm çivileri 70 saniyede yerleştirir. 

 99. İki resmi parmağı ile gösterir. 

 100. İki anlamlı kelimeyi arka arkaya söyler. 

 101. Ayakkabıyı, diğer kıyafetleri ya da objeyi gösterir. 

 102. Görünürde duran oyuncağı alır. 

 103. Boya kalemi ile çizilen çizgiyi taklit eder. 

 104. Oyuncağa ulaşmak için çubuğu kullanır. 

 105. Oyuncağı alır. 

 106. Kelimeleri isteklerini anlatmak için kullanır. 

20-22. ay 

 107. Bebekle ilgili verilen komutları takip eder. 

 108. Bebeğin üç vücut parçasını gösterir. 

 109. Bir resmi isimlendirir. 
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 110. Bir objeyi isimlendirir. 

 111. Kelime ve hareketleri birleştirir. 

 112. Dört parçayı 150 saniyede mavi tahtanın içine yerleştirir. 

23-25. ay 

 113. Sekiz farklı kelime söyler. 

 114. İki  kelimelik basit cümleler kurar. 

 115. Pembe tahtanın içini yerleştirir. 

 116. Düz çizgiyi, karalamadan ayırt eder. 

 117. İki kelimeli cümleyi taklit eder. 

 118. Fotoğraftaki objeleri tanımlar. 

 119. Çivileri çivi tahtasına 25 saniyede yerleştirir. 

 120. Ters çevrilmiş pembe tahtanın içini yerleştirir. 

 121. Zamirleri kullanır. 

 122. Beş resmi parmağı ile gösterir. 

26-28. ay 

 123. Altı küpten kule yapar. 

 124. Kitap, küp ve anahtarı ayırt eder. 

 125. Resimleri eşler. 

 126. Üç objeyi isimlendirir. 

 127. Üç kelimeli cümle kurar. 

 128. Üç rengi eşler. 

 129. Söylenen cümleye uygun cevap verir. 

 130. Mavi tahtanın içini 75 saniyede yerleştirir. 
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29-31. ay 

 131. Hikayeye katılır. 

 132. Boncukları 120 saniyede tüpün içine koyar. 

 133. Beş resmi isimlendirir. 

 134. Sözel kavramları resimde gösterir. 

 135. Sekiz küpten kule yapar. 

32-34. ay 

 136. Sorular sorar. 

 137. Dört rengi eşler. 

 138. Küplerden tren yapar. 

 139. Dikey ve yatay çizgileri taklit eder. 

35-37. ay 

 140. İki edatı anlar. 

 141. Bir kavramı anlar. 

 142. Resim kitabına bakarak, çok kelimeli ifadeler üretir. 

 143. Geometrik şekilleri hatırlar. 

 144. İlk gördüğü resmi ayırt eder (I). 

 145. Büyüklükleri karşılaştırır. 

38-42. ay 

 146. Sayı sayar. 

 147. Kütleleri karşılaştırır. 

 148. Geçmiş zaman ekini kullanır. 

 149. Altı küple köprü yapar. 

 150. Sekiz küple duvar yapar. 

 151. Görmüş olduğu resmi ayırt eder (II). 

 152. Üç sayıdan oluşan sayı dizisini tekrar eder. 
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 153. Dört edatı anlar. 

 154. Cinsiyeti tanımlar. 

 155. Dört rengi isimlendirir. 

 156. Çokluk ifadesini anlar. 

 157. Küpleri tek tek işaret ederek sayar (I). 

 158. Bir başkasının görüş açısını anlar.  

 159. Düzgün sırayla sayı sayar. 

 160. Sırayı hatırlar. 

 161. Resimleri ayırt eder. 

 162. Çivileri renklerine göre ayırır. 

 163. Ölçüleri ayırt eder. 

 164. Beş küpü gösterilen küpten başlayarak sayar. 

 165. Mavi tahtanın içini 30 saniyede tamamlar. 

 166. Tamamlanmamış üç resmi tanımlar. 

 167. Olayları zaman sırasına göre anlatır. 

 168. Oluşturulan modeli tamamlar. 

 169. Harita üzerinde hedefe giden en kısa yolu bulur. 

 170. Harita üzerinde hedefe giden alternatif yolu bulur. 

 171. Harita üzerinde durağa uğrayarak hedefe giden en kısa yolu bulur. 

 172. Başkasının görüş açısını anlar (II). 

 173. Küplerle T yapar. 

 174. Objeleri sınıflar. 

 175. 5 küpü sabit sırayla sayar. 

 176. Küplerle basamak yapar. 

 177. Benzer ve benzer olmayan görevleri kavrar. 

 178. “Köprü inşaatı” problemini çözer. 
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BSID-II MOTOR SKALA MADDELERİ 

1. ay 

1. Kolları ile iter. 

2. Bacakları ile iter. 

3. Omuzlarından tutulduğunda başını kaldırır. 

4. Başını vertikal pozisyonda 3 saniye dik tutar . 

5. Omuza yaslı tutulduğunda postürünü düzeltir. 

6. Eller yumruk şeklindedir. 

2. ay 

7. Başını 15 saniye dik tutar. 

8. Başını kaldırır (dorsal süspansiyon). 

9. Bacaklarını 2 saniye yukarda tutar. 

10.  Sürünme hareketi yapar. 

3. ay 

11.  Yan yatıştan sırtüstüne döner. 

12.  Elini ağzına götürmeye çalışır. 

13.  Halkaya uzanır. 

14.  Başını düzeltir (ventral süspansiyon). 

15.  Başını tutar. 

16.  Simetrik hareket eder. 

4. ay 

17.  Başını orta hatta tutar. 

18.  Kolları ile kendini kaldırır. 

19.  Başını kontrol eder. 

20.  Başını 45º dik tutar. 

21.  Destekli oturur. 

22.  Az destekli 10 saniye oturur. 

23.  Ellerini açık tutar. 

24.  Başını 90º dik tutar.  

5. ay 

25.  Elleri üzerinde ağırlık aktarır. 

26.  Sırtüstünden yana döner. 

27.  Oyuncağı veya diğer objeyi el bileğini döndürerek kavrar. 
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6. ay 

28.  Kısa süre yardımsız oturur. 

29.  Çubuğu tüm eliyle kavrar. 

30.  Önünde duran objeye tek eliyle uzanır. 

31.  Küpü parsiyel oppozisyonla kavrar. 

32.  Küp şekere ulaşmaya çalışır. 

33. Ellerinden çekildiğinde oturma pozisyonuna geçer. 

34.  Desteksiz 30 saniye oturur. 

7. ay  

35.  Oyuncakla oynarken desteksiz oturur. 

36.  Düzgün olarak desteksiz oturur. 

37.  Küpü parmaklarının uç kısmıyla tutar. 

38.  Sırtüstünden yüzüstüne döner. 

39.  Elleriyle ayaklarını yakalar. 

40.  Erken adımlama hareketi yapar. 

41.  Küp şekeri tüm eliyle kavrar. 

8. ay 

42. Oturma pozisyonuna geçmek için başını ve omuzlarını yerden kaldırır. 

43.  İleriye doğru hareket eder. 

44.  Kısa süre ağırlığını taşır. 

45.  Ayağa kalkmaya çalışır. 

46.  Ayakta iken ağırlık aktarma yapar. 

47.  Oturma pozisyonuna geçmek için kendini kaldırır. 

48.  Kaşığı veya küpü orta hatta getirir. 

9. ay 

49.  Küp şekeri baş parmak parsiyel oppozisyonu ile kavrar. 

50.  Tek başına ayakta dururken gövdesini döndürür. 

10. ay 

51.  Oturma pozisyonundan sürünmeye geçer. 

52.  Kendi başına ayağa kalkar. 

53.  Yürümeye çalışır. 
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11. ay 

54.  Mobilyaya tutunarak sıralar. 

55.  Ayakta dururken, oturma pozisyonuna geçer. 

56.  Küp şekeri parmak uçları ile tutar. 

57.  Çubuğu parsiyel başparmak oppozisyonu ile kavrar. 

12. ay 

58. Kalemi ucuna en uzak yerinden tutar. 

59.  Otururken ayağa kalkar. 

60.  Yardım ile yürür. 

13. ay 

61.  Yardımsız ayakta durur. 

62.  Yardımsız yürür. 

14-16. ay 

63.  Tek başına düzgün yürür. 

64.  Topu atar. 

65.  Hafif çömelir. 

17-19. ay 

66.  Yardımla basamakları çıkar. 

67.  Geri geri yürür. 

68.  Destek almadan ayağa kalkar. 

69.  Yardımla basamakları iner. 

 20-22. ay 

70.  Kalemi ortadan kavrar. 

71.  Yan yan yürür. 

72.  Yardımla sağ ayağının üzerinde durur. 

73.  Yardımla sol ayağının üzerinde durur. 

74.  Kalemi parmak uçları ile kavrar. 

23-25. ay 

75. Karalarken veya resim yaparken diğer eliyle kağıdı tutar. 

76.  10 tane küp şekeri şişeye yerleştirir. 

77.   Düzgün koşar. 

 

 



 

 

38 

26-28. ay 

78.  İki ayağının üzerinde yerde zıplar. 

79.  Her basamağa iki ayağını koyarak, tek başına merdiven çıkar. 

80.  Her basamağa iki ayağını koyarak, tek başına merdiven iner. 

81.  En alt basamaktan atlar. 

82.  Sağ ayağının üzerinde tek başına durur. 

83.  Sol ayağının üzerinde tek başına durur. 

29-31. ay 

84.  Düz çizgi üzerinde yürür. 

85.  Düz çizgi üzerinde geri geri yürür. 

86.  Topa vurabilir 

87.  Yerden 10 cm yukarı zıplar. 

32-34. ay 

88.   Üç boncuğu ipe geçirir. 

89.   Parmak ucunda dört adım yürür. 

90.   Kalemi en ucundan kavrar. 

35-37. ay 

91.  El hareketlerini taklit eder. 

92.  Dokunarak şekilleri ayırt eder. 

93.  Kalemi beceriyle kullanır. 

94.  Sırtüstü pozisyondan ayağa kalkar. 

95.  Her basamağa tek ayağını yerleştirerek basamak çıkar. 

38-42. ay 

96.   Daireyi kopya eder. 

97.   El – göz koordinasyonu ile halkayı çubuğa takar. 

98.   Duruşları taklit eder. 

99.   Parmak uçlarında 9 adım yürür. 

100. Hızlı koşarken durur. 

101. Düğme ilikler. 

102. Tek başına 4 saniye sol ayağının üzerinde durur. 

103. Tek başına 4 saniye sağ ayağının üzerinde durur. 

104. (+) işaretini kopya eder. 

105. Çizimi taklit eder. 
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106.  İp üzerinden atlar. 

107.  Tek ayak üzerinde iki kere zıplar. 

108.  Ayak değiştirerek basamakları iner. 

109.  İleriye doğru 60 cm  zıplar. 

110. Beş ayak boyu ileri sıçrar. 

111. Kareyi kopya eder. 

 

 

Mental ve Motor Skalada Tavan-Taban Kuralı 

 BSID-II  1-42 ay arası çocuklar için düzenlendiğinden bazı maddeler küçük 

çocuklar için çok zor, büyük çocuklar için ise çok kolaydır. Uygulayıcının işini 

kolaylaştırmak ve test süresini fazla uzatmamak için tavan-taban kuralı geliştirilmiştir. 

Tavan-taban kuralı motor ve mental skaladaki tüm madde setleri için geçerlidir. 

Aynı kurala uygun olarak belirlenir. Taban ve tavan aynı veya farklı madde seti içinde 

bulunabilir. 

Mental skalada taban: Bir madde setinde en az 5 madde doğru olarak 

gerçekleştiriliyorsa bu madde seti taban olarak kabul edilir. Taban kesinleştirilirken 

daha önceki madde setinin tüm maddeleri uygulanmış olmalıdır. 

Mental skalada tavan: Bir madde setinde en az 3 madde gerçekleştirilemiyor ise bu 

madde seti tavandır. Gelecek madde setinin tüm maddeleri uygulanmalıdır. Bu durum 

bir madde setinde en az 3 madde gerçekleştirilemeyinceye kadar devam eder. 

Motor skala için taban: Bir madde setinde en az 4 madde doğru olarak 

gerçekleştiriliyorsa bu madde seti tabandır. 

Motor skalada tavan: Bir madde setinde en az 2 madde gerçekleştirilemiyor ise o 

madde seti tavandır. 
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Kayıt Formları 

Mental ve motor skala aylara göre düzenlenmiş 22 madde setinden oluşur. 

Maddeler 1. aydan 42. aya kadar kolaydan zora doğru gidecek şekilde sıralanmıştır. 

Çocuğun yaşına uygun olarak hangi maddelerin değerlendirileceği başlangıç ve bitiş 

işaretleriyle belirtilmiştir. 

BSID-II kayıt formunda, mental skalada 178, motor skalada 111 madde vardır.  

Mental ve motor skala kayıt formları 8 kolondan oluşur. 

1. kolon: Madde numarası ve başlığı. 

2. kolon: Uygulamanın başlangıcında bebeğin pozisyonu. 

3. kolon: Gerekli materyaller. 

4. kolon: Gelecek maddenin skoru. O anda değerlendirilen maddeye dayanan 

diğer maddeleri gösterir. Tekrarlamaya gerek yoktur. 

5. kolon: Bazı olgularda gelecekte uygulanabilecek maddeleri gösterir. 

6. kolon: Aynı madde için önceden test edilen madde numarası. 

7. kolon: Uygulayıcı yorumları 

8. kolon: Skor. 

Dördüncü, 5. ve 6. kolonlardaki maddeler kavram olarak aynı serinin parçasıdır. 

Dördüncü kolon o anki maddeye bağlı olarak ilave maddelerin de skorlanabileceğini 

gösterir. Beşinci ve 6. kolon kavram serisinde sonraki ve önceki maddeleri gösterir. Bu 

bilgi testi uygulayanın madde serileri arasında ileri ve geri gitmesini sağlayarak  

çocuğun yetenekleri hakkında daha çok bilgi edinmesini sağlar. 
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Skorlama 

İtem skorlanırken 5 seçenek vardır. 

1- Çocuk test edilen maddeyi doğru olarak uyguluyor. 

2- Çocuğun performansı test edilen maddeye uygun değil. 

3- Çocuk uygulamayı yerine getirmiyor. 

4- Çocuk test sırasında maddeyi gerçekleştiremiyor fakat aile yaptığını söylüyor. 

5- Test eden kişi maddeyi uygulayamıyor. 

   Maddeler skorlanırken sadece 1. maddeye 1 puan, diğer maddelere 0 puan 

verilir. 

Çocuğun saf skoru elde edildikten sonra BSID-II kitapçığındaki tabloya 

bakılarak MDI ve PDI bulunur. MDI ve PDI çocukların performanslarının 

karşılaştırılmasını ya da bir çocuğun iki farklı testinin karşılaştırılmasını sağlar. 

   Çocuğun gelişimi hakkındaki en basit bilgiyi ailesi verir. Gelişimsel yaş 

mental ya da motor saf skor ile belirlenebilir. 

   Dil maddelerinin sayısı BSID-II’de artırılmıştır. Dil gelişimindeki gecikmeler 

nörolojik, oral-motor yetersizlik ve genel kognitif gecikmeler hakkında bilgi verir. 

BSID-II’nin en güçlü değerlendirme alanları kognitif ve motor alanlardır. Dil ve sosyal 

alanlar daha az maddede yer almaktadır (55,56,58,61) 
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

“SP’li Çocuklarda Oromotor Eğitimin Günlük Yaşam Aktivitelerine Etkisi” 

konulu bu çalışma, İstanbul Tıp Fakültesi Etik Kurul Komitesi tarafından onaylandı ve 

Helsinki Deklerasyonu’na uygun olarak yürütüldü. 

Çalışmaya, Mart 2007 – Mayıs 2008 tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi, 

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

Polikliniği’nde düzenli izlenen SP tanılı oral-motor sorunu olan 80 olgu alındı. 

3.1. Olgular 

Hastalar çalışmaya aşağıdaki kriterlere göre dahil edildi. 

Dahil edilme kriterleri: 

1- SP tanısı, 

2- Yaşın 12-42 ay arası olması, 

3- Oral-motor sorunun olması, 

4- Programa devam edebilirlik ve gönüllülük. 

Çalışmaya alınan 80 olgu, ailelerin isteğine göre 2 gruba ayrıldı. Çalışmaya 

katılmak isteyen 40 olgu eğitim grubunu oluşturdu. Uzakta oturma, vb. nedenler ile 

haftalık programa katılamayan 40 olgu ise kontrol grubuna alındı.  

Hastaların ailelerine, amacımızın çocuğa, oral-motor eğitim vererek, oral-motor 

fonksiyonları kuvvetlendirerek, beslenme problemlerini ve salya akmasını azaltarak, 

çocuğun günlük yaşam aktivitelerini arttırmak olduğu ifade edildi. Program öncesi ilk 

görüşmede uygulanacak girişim, girişimin etkileri, süresi ve beklentilerimiz hakkında 

bilgi verilerek imzalı gönüllü onamları alındı.  

1. Eğitim Grubu (n=40); Oral-motor eğitim verildi. 

2. Kontrol Grubu (n=40); Aileye önerilerde bulunuldu. 
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3.2. Girişim 

Eğitim Grubu: Oral-motor eğitim (24 seans) 

SP tanılı, oral-motor sorunu olan 40 çocuk eğitim grubunu oluşturdu. Hastaların 

ailelerine eğitim programına başlamadan önce, hastalık ve program hakkında bilgi 

verildi, aileye önerilerde bulunuldu. Hastalara 1 seans değerlendirmenin ardından 6 ay 

boyunca, haftada 1 gün (24 seans), 1 saat  fizyoterapist tarafından oral-motor eğitim 

yapıldı. 

Yutma ve çiğneme için, yemeğin taktil, proprioseptif özellikleri arttırıldı, ağız 

fonksiyonu ve kontrolü için yemeğin kıvamı aşamalı olarak yoğunlaştırıldı, püreden, 

yumuşak yiyeceklere, pütürlü yiyeceklere ve sert yiyeceklere geçilerek, tedavi edici bir 

program hazırlandı. 

İyi bir beslenme için; aileye pozisyonlama eğitimi verildi. 

Yutma, çiğneme, içme, salya akması sorunu ve ağız kaslarındaki kontrol eksik 

olduğu zaman, beslenmeyi gerçekleştirmek için ağız kontrolü uygulandı. 

Kaşık ile beslenme yöntemleri gösterildi. 

Ağız, dil, çene ve çiğneme fonksiyonlarının gelişmesi için değişik yoğunlukta 

yiyecekler kullanıldı, el ile oral uyarılar yapıldı. Fıstık ezmesi, ekmek kabuğu parçaları, 

bisküvi gibi yiyeceklerle eğitim verildi. 

İçme eğitimi, hafif yoğun sıvılar ve doğru bardak kullanım tekniği ile yapıldı. 

Çocuğun kendi kendine beslenmesi için çocuğun ellerini orta hatta kullanma ve 

doğru kullanması öğretildi. 

Aşırı duyarlılığı azaltmak ve azalmış duyarlılığı arttırmak için el ile çocuğun 

ağız içerisine uyarılar verildi, oyunlar oynandı, lolipop ve benzeri şekerlemeler ile oral 

duyarlılık düzenlendi. 

Salya akmasının azalması için, ağız kontrolü, pozisyonlama ve postür kontrolü 

öğretildi. 

Solunum fonksiyonlarını geliştirmek için çocuğun göğsüne, ekspirasyon fazında 

vibrasyon uygulayarak nefes kontrolü geliştirildi. 

Diş bakımı öğretildi. 
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Kontrol Grubu:  

SP tanılı, oral-motor sorunu olan 40 çocuk, kontrol grubunu oluşturdu. 

Hastaların ailelerine sadece ilk gün çocukların beslenme sorunları hakkında bilgi ve 

eğitim grubuna verilen aynı öneriler anlatıldı ancak uygulama yapılmadı. İlk 

değerlendirmenin ardından 6 ay sonra kontrol için çağrıldı. 

3.3. Sonuç Ölçümleri 

           Çalışmaya alınan tüm hastalara çalışma başlangıcında ve sonrasında aşağıdaki 

kayıt, ölçüm ve sonuç değerlendirme yöntemleri uygulandı: 

1. Hasta Değerlendirme Formu  

2. Oral-motor Sorunlar Değerlendirme Formu 

3. Multidisipliner Beslenme Profili Alt Ölçeği Fonksiyonel Beslenme 

Değerlendirme Skalası 

4. Bayley İnfant Gelişim Skalası II  

3.3.1. Hasta Değerlendirme Formu 

Oluşturulan hasta değerlendirme formu ile hastaların kişisel bilgileri, 

cinsiyetleri, tanıları, yaşları, özgeçmiş ve soygeçmişleri, kardeş sayıları, anne baba 

arasındaki akraba evliliği, hikayeleri (prenatal, perinatal, postnatal), görme ve işitme 

sorunları sorgulandı. Oral-motor fonksiyonları etkileyen ASTNR, GAG ve yutma 

refleksleri “var”, “yok” olarak derecelendirildi (16). (EK-1) 

3.3.2. Oral-motor Sorunlar Değerlendirme Formu 

 Oral-motor Sorunlar Değerlendirme Formu ile hastaların oral-motor sorunları 

sorgulandı. Emme, yutma, çiğneme, salya akması, bağımsız beslenme ve beslenme 

sorunları, “var”, “yok” olarak derecelendirildi. 

3.3.2.1. Yemeğin Kıvamı 

Hastaların yiyebildikleri yemeğin kıvamı “sıvı”, “püre”, “yarı-katı”, “katı” 

olarak derecelendilirdi (7). 
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3.3.2.2. Dil Fonksiyonu 

Hastaların yemek yerken dil fonksiyonları, ekstansiyon/retraksiyon, 

elevasyon/depresyon, lateralizasyon yapabilme yeteneğine göre “var”, “yok” olarak 

derecelendirildi (7). 

3.3.2.3. Çene Foksiyonu 

Hastaların yemek yerken çene fonksiyonlarının, vertikalizasyonu, lateralizasyonu, 

stabilizasyonu değerlendilirdi ve “var” , “yok” olarak dercelendirildi (7). 

3.3.2.4. Ağız Fonksiyonu 

Hastaların yemek yerken ağız fonksiyonları, yediği yemeğin kıvamına bağlı olarak, 

kaşıktan yemeği alabilme, dudaklarını temizleme, yemeği yerken ağzını ve dudaklarını 

kapalı tutabilme değerlendirildi. “Var”, “yok” olarak derecelendirildi (7). 

3.3.2.5. Yutma Fonksiyonu 

Hastaların yutma fonksiyonları değerlendirlidi. Yutarken gecikme, aspirasyon, 

tıkanma, öksürme/boğulmanın varlığı sorgulandı, “var”, “yok” olarak derecelendirildi 

(7). 

3.3.2.6. Yutma Değerlendirmesi 

Katı yiyeceği ağzın arkasına ilerletme becerisi 

Katı yiyeceği yutarken dudakların kapalı kalması 

Sıvıları ağzın arkasına ilerletme becerisi 

Sıvıları yutarken dudakların kapalı kalması  değerlendirildi “yok”, “yeterli”, “zayıf” 

olarak derecelendirildi (28). 

3.3.2.7. Salya Akma Şiddeti 

Kuru    Salya akması yok 

Hafif   Sadece dudakları ıslak 

Orta seviyede  Dudaklar ve çene ıslak 

Şiddetli              Kıyafet ıslak 

Çok aşırı              Kıyafet, eller, masa ıslak  olarak değerlendirildi (47). 

(EK-2) 
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3.3.3.  Multidisipliner Beslenme Profili Alt Ölçeği Fonksiyonel Beslenme 
Değerlendirme Skalası 

Bütün hastalar, beslenme sırasında gözlendi. Multidisipliner Beslenme Profili 

Alt Ölçeği Fonksiyonel Beslenme Değerlendirme Skalası kullanıldı. Beslenme alanları 

kaşıktan beslenme, ısırma, çiğneme, içme ve yutma olarak değerlendirildi. Her alandaki 

davranışlar normal ve anormal gruplar altında sınıflandırıldı. Normal sınıftaki 

davranışlar, “yeterli”, “zayıf”, “yok” veya  “saptanamadı” olarak işaretlendi.  Anormal  

sınıftaki davranışlar “yok”, “kararsız”, “var”, “saptanamadı” olarak işaretlendi. Her 

alandaki beslenme performansı 90-100% normal, 70-89% hafif, 50-69% orta, <50% 

şiddetli derecede bozuk olarak derecelendirildi. Kaşıkla beslenme değerlendirmesi için 

puding veya yoğurt, ısırma ve çiğneme değerlendirmesi için bisküvi veya kraker, içme 

değerlendirmesi için meyve suyu kullanıldı (28). (EK-3) 

3.3.4. Bayley İnfant Gelişim Skalası -II 

 Hastaların gelişimlerini değerlendirmek amacıyla, Bayley İnfant Gelişim 

Skalası-II (mental skala ve motor skala) uygulandı. Testin uygulanmasında hız ve 

deneyim kazanmak amacıyla, çalışma öncesinde çalışma grubuna dahil edilmeyen 20 

olguda uygulama yapıldı (54). (EK- 4). 

3.4. İstatistiksel Analiz 

Verilerin analizi için “SPSS for Windows 12.0” istatistik programı kullanıldı. 

Grupların başlangıç özellikleri, tedavi öncesi ve tedavi sonrası sonuçları ve elde edilen 

değişimlerin karşılaştırılması amacıyla yapılan istatistiksel analizlerde, p değeri çift 

yönlü alınarak, farklılığın anlamı balkımından p≤0,05 istatistiksel olarak anlamlı kabul 

edildi. Kategorik değişkenlerin karşılaştırılmasında Ki-kare veya Fisher testleri 

kullanıldı. Nicel değişkenler örnek sayısına ve varyansa bağlı olarak Student’s T-test 

veya Mann-Whitney U testi ile  karşılaştırıldı. Artan başlıklı özelliğe sahip (ordinal) 

değişkenler Mann-Whitney U testi ile değerlendirildi. 

 

ü 
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4. BULGULAR 

SP’li oral-motor problemi olan yaşları 12-42 ay arasında değişen, 40 çocuk 

eğitim grubunu, 40 çocuk ta kontrol grubunu oluşturmuştur. 

Grupların başlangıç demografik özellikleri Tablo 1 ve Tablo 2’de yer 

almaktadır. 

Tablo 1. Grupların yaş ortalamaları açısından karşılaştırılması. 

YAŞ 
 

N 

 

Ortalama±SS 

t değeri 

p değeri 

EĞİTİM GRUBU 40 24,32±10,86 

KONTROL GRUBU 40 28,15±10,22 

-1,621 

0,109 

 

Tablo 2. Grupların cinsiyet özellikleri açısından karşılaştırılması. 

Eğitim Grubu Kontrol Grubu 
CİNSİYET 

N % N % 

Ki-kare değeri 

p değeri 

KIZ 25 62,25 20 50 

ERKEK 15 37,5 20 50 

1,270 

0,260 

 

Gruplar demografik özellikleri açısından değerlendirildiğinde gruplar arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmamıştır (p>0,05). 
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Grupların, SP klinik tipi ve ekstremite dağılımlarının başlangıç özellikleri Tablo 

3’te gösterilmektedir. 

Tablo 3. Grupların, SP klinik tipi ve ekstremite dağılımları. 

Eğitim Grubu Kontrol Grubu 
Ki-kare değeri 

p değeri SP TİPİ 

N % N % 

TETRAPAREZİ 17 42,5 16 40,0 

DİPAREZİ 16 40,0 12 30,0 

HEMİPAREZİ 3 7,5 9 22,5 

HİPOTONİ 4 10,0 2 5,0 

ATAKSİ 0 0 1 2,5 

0,524 

0,469 

 

Gruplar, SP klinik tipi ve ekstremite dağılımları bakımından 

değerlendirildiğinde  gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmamıştır 

(p>0,05). 
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Başlangıçta, tedavi öncesi ve tedavi sonrasında değerlendirme yapılırken aynı 

olguda birden fazla sorunun bir arada görülebileceği göz önünde bulundurulmuştur. 

 

Hastaların görme, işitme sorunlarının varlığı her iki grup arasında 

karşılaştırılmıştır. Elde edilen sonuçlar Tablo 4 ve Tablo 5’te gösterilmiştir. 

Tablo 4. Grupların görme sorunları açısından karşılaştırılması. 

Eğitim Grubu Kontrol Grubu GÖRME 

SORUNU N % N % 

Ki-kare değeri 

p değeri 

VAR 17 42,5 13 32,5 

YOK 23 57,5 27 67,5 

0,853 

0,356 

 

Tablo 5. Grupların işitme sorunları açısından karşılaştırılması. 

Eğitim Grubu Kontrol Grubu İŞİTME 

SORUNU N % N % 

p değeri 

 

VAR 1 2,5 3 7,5 

YOK 39 97,5 37 92,5 
0,615* 

* Fisher’s Exact Test 

 

Gruplar, görme ve işitme sorunlarının varlığı açısından karşılaştırıldığında 

gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmamıştır (p>0,05). 
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Hastaların ASTNR, GAG ve yutma refleksleri varlığı her iki grup arasında 

karşılaştırılmış ve elde edilen sonuçlar Tablo 6’da gösterilmiştir. 

Tablo 6. Grupların ASTNR, GAG, ve yutma reflekslerine göre başlangıç değerlerinin 
karşılaştırılması. 

REFLEKS 

DEĞERLENDİRME 
 

Eğitim Grubu 

N (%) 

        Kontrol Grubu 

                 N (%) 

Ki-kare değeri 

p değeri 

Var 7 (17,5) 4 (10,0) 
ASTNR 

Yok 33 (82,5) 36 (90,0) 

0,949 

0,330 

Var 39 (97,5)  40 (100,0) 
GAG 

Yok 1 (2,5) 0 (0,0) 
1,000* 

Var 39 (97,5) 39 (97,5) 
YUTMA 

yok 1 (2,5) 1 (2,5) 
1,000* 

* Fisher’s Exact Test; ASTNR: Asimetrik Tonik Ense Refleksi; GAG: Öğürme Refleksi 

 

Gruplar arasında, reflekslerin varlığı açısından anlamlı bir fark saptanmamıştır 

(p>0,05). 
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Hastaların oral-motor sorunlarının varlığı her iki grup arasında karşılaştırılmıştır. 

Elde edilen sonuçlar Tablo 7’de gösterilmiştir. 

Tablo 7. Grupların oral-motor sorunları yönünden başlangıç değerlerinin 
karşılaştırılması. 

ORAL -MOTOR SORUNUN 

TÜRÜ 
 

Eğitim Grubu 

N (%) 

        Kontrol Grubu 

                N (%) 

Ki-kare 

değeri 

p değeri 

Var 2 (5,0) 2 (5,0) EMME 

 Yok 38 (95,0) 38 (95,0) 
1,000* 

Var 24 (60,0) 27 (67,5) 
YUTMA 

Yok 16 (40,0) 13 (32,5) 

0,487 

0,485 

Var 32 (80,0) 29 (72,5) 
ÇİĞNEME 

Yok 8 (20,0) 11 (27,5) 

0,621 

0,431 

Var 17 (42,5) 12 (30,0) 
SALYA AKMASI 

Yok 23 (57,5) 28 (70,0) 

1,352 

0,245 

Var 37 (92,5) 38 (95,0) 
BAĞIMSIZ BESLENME 

Yok 3 (7,5) 2 (5,0) 
1,000* 

Var 35 (85,5) 33 (82,5) 
BESLENME 

Yok 5 (12,5) 7 (17,5) 

0,392 

0,531 

* Fisher’s Exact Test 

Gruplar arasında oral-motor sorunların varlığı açısından başlangıç değerleri 

karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmamıştır (p>0.05). 
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Hastaların, dil fonksiyonlarına göre başlangıç değerlerinin karşılaştırılması 

Tablo 8’de gösterilmiştir. 

Tablo 8. Grupların dil fonksiyonları başlangıç değerlerinin karşılaştırılması. 

DİL FONKSİYONU 

DEĞERLENDİRMESİ 
 

Eğitim Grubu 

N (%) 

             Kontrol Grubu 

                   N (%) 

Ki-kare 

değeri 

p değeri 

Var 35 (87,5) 36 (90,0) EKSTANSİYON/ 

RETRAKSİYON Yok 5 (12,5) 4 (10,0) 
1,000* 

Var 34 (85,0) 34 (85,0) ELEVASYON/ 

             DEPRESYON Yok 6 (15,0) 6 (15,0) 

0,000 

1,000 

Var 12 (30,0) 8 (20,0) 
LATERALİZASYON 

Yok 28 (70,0) 32 (80,0) 

1,067 

0,302 

* Fisher’s Exact Test 

 

Başlangıçta, gruplar arasında dil fonksiyonları açısından istatistiksel olarak 

anlamlı fark saptanmamıştır (p>0.05). 
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Hastaların, yutma sorunlarının varlığına göre her iki grubun başlangıç 

değerlerinin karşılaştırılması Tablo 9’da gösterilmiştir. 

Tablo 9. Grupların yutma sorunları başlangıç değerlerinin karşılaştırılması. 

YUTMA SORUNU 

DEĞERLENDİRMESİ 
 

Eğitim Grubu 

N (%) 

         Kontrol Grubu 

                  N (%) 

Ki-kare 

değeri 

p değeri 

Var 24 (60,0) 27 (67,5) 
GECİKME 

Yok 16 (40,0) 13 (32,5) 

0,487 

0,485 

Var 9 (22,5) 12 (30,0) 
ASPİRASYON 

Yok 31 (77,5) 28 (70,0) 

0,581 

0,446 

Var 7 (17,5) 11 (27,5) 
TIKANMA 

Yok 33 (82,5) 29 (72,5) 

1,147 

0,284 

Var 1 (2,5) 2 (5,0) 
ÖKSÜRME/BOĞULMA 

Yok 39 (97,5) 38 (95,0) 
1,000* 

* Fisher’s Exact Test 

 

Grupların yutma sorunlarının varlığı açısından başlangıçta benzer olduğu 

saptanmıştır (p>0.05). 
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Ağız fonksiyonları açısından her iki grubun başlangıç değerlerinin 

karşılaştırılması Tablo 10’da gösterilmiştir. 

Tablo 10. Grupların ağız fonksiyonları açısından başlangıç değerlerinin karşılaştırılması. 

AĞIZ FONKSİYONUNUN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 
 

Eğitim Grubu 

N (%) 

      Kontrol Grubu 

                  N (%) 

Ki-kare değeri 

p değeri 

Var 27 (67,5) 30 (75,0) 
KAŞIKTAN YEMEĞİ ALIR 

Yok 13 (32,5) 10 (25,0) 

0,549 

0,459 

Var 22 (55,0) 23 (57,5) 
DUDAKLARI TEMİZLER 

Yok 18 (45,0) 17 (42,5) 

0,051 

0,822 

Var 24 (60,0) 30 (75,0) 
AĞZI KAPALI TUTAR 

Yok 16 (40,0) 10 (25,0) 

2,051 

0,152 

  

Gruplar arasında ağız fonksiyonları açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

saptanmamıştır (p>0.05). 

Hastaların, çene fonksiyonlarına göre her iki grubun başlangıç değerlerinin 

karşılaştırılması Tablo 11’de gösterilmiştir. 

Tablo 11. Grupların çene fonksiyonları açısından başlangıç değerlerinin karşılaştırılması. 

ÇENE FONKSİYONUNUN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 
 

Eğitim Grubu 

N (%) 

      Kontrol Grubu 

         N (%) 

Ki-kare 

değeri 

p değeri 

Var 17 (42,5) 13 (32,5) 
STABİLİZASYON 

Yok 23 (57,5) 27 (67,5) 

0,853 

0,356 

Var 37 (92,5) 37 (92,5) 
LATERALİZASYON 

Yok 3 (7,5) 3 (7,5) 

0,000 

1,000 

Var 39 (97,5) 40 (100,0) 
VERTİKALİZAYON 

Yok 1 (2,5) 0 (0,0) 
1,000* 

* Fisher’s Exact Test 

 

Gruplar arasında, başlangıçta çene fonksiyonları açısından istatistiksel olarak 

anlamlı fark saptanmamıştır (p>0.05). 
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Hastaların yutma değerlendirmesi her iki grup arasında karşılaştırılmıştır. 

Gruplar arası başlangıç değerlerinin karşılaştırılması Tablo 12’de gösterilmiştir. 

Tablo 12. Gruplar arası yutma değerlendirmesi başlangıç değerlerinin karşılaştırılması. 

YUTMA DEĞERLENDİRMESİ  
Eğitim Grubu 

(n=40) 

Kontrol Grubu 

(n=40) 

z değeri 

p değeri 

Yeterli 6 6 

Zayıf 17 22 

KATI YİYECEĞİ AĞZIN 

ARKASINA İLERLETME 

BECERİSİ Yok 17 12 

-0,896 

0,370 

Yeterli 11 19 

Zayıf 12 10 

KATI YİYECEĞİ YUTARKEN 

DUDAKLARIN KAPALI 

KALMASI Yok 17 11 

-1,832 

0,067 

Yeterli 36 36 

Zayıf 4 3 
SIVILARI AĞZIN ARKASINA 

İLERLETME BECERİSİ 
Yok 0 1 

-0,037 

0,970 

Yeterli 29 36 

Zayıf 11 3 

SIVILARI YUTARKEN 

DUDAKLARIN KAPALI 

KALMASI Yok 0 1 

-1,912 

0,056 

 

Yutma değerlendirildiğinde, başlangıçta gruplar arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark saptanmamıştır (p>0,05). 
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Hastaların, salya akma şiddetine göre karşılaştırılması Tablo 13’te gösterilmiştir. 

Tablo 13. Grupların salya akma şiddeti açısından başlangıç değerlerinin karşılaştırılması. 

SALYA AKMA 

ŞİDDETİ 

Eğitim Grubu 

(n=40) 

Kontrol Grubu 

(n=40) 

z değeri 

p değeri 

Kuru 23 28 

Hafif 5 6 

Orta seviye 8 5 

Çok aşırı 4 1 

-1,425 

0,154 

 

Gruplar arasında salya akma şiddeti açısından istatistiksel olarak anlamlı fark 

saptanmamıştır (p>0,05). 

 

Yemeğin kıvamına göre her iki grubun başlangıç değerlerinin karşılaştırılması 

Tablo 14’te gösterilmiştir. 

Tablo 14. Grupların yiyebildikleri yemeklerin kıvamı açısından başlangıç değerlerinin 
karşılaştırılması. 

YEMEĞİN KIVAMI 
Eğitim Grubu 

(n=40) 

Kontrol Grubu 

(n=40) 

z değeri 

p değeri 

Sıvı 16 13 

Püre 4 1 

Yarı-katı 12 12 

Katı 8 13 

-1,396 

0,163 

 

Gruplar arasında yemeğin kıvamı açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

saptanmamıştır (p>0,05). 
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Hastaların, beslenmelerini değerlendirmek amacıyla Multidisipliner Beslenme 

Profili Alt Ölçeği Fonksiyonel Beslenme Değerlendirmesi skor ortalamalarının 

başlangıç değerleri Tablo 15’te gösterilmiştir. 

Tablo 15. Multidisipliner Beslenme Profili Alt Ölçeği Fonksiyonel Beslenme 
Değerlendirme Skalası sonuç ortalamalarının başlangıç değerleri 
karşılaştırılması. 

 

 

Eğitim Grubu 

Ortalama±SS 

Kontrol Grubu 

Ortalama±SS 

t değeri 

p değeri 

KAŞIKLA BESLENME  (%) 76,48±25,73 79,30±27,85 
-0,470 

0,639 

ISIRMA (%) 83,46±22,17 83,45±24,42 
0,002 

0,998 

ÇİĞNEME (%) 57,35±29,89 66,33±23,60 
-1,490 

0,140 

İÇME (%) 91,28±10,68 91,61±14,03 
-0,118 

0,906 

YUTMA (%) 79,21±18,38 74,73±23,48 
0,952 

0,344 

    

 

Gruplar, Multidisipliner Beslenme Profili Alt Ölçeği Fonksiyonel Beslenme 

Değerlendirme Skalası sonuç ortalamalarının başlangıç değerleri açısından 

karşılaştırıldığında, gruplar arasında anlamlı farklılık saptanmamıştır (p>0,05). 
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Tablo 16’da hastaların gelişimlerinin değerlendirilmesi amacıyla kullanılan 

Bayley İnfant Gelişim Skalası-II skorları ortalamalarının başlangıç değerlerinin 

karşılaştırılması yer almaktadır. 

Tablo 16. Gruplar arası Bayley İnfant Gelişim Skalası-II skor ortalamalarının başlangıç 
değerlerinin karşılaştırılması. 

 

BAYLEY İNFANT GELİŞİM 

SKALASI -II 

Eğitim Grubu 

Ortalama±SS 

(Ay) 

Kontrol Grubu 

Ortalama±SS 

(Ay) 

t değeri 

p değeri 

MENTAL SKALA  9,97±7,82 14,30±9,85 
0,852 

0,544 

MOTOR SKALA  6,77±5,32 9,95±6,80 
0,570 

0,786 

 

Gruplar, Bayley İnfant Gelişim Skalası-II skor ortalamalarının başlangıç 

değerleri açısından karşılaştırıldığında gruplar arasında anlamlı fark saptanmamıştır 

(p>0,05). 
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Hastaların tedavi öncesi ve tedavi sonrası klinik özellikleri gruplar arasında 

karşılaştırılmıştır. Bulgular Tablo 17 ile Tablo 26  ve Grafik 1 ile 6 arasında verilmiştir. 

Tablo 17. ASTNR, Yutma ve GAG reflekslerinde eğitim sonrası meydana gelen değişimin 
gruplar arası karşılaştırılması. 

REFLEKS 

DEĞERLENDİRME 
GRUP 

1. DEĞERLENDİRME 

N 

2. DEĞERLENDİRME 

N 

Ki-kare değeri 

p değeri 

EĞİTİM 7 3 
ASTNR 

KONTROL 4 4 

3,592 

0,058 

EĞİTİM 1 0 YUTMA 

REFLEKSİ KONTROL 1 1 
1,000* 

EĞİTİM 1 0 
GAG REFLEKSİ 

KONTROL - - 
- 

* Fisher’s Exact Test; ASTNR: Asimetrik Tonik Ense Refleksi; GAG: Öğürme Refleksi 

 

ASTNR ve yutma refleksi olan hasta sayısında meydana gelen değişimde, eğitim 

ve kontrol grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (p>0,05). 

Öğürme refleksi, olgu sayısı azlığı nedeniyle değerlendirilememiştir. 
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Tablo 18. Oral-motor sorunlarda eğitim sonrasında meydana gelen değişimin gruplar 
arası karşılaştırılması. 

ORAL-MOTOR 

SORUNUN TÜRÜ 
GRUP 

1. DEĞERLENDİRME 

N  

2. DEĞERLENDİRME 

N 

Ki-kare değeri 

p değeri 

EĞİTİM  2  0 
EMME 

KONTROL  2 1 

1,333 

0,248 

EĞİTİM  32 9 
ÇİĞNEME 

KONTROL  29 26 

23,551 

0,000 

EĞİTİM  24 0 
YUTMA 

KONTROL  26 23 

39,316 

0,000 

EĞİTİM  17 8 
SALYA AKMASI 

KONTROL  12 11 
0,019* 

EĞİTİM  37 30 BAĞIMSIZ 

BESLENME KONTROL  38 38 
0,005* 

EĞİTİM  35 7 
BESLENME 

KONTROL  33 30 

34,430 

0,000 

* Fisher’s Exact Test 

 

Oral-motor sorunlardan emme sorununda meydana gelen değişimde, gruplar 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (p>0,05). Eğitim grubunda 

çiğneme, yutma, salya akması, bağımsız beslenme ve beslenme sorununda meydana 

gelen değişimin, kontrol grubunda meydana gelen değişimden istatistiksel açıdan 

anlamlı biçimde farklı olduğu saptanmıştır (p≤0,05). 
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Tablo 19. Yutma sorunlarında eğitim sonrası meydana gelen değişimin gruplar arası 
karşılaştırılması. 

YUTMA SORUNU GRUP 

 

1. DEĞERLENDİRME 

N  

 

2. DEĞERLENDİRME 

N 

Ki-kare 

değeri 

P değeri 

EĞİTİM  24 1 
GECİKME 

KONTROL  27 5 

30,675 

0,000 

EĞİTİM  9 0 
ASPİRASYON 

KONTROL  12 8 
0,005* 

EĞİTİM  7 0 
TIKANMA 

KONTROL  11 6 
0,038* 

EĞİTİM  1 0 ÖKSÜRME/ 

BOĞULMA KONTROL  2 2 
0,333* 

* Fisher’s Exact Test 

 

Eğitim grubunda yutma sorunlarından; yutmada gecikme, aspirasyon ve 

tıkanmanın varlığında meydana gelen değişimin, kontrol grubunda meydana gelen 

değişimden istatistiksel açıdan anlamlı biçimde farklı olduğu bulunmuştur (p≤0,05). 

Öksürme/boğulma sorununda meydana gelen değişimin gruplar arasında istatistiksel 

olarak anlamlı olmadığı bulunmuştur (p>0,05). 
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Tablo 20. Eğitim sonrasında dil fonksiyonlarında meydana gelen değişimin gruplar arası 
karşılaştırılması. 

DİL FONKSİYONU 

DEĞERLENDİRMESİ 

GRUP 

 

1. DEĞERLENDİRME 

N 

2. DEĞERLENDİRME 

N 

Ki-kare değeri 

p değeri 

EĞİTİM  5 0 EKSTANSİYON/ 

RETRAKSİYON KONTROL  4 4 
0,008* 

EĞİTİM  6 0 ELEVASYON/ 

DEPRESYON KONTROL  6 5 
0,015* 

EĞİTİM  28 3 
LATERALİZASYON 

KONTROL  32 31 

45,147 

0,000 

* Fisher’s Exact Test 

 

Eğitim grubunda dil fonksiyonlarından; dil ekstansiyonu, elevasyonu ve 

lateralizasyonunda meydana gelen değişimin, kontrol grubunda meydana gelen 

değişimden istatistiksel açıdan anlamlı biçimde farklı olduğu bulunmuştur (p≤0,05). 

 

Tablo 21. Eğitim sonrasında çene fonksiyonlarında meydana gelen değişimin gruplar arası 
karşılaştırılması 

ÇENE FONKSİYONU 

DEĞERLENDİRMESİ 
GRUP 

1. DEĞERLENDİRME 

N 

2. DEĞERLENDİRME 

N 

Ki-kare 

değeri 

p değeri 

EĞİTİM 1 0 
VERTİKALİZASYON 

KONTROL - - 
- 

EĞİTİM 3 0 
LATERALİZASYON 

KONTROL 3 2 
0,400* 

EĞİTİM 23 5 
STABİLİZASYON 

KONTROL 27 27 

33,016 

0,000 

* Fisher’s Exact Test 

 

Çene vertikalizasyonunda meydana gelen değişim olgu sayısı yetersizliği 

nedeniyle değerlendirilememiştir. Çene lateralizasyonunda meydana gelen değişimde, 

gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (p>0,05). Eğitim 

grubunda çene stabilizasyonunda meydana gelen değişimin, kontrol grubunda meydana 

gelen değişimden istatistiksel açında anlamlı bir biçimde farklı olduğu saptanmıştır 

(p≤0,05). 
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Tablo 22.  Eğitim sonrasında ağız fonksiyonlarında meydana gelen değişimin gruplar 
arası karşılaştırılması. 

AĞIZ FONKSİYONU 

DEĞERLENDİRMESİ 
GRUP 

1. DEĞERLENDİRME 

N 

2. DEĞERLENDİRME 

N 

Ki-kare 

değeri 

p değeri 

EĞİTİM 13 0 KAŞIKTAN YEMEĞİ 

ALIR KONTROL 10 5 
0,007* 

EĞİTİM 18 3 
DUDAKLARI TEMİZLER 

KONTROL 17 13 

12,600 

0,000 

EĞİTİM 16 0 AĞZI-DUDAKLARI 

KAPALI TUTAR KONTROL 10 7 
0,000* 

* Fisher’s Exact Test 

 

Eğitim grubunda ağız fonksiyonlarından; kaşıktan yemeği alma, dudakları 

temizleme, ağzı-dudakları kapalı tutmada meydana gelen değişimin, kontrol grubunda 

meydana gelen değişimden istatistiksel açıdan anlamlı biçimde farklı olduğu 

bulunmuştur (p≤0,05). 
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Grafik 1.Yemeğin kıvamında meydana gelen değişimin gruplar arası karşılaştırılması. 

 

Tablo 23. Eğitim sonrasında yemeğin kıvamında meydana gelen değişimin gruplar arası 
karşılaştırılması. 

YEMEĞİN KIVAMI 
z değeri 

p değeri 

 
-4,551 

0,000 

  

Eğitim grubunda yenilebilen yemeğin kıvamında meydana gelen değişimin, 

kontrol grubunda meydana gelen değişimden istatistiksel açıdan anlamlı biçimde farklı 

olduğu bulunmuştur (p≤0,05). 

 



 

 

65 

egitim kontrol

grup

K
a

tı
 Y

iy
e

c
e
ğ

i 
A
ğ

z
ın

 A
rk

a
s
ın

a
 İl

e
rl

e
tm

e
 B

e
c

e
ri

s
i 1. değerlendirme

2. değerlendirme

Yeterli

Zayıf

Yok

 

Grafik 2. Katı yiyeceği ağzın arkasına ilerletme becerisinde meydana gelen değişimin 
gruplar arası karşılaştırılması. 
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Grafik 3. Katı yiyeceği yutarken dudakların kapalı kalması becerisinde meydana gelen 
değişimin gruplar arası karşılaştırılması. 
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Grafik 4. Sıvıları ağzın arkasına ilerletme becerisinde meydana gelen değişimin gruplar 
arası karşılaştırılması. 
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Grafik 5. Sıvıları yutarken dudakların kapalı kalması becerisinde meydana gelen 
değişimin gruplar arası karşılaştırılması. 
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Tablo 24. Eğitim sonunda yutma değerlendirmesinde meydana gelen değişimin gruplar 
arası karşılaştırılması. 

 

YUTMA  DEĞERLENDİRMESİ 
z değeri 

p değeri 

KATI YİYECEĞİ AĞZIN ARKASINA İLERLETME BECERİSİ 
-6,882 

0,000 

KATI YİYECEĞİ YUTARKEN DUDAKLARIN KAPALI KALMASI 
-5,029 

0,000 

SIVILARI AĞZIN ARKASINA İLERLETME BECERİSİ 
-2,049 

0,040 

SIVILARI YUTARKEN DUDAKLARIN KAPALI KALMASI 
-2,434 

0,015 

 

Eğitim grubunda yutma değerlendirme sonuçlarında meydana gelen değişimin, 

kontrol grubunda meydana gelen değişimden istatistiksel açıdan anlamlı biçimde farklı 

olduğu saptanmıştır (p≤0,05). 
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Grafik 6. Salya akma şiddetinde meydana gelen değişimin gruplar arası karşılaştırılması. 

Tablo 25. Eğitim sonunda salya akma şiddetinde meydana gelen değişimin gruplar arası 
karşılaştırılması. 

SALYA AKMA ŞİDDETİ 
z değeri 

p değeri 

 
-4,270 

0,000 

 

Eğitim grubunda salya akma şiddeti meydana gelen değişimin, kontrol grubunda 

meydana gelen değişimden istatistiksel açıdan anlamlı biçimde farklı olduğu 

saptanmıştır (p≤0,05). 
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Tablo 26. Eğitim sonunda Multidisipliner Beslenme Profili Alt Ölçeği Fonksiyonel 
Beslenme Değerlendirme Skalası sonuç ortalamalarında meydana gelen 
değişimin gruplar arası karşılaştırılması. 

 GRUP Ortalama±SS 
z değeri 

p değeri 

EĞİTİM 16,51±19,62 
KAŞIKLA BESLENME (%) 

KONTROL 7,66±13,38 

-3,421 

0,001 

EĞİTİM 12,07±16,10 
ISIRMA (%) 

KONTROL 6,50±11,29 

-3,759 

0,000 

EĞİTİM 34,55±26,17 
ÇİĞNEME (%) 

KONTROL 9,08±10,71 

-5,389 

0,000 

EĞİTİM 7,29±9,59 
İÇME (%) 

KONTROL 3,16±2,22 

-3,123 

0,002 

EĞİTİM 18,35±17,37 
YUTMA (%) 

KONTROL 9,95±14,00 

-4,177 

0,000 

 

Eğitim grubunda, Multidisipliner Beslenme Profili Alt Ölçeği Fonksiyonel 

Beslenme Değerlendirmesi sonuç ortalamalarında meydana gelen değişimin, kontrol 

grubunda meydana gelen değişimden istatistiksel açıdan anlamlı biçimde farklı olduğu 

saptanmıştır (p≤0,05). 
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Tablo 27. Eğitim sonunda Bayley İnfant Gelişim Skalası -II skor ortalamalarında 
meydana gelen değişimin gruplar arası karşılaştırılması. 

BAYLEY İNFANT 

GELİŞİM SKALASI-II 
GRUP Ortalama±SS 

t değeri 

p değeri 

EĞİTİM 5,02±1,19 
MENTAL SKALA 

KONTROL 2,47±1,32 

-9,083 

0,000 

EĞİTİM 3,35±1,42 
MOTOR SKALA 

KONTROL 1,140±1,03 

-7,010 

0,000 

  

Eğitim grubunda, Bayley İnfant Gelişim Skalası-II skor ortalamalarında 

meydana gelen değişimin, kontrol grubunda meydana gelen değişimden istatistiksel 

açıdan anlamlı biçimde farklı olduğu saptanmıştır (p≤0,05). 
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5. TARTIŞMA 

Beslenme SP’li çocuklarda sağlığı etkileyen önemli bir sorundur. Reilly ve 

arkadaşları, yaptıkları çalışmada, yaşları 12-72 ay arasında olan 49 SP’li çocukta %39 

ile %56 arasında değişen derecelerde oral-motor  sorun olduğunu saptamışlardır (42). 

Beslenmenin tüm aşamaları, besinlerin  hazırlanması, ağza alınması, yutulması ve 

hazmedilmesi değişebilir. Bu zorluklar, SP’li çocukları ve aileleri sosyal açıdan 

etkilemektedir. Beslenme sorunlarının çözümü çocuk, aile, fizyoterapist, eğitim uzmanı, 

beslenme uzamanının bilinçli, sabırlı ve uzun süreli uğraşısını gerektirmektedir (62). 

Oral-motor fonksiyonlar, SP’de beynin motor alanlarında meydana gelen 

fonksiyon kaybı sonucunda gelişmektedir. Oral-motor ve nöromotor gelişimdeki gerilik 

SP’li çocuğun fonksiyonel bağımsızlığını da azaltmaktadır. Klinik tablonun ve SP’nin 

şiddeti ve oral-motor yapılardaki tonus değişiklikleri oral-motor kontrolü güçleştirir, 

emme, yutma, çiğneme gibi pek çok fonksiyonun kalitesi azalır. Salya kontrolü ağır 

olgularda baş kontrolündeki yetersizlik nedeni ile büyük oranda güçleşir. Oral-motor 

sorunu olan çocuklarda oral hijyen de bozulmaktadır (41,42,63,64). 

SP’li çocuklarda oral-motor eğitimin günlük yaşam aktivitelerine etkisini 

araştırmak için planlanan bu çalışmada hipotezimiz; Oral-motor eğitimin, oral-motor 

fonksiyonlar, beslenme, mental, motor gelişim ve günlük yaşam aktiviteleri açısından 

olumlu sonuçlara yol açacağı idi. 

Bağımsız oral hareketlerin gelişmesinde beslenme önemli bir faktördür ve GAG 

refleksi kayıp olan SP’li çocukların beslenme problemleri daha ciddi boyutlarda 

olabilmektedir. Bunun yanında yutma refleksinin zayıf olması ve ASTNR refleksinin 

varlığı beslenme problemlerinde etkendir (7,41,42,65-67). 

Miller, yaptığı çalışmada SP’li olguların yutma reflekslerinin kaybolduğunu ya 

da zayıfladığını dil fonksiyonlarının da bozulduğunu saptamıştır (68). 

Biz çalışmamızda SP tanısı konmuş ve çeşitli derecelerde oral motor sorunu olan 

çocuklarda, ASTNR, GAG ve yutma reflekslerini, oral-motor sorunları, dil 

fonksiyonlarını, yutma sorunlarını, ağız fonksiyonlarını, çene fonksiyonlarını, yutmayı, 

salya akma şiddetini ve yiyebildikleri yemeklerin kıvamını değerlendirdik. Beslenme 

değerlendirmesi için Multidisipliner Beslenme Profili Alt Ölçeği Fonksiyonel Beslenme 
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Değerlendirme Skalası  ve  nöromotor gelişimi değerlendirmek için Bayley İnfant 

Gelişim Skalası-II’yi kullandık.  

 Bizim çalışmamızda SP’li çocukların hepsinde çeşitli derecelerde oral-motor 

sorunlar görülmektedir. Literatürden farklı olarak, SP’li çocukların hepsinde oral-motor 

sorunlar görülmesinin nedeni çalışmaya sadece problemi olan çocukların alınmasıdır. 

Çalışmamızda eğitim ve kontrol gruplarının demografik özellikleri, klinik tip ve 

ekstremite dağılımları, işitme ve görme sorunları araştırılmış ve her iki grubun benzer 

olduğu gösterilmiştir. 

Eğitim ve kontrol gruplarının ASTNR, GAG ve yutma refleksleri, oral-motor 

sorunları, dil fonksiyonları, yutma sorunları, ağız fonksiyonları, çene fonksiyonları, 

yutma değerlendirmesi, salya akma şiddeti ve yiyebildikleri yemeklerin kıvamı 

açısından başlangıç değerlerinin benzer olduğu saptanmıştır. 

Multidisipliner Beslenme Profili Alt Ölçeği Fonksiyonel Beslenme 

Değerlendirme Skalası ve Bayley İnfant Gelişim Skalası-II skor ortalamalarının 

başlangıç değerleri karşılaştırıldığında eğitim ve kontrol grupları arasında anlamlı fark 

bulunmamıştır. Bu sonuçlar, eğitim ve kontrol gruplarının başlangıç özellikleri 

açısından benzer olduğunu göstermektedir. 

Çalışmamızda ASTNR, yutma ve GAG reflekslerini değerlendirdiğimizde  

ASTNR ve yutma refleksi olan olguların sayısında meydana gelen değişimde, eğitim ve 

kontrol grupları arasında anlamlı fark bulunamamıştır. ASTNR ve yutma refleksleri 

olan olgu sayımız az olduğundan sonuç anlamlı bulunmamış olabilir. Öğürme refleksi 

hasta sayısı azlığı nedeniyle değerlendirilememiştir.  

Oral-motor sorunlarda eğitim sonrasında meydana gelen değişime baktığımızda, 

her iki grubun emme sorunu olan olgu sayısında, eğitim ve kontrol grubu arasında 

anlamlı fark bulunmamıştır. Bu sonuç 12 aylıktan küçük çocukları çalışmaya 

almamamızdan kaynaklanıyor olabilir. Eğitim grubunda çiğneme, yutma, salya akması, 

bağımsız beslenme ve beslenme sorununda meydana gelen değişim, kontrol grubunda 

meydana gelen değişimden anlamlı biçimde farklı idi. Verilmiş olan eğitimin, oral-

motor fonksiyonlarda da olumlu etkisinin olduğunu göstermiştir. Bizim belirlediğimiz 

bu sonuç da literatürle uyumlu idi. 
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Borkowska’nın 12-48 aylık 28 tetraplejik SP’li çocuk ile yaptığı çalışmada, 

eğitimin beslenme fonksiyonlarına, el-göz koordinasyonuna ve konuşmada gelişime 

olan etkinliği araştırılmıştır. Çalışmada, eğitim grubuna beslenmenin normal 

basamaklarındaki gelişime göre önerilerde bulunulmuş, 14 çocuktan oluşan kontrol 

grubuna hiçbir öneri ve egzersiz verilmemiştir. Çocuklara çalışma başlangıcında ve 

başlangıçtan 7-24 ay sonra değerlendirme yapılmıştır. Çalışma sonunda, eğitimin 

beslenme fonksiyonlarına anlamlı etkisi olduğu bulunmuştur. Aynı zamanda doğru 

pozisyonlamanın ve beslenmenin el-göz koordinasyonunu geliştirmede etkili olduğu 

saptanmıştır (69). 

Çalışmamızda yutma sorunlarında eğitim sonrasında meydana gelen değişim 

gruplar arasında karşılaştırılmıştır. Eğitim grubunda yutma sorunlarından; yutmada 

gecikme, aspirasyon ve tıkanmanın görüldüğü olgu sayısındaki değişimin, kontrol 

grubundaki değişimden anlamlı biçimde farklı olduğu belirlenmiştir. Bu sonuç oral-

motor eğitimin yutmada gecikme, aspirasyon ve tıkanma sorunlarında olumlu etkisinin 

olduğunu göstermektedir. Öksürme/boğulma sorununda meydana gelen değişimde 

eğitim ve kontrol grupları arasında fark bulunmamıştır. Oral motor eğitim bu 

fonksiyonlar açısından yetersiz kalması olabilir. Daha çok olgu sayısı ile 

değerlendirilmesi yararlı olacaktır.  

Gisel’in SP’li 27 çocuk ile yaptığı çalışmada, aspirasyon sıklığını ve 10-20 

haftalık oral sensorimotor eğitimin beslenme ve büyüme üzerine etkisini 

değerlendirmiştir. Oral motor eğitimin beslenme ve büyüme üzerine önemli bir değişim 

yaratmadığını ancak aspirasyonun yarattığı beslenme sorununun şiddetinde azaltıcı 

etkisi olduğunu saptamıştır (40). Bizde çalışmamızda, eğitim grubunda aspirasyon 

sorununda azalma bulduk. 

Çalışmada eğitim sonrasında dil, çene ve ağız fonksiyonlarının gelişimi gruplar 

arasında karşılaştırılmıştır. 

Çalışmanın başlangıcında ve sonrasında yapılan değerlendirmede, dil 

fonksiyonlarından; dil ekstansiyonu, elevasyonu ve lateralizasyonunda meydana gelen 

olumlu değişimin, eğitim grubunda anlamlı olduğu bulunmuştur, kontrol grubunda 

değişiklik olmamıştır. Oral-motor eğitimde dil fonksiyonlarını geliştiren yöntemlerin 

olması ile açıklanabilir. 
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Çene fonksiyonlarından, çene vertikalizasyonunda  meydana gelen değişim olgu 

sayısı azlığı nedeniyle değerlendirilememiştir. Çene lateralizasyonunda meydana gelen  

değişimde, gruplar arasında anlamlı fark bulunmaması, olgu sayısının yetersizliği ile 

açıklanabilir. Çene stabilizasyonunda olumlu yönde anlamlı değişiklik saptamamız, ağız 

kontrolü eğitiminin yararını göstermektedir.  

Reilly ve Skuse, yaşları 15-39 ay arasında değişen 12 SP’li çocuğu, 1 yıl 

boyunca izlemişlerdir ancak herhangi bir eğitim vermemişlerdir. Uyguladıkları 

beslenme değerlendirmesi sonucunda dil lateralizayonu ve çene hareketlerini içeren oral 

fonksiyonlarda çocukların hiç birinin başarılı olamadığını bildirmişlerdir (7). 

Çalışmamızda, eğitim verdiğimiz grupta olumlu yönde  değişiklik saptadık, bu da oral-

motor eğitimin yararını göstermektedir. 

Ağız fonksiyonlarından, kaşıktan yemeği alma, dudakları temizleme, ağzı-

dudakları kapalı tutma fonksiyonlarındaki değişime baktığımızda eğitim grubunun 

kontrol grubundan anlamlı biçimde farklı olduğu belirlenmiştir. Oral-motor eğitim bu 

fonksiyonları düzeltmektedir. 

Yenilebilen yemeğin kıvamı eğitim ve kontrol grupları arasında 

karşılaştırılmıştır. Eğitim grubunda yenilebilen yemeğin kıvamında meydana gelen 

değişimin, kontrol grubunda meydana gelen değişimden farkı istatistiksel olarak anlamlı 

idi. Oral-motor eğitimin oral-motor fonksiyonlarla birlikte yenilebilen yemeğin 

kıvamını da etkilediğini düşünmekteyiz. Bu da çocuğun aldığı enerji ve gerekli 

besinlerin miktarını etkileyerek, çocuğun büyüme gelişmesine olumlu katkılar 

sağlayacaktır. 

Gisel’in SP’li 25 çocuk ile yaptığı çalışmada oral-sensorimotor tedavinin yeme 

üzerine etkinliği değerlendirilmiştir. Onbir kişiden oluşan tedavi grubuna 10 hafta 

tedavi uygulanmış, kontrol grubuna ise sadece çiğneme egzersizleri verilmiştir. Tedavi 

sonunda her iki grupta yemek yeme süresi kısalmış ancak yemeğin kıvamında (katı, 

yarı-katı, püre) anlamlı değişiklik olmamıştır (70). Biz çalışmamızda kontrol grubu ile 

kıyaslandığında eğitim grubunda yemeğin kıvamında da anlamlı bir değişimin olduğunu 

saptadık. Bu olumlu sonucun her hafta düzenli, uygulamalı eğitim vermemize ve 

ailelerin uyumuna bağlı olduğunu düşünüyoruz. 
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 Kıran, Topbaş, Üstüner-Atik ve Dursun, çalışmalarında SP’li çocukların 

%66.7’sinde oral-motor fonksiyonlarda, %54’ünde katı yiyeceklerle beslenme ve 

çiğnemede problem saptadıklarını bildirmişlerdir (71). Olgularımızın %80’inde 

çiğneme, %85’inde beslenme sorunu saptadık. 

Eğitim sonunda yutma değerlendirmesinde meydana gelen değişim gruplar 

arasında karşılaştırılmıştır. Yutma, katı yiyeceği ağzın arkasına ilerletme , katı yiyeceği 

yutarken dudakların kapalı kalması, sıvıları ağzın arkasına ilerletme ve sıvıları yutarken 

dudakların kapalı kalması becerileri olarak dört farklı yönüyle değerlendirilmiştir. 

Eğitim grubunda her dört becerininde istatistiksel açıdan anlamlı biçimde geliştiği buna 

karşın kontrol grubunda bu becerilerde bir miktar gelişme olmasına rağmen hiçbirinde 

anlamlı iyileşmenin olmadığı görülmüştür. Eğitim grubuna yutma eğitimi verdiğimiz 

için öksürme/boğulma açısından da olumlu etki görmeyi bekledik, ancak bunu 

kanıtlayamadık. 

Helfrich-Miller ve arkadaşları ileri derecede zihinsel özürlü SP’li çocuklarla 

yapmış oldukları çalışmada bütün olgularda yutma reflekslerinde gecikme ve dil 

disfonksiyonu saptamışlardır. İki olgunun yemek parçasının % 10’dan fazlasını aspire 

ettikleri belirtilen çalışmada, bu paternlere dayanarak bir eğitim programı 

oluşturmuşlardır. Bu program, beslenme programını değiştirme, oral-motor eğitim ve 

termal uyarı’dan oluşmaktadır. Terapi haftada 7 gün,  günde 3 kere yapılmıştır. 

Araştırmacılar eğitim hastalarında  anlamlı gelişme saptamamışlar (68). 

Çalışmamızda, salya akma şiddeti, eğitim sonunda, eğitim  ve kontrol grupları 

arasında karşılaştırılmıştır. Eğitim grubunda, salya akma şiddetinde meydana gelen 

olumlu yöndeki gelişimin, kontrol grubuna göre anlamlı biçimde farklı olduğu 

bulunmuştur. Eğitim grubuna 6 ay boyunca salya akmasına yönelik olarak verdiğimiz 

ağız kapama gibi oral-motor eğitim yöntemlerinin bu sonucun bulunmasına etkisi 

olduğu düşünülmektedir. Salya akmasının azalması, çocuğun sosyal yaşantısını olumlu 

etkileyecektir. 

Domaracki ve Sisson, yaptıkları araştırmada çocuklarda oral-motor uyarının, 

sosyal yaşantı ve sağlığı etkileyen  salya akması üzerine etkinliğini araştırmışlardır. 

Oral motor eğitim 2 çocukta, okul günlerinde 1 saat yapılmıştır. Ancak bu eğitim 

çocuğun salya akması şiddetini azaltmamıştır (72). Biz çalışmamızda eğitim grubunda 

anlamlı derecede salya akma şiddetinde azalma olduğunu saptadık. Bu anlamlı 
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gelişmenin nedeninin, sadece salya akmasına yönelik tek yönlü bir eğitim değil, tüm 

oral-motor fonksiyonlarda gelişme sağlamayı amaçlayan bir eğitim programı 

uyguladığımız olduğunu düşünmekteyiz. 

Eğitim sonunda Multidisipliner Beslenme Profili Alt Ölçeği Fonksiyonel 

değerlendirme Skalası sonuç ortalamalarında meydana gelen değişim gruplar arasında 

karşılaştırılmıştır. Eğitim grubunda, kaşıkla beslenme, ısırma, çiğneme, içme, yutma 

alanlarında meydana gelen ilerlemenin, kontrol grubundan istatistiksel açıdan anlamlı 

biçimde farklı olduğu bulunmuştur. Eğitim grubuna uyguladığımız beslenme ve oral-

motor eğitimin bu fonksiyonlarda ilerleme kaydedilmesini ve sonucun anlamlı 

bulunmasını sağladığını düşünmekteyiz. Çocuğun beslenmesi için annenin günde 

ortalama 6 saat harcadığını düşünürsek, bu fonksiyonların kolay yapılması anne ve 

çocuk açısından önemli ölçüde zaman kazanma ve stres azalmasına neden olacaktır. Bu 

süreyi anne çocuğunun diğer bakımlarını, fizyoterapisini yapmak için kullabilir ve aynı 

zamanda ailenin yaşam kalitesinin yükselmesini sağlayabilir . 

Gisel’in SP’li, aspirasyon sorunu olan ve olmayan  toplam 27 çocuk ile yaptığı 

çalışmada, oral motor beceriler için oral sensori-motor eğitimin etkinliği ve  hafif 

beslenme sorunu olan çocuklardaki gelişimi değerlendirmiştir. Çocuklar beslenme 

sırasında iken beslenmenin 6 alanı: kaşıkla beslenme, ısırma, yutma, çiğneme, 

bardaktan içme, pipet ile içme, yutma ve salya akması değerlendirilmiştir. Çocuklara 10 

hafta eğitim verilmiş, 10 haftada izlenmiştir. Eğitim süresinde, günde 5-7 dakika, 

haftada 5 gün oral-sensorimotor tedavi uygulanmıştır. Aspirasyon sorunu olan 

çocuklarda, aspirasyon sorunu olmayan çocuklara oranla belirgin olarak kaşıkla 

beslenme, çiğneme ve yutma gibi oral-motor becerilerde zayıflık olduğu görülmüştür. 

Beslenmede kaşıkla beslenme, yutma ve çiğnemede önemli derecede gelişme 

görülmüştür. İçme becerilerinde anlamlı değişiklik olmamıştır. Oral-motor becerilerdeki 

gelişimin bu çocuklarda besinlerin sindirilmesinde yararının olduğu sonucuna 

varılmıştır (73). 

Gisel’in yaşları 4.3-13.3 yıl olan 35 çocuk ile yaptığı çalışmada, oral 

sensorimotor eğitimin büyüme gelişme üzerine etkinliğini değerlendirilmiştir. Çocuklar 

beslenme zamanında gözlenmiş, beslenmenin altı alanı olan; kaşıkla beslenme, ısırma, 

çiğneme, bardaktan içme, pipet ile içme, yutma ve salya akması değerlendirilmiştir. 

Çocuklara 20 hafta boyunca, günde 5-7 dakika, haftada 5 gün oral sensorimotor eğitim 
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verilmiştir. Beslenme alanlarından; kaşıkla beslenme, ısırma ve çiğnemede sınırlı 

gelişme görülmüş ancak  içme de ilerleme saptanmamıştır (74). 

Bayley İnfant Gelişim Skalası-II skor ortalamalarında meydana gelen değişim 

gruplar arasında karşılaştırılmıştır. Bayley İnfant Gelişim Skalası-II skor 

ortalamalarında, mental ve motor skala değerleri açısından eğitim ve kontrol gruplarının 

sonuçları karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Eğitim 

grubundaki çocuklara ve annelere 6 ay boyunca oral-motor eğitim yanında, mental ve 

motor gelişimlerini etkileyecek eğitim bilgilerinin de verilmesi bu olumlu gelişmede 

etkili olduğunu düşünmekteyiz. Ayrıca olgulara bu skala 6 ay ara ile uygulandığından 

gerçekleştirilebilen madde sayısında da artma olmuştur, bu da sonuçları etkilemiş 

olabilir. 

SP’li çocuklarda yetersiz kalori alımına ve malnütrisyona yol açabilen beslenme 

ve yutma sorunları sık olarak görülmektedir. Bunların düzeltilmesi aileyi, fizyoterapisti, 

eğitimi ve beslenme uzmanını da içeren uzun süreli multidisipliner çalışma 

gerektirmektedir (62). 

Oral-motor disfonksiyonu olan SP’li çocuklarda, oral sensorimotor terapinin 

oral-motor fonksiyonları düzeltmede  yararlı olabileceğini düşünmekteyiz. 
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FORMLAR 

EK-1 

HASTA DEĞERLENDİRME FORMU      

 

AD SOYAD: 

CİNSİYET: 

TANI: 

SP TİPİ: 

DOĞUM TARİHİ: 

HİKAYE: 

ÖZGEÇMİŞ, SOYGEÇMİŞ: 

ANNE-BABA AKRABALIĞI: 

AİLENİN ÇOCUK SAYISI: 

PRENATAL - NATAL - POSTNATAL HİKAYE: 

GÖRME SORUNU: 

İŞİTME SORUNU: 

 

REFLEKS TEST 

ASTBR: 

YUTMA REFLEKSİ: 

GAG REFLEKSİ: 

“VAR”, “YOK” 
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EK-2 

ORAL-MOTOR SORUNLAR DEĞERLENDİRME FORMU 

 

ORAL-MOTOR PROBLEMİN TÜRÜ 

EMME  

YUTMA 

ÇİĞNEME 

SALYA AKMASI 

BAĞIMSIZ BESLENME 

BESLENME 

“VAR”, “YOK” 

 

YEMEĞİN KIVAMI 

SIVI 

PÜRE 

YARI-KATI 

KATI 

 

DİL FONKSİYONU  

EKSTANSİYON/RETRAKSİYON: 

ELEVASYON/DEPRESYON: 

LATERALİZASYON: 

“VAR”, “YOK” 

 

ÇENE FONKSİYONU 

VERTİKALİZASYON: 

LATERALİZASYON: 

STABİLİZASYON: 

“VAR”, “YOK” 
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AĞIZ FOKSİYONU 

KAŞIKTAN YEMEĞİ ALIR: 

DUDAKLARI TEMİZLER: 

AĞZI/DUDAKLARI KAPALI TUTAR: 

“VAR”, “YOK” 

 

YUTMA FONKSİYONU 

 GECİKME: 

ASPİRASYON: 

TIKANMA: 

ÖKSÜRME / BOĞULMA: 

“VAR”, “YOK” 

 

YUTMA DEĞERLENDİRMESİ 

KATI YİYECEĞİ AĞZIN ARKASINA İLERLETME BECERİSİ: 

KATI YİYECEĞİ YUTARKEN DUDAKLARIN KAPALI  KALMASI: 

SIVILARI AĞZIN ARKASINA İLERLETME BECERİSİ: 

SIVILARI YUTARKEN  DUDAKLARIN KAPALI KALMASI: 

“YETERLİ”, “ZAYIF”, “YOK” 

 

SALYA AKMA ŞİDDETİ 

KURU     SALYA AKMASI YOK 

HAFİF    SADECE DUDAKLAR ISLAK 

ORTA SEVİYE   DUDAKLAR VE ÇENE ISLAK 

ŞİDDETLİ    KIYAFET ISLAK 

ÇOK AŞIRI    KIYAFET, ELLER, MASA ISLAK 
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EK-3 

MULTİDİSİPLİNER BESLENME PROFİLİ ALT ÖLÇEĞİ FONKSİYONEL BESLENME 

DEĞERLENDİRMESİ         

 

NORMAL                                                              YETERLİ      ZAYIF     YOK   SAPTANAMADI 

A- Başı sabit ve orta hatta hafif ileri tutuma  5       3       1  2 

B- Başı kaşığa götürme    4       3       1  1 

C- Ağzı kaşığa doğru açma   5                   3       1  2 

D- Dili ağız tabanında tutma   5        3       1  2 

E- Üst dudağı aşağı ve kaşık üzerinde ileri getirme  5        3       1  2 

F- Çeneyi düzgün tutma     5        3       1  2 

G- Alt dudağı kaşığın altından içeri doğru çekme 5        3       1  2 

H- Dil ile dudaklardaki artıkları temizleme  4        3       1  2 

I- Yutarken dudakları kapalı tutma   4         3       1  2 

 

ANORMAL     YOK   KARARSIZ   VAR      SAPTANAMADI 

J- Emme-yuma refleksi    5        2       1  4 

K- Isırma refleksi     5             2       1  4 

L- Öğürme refleksi    NA      NA      NA  NA 

M- Çene ileri (alt ve üst)    5            2       1  4 

N- Dil öne itilmiş     5        2       1  4 

O- Dudakları geri çekme    5        2       1  4 

P- İstemsiz geri çekilme    5        2        1  4                  

dudakların geri çekilmesi veya ağız baş çevirme) 

 

ISIRMA 

GIDA AZI DİŞLERİNİN ÜZERİNE YERLEŞTİRİLİR 

NORMAL           YETERLİ       ZAYIF      YOK      SAPTANAMADI 

A- Başı sabit ve orta hatta hafif ileri tutma  4  3 1 2 

B- Ağzı dereceli açma    5  3 1 2 

C- Dili ağız tabanında tutma   4  3 1 2 

D- Üst-alt azı dişlerini bir araya getirme  4  3 1 2 

E- Kontrollü ısırma    4  3 1 2 

F- Keki parçalama    4  3 1 2 

G- 0.5cm. kalınlığında peyniri parçalama  4  3 1 2 
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ANORMAL     YOK KARARSIZ     VAR  SAPTANAMADI 

H- Tonik ısırma refleksi    NA NA  NA NA 

I- Öğürme refleksi    NA NA  NA NA 

J- Çene ileri (aşağı ve ileri)   5 2  1 4 

K- Dil ileri     5 2  1 4 

L- Emme     5 2  1 4 

M- Aşamalı ısırma    5 2  1 4 

N- İstemsiz geri çevirme    5 2  1 4 

 

ÇİĞNEME        YETERLİ          ZAYIF           YOK       SAPTANAMADI 

A- Baş tutuşu     NA     NA  NA      NA 

B- Dille yiyeceği dolaştırma (rotasyon)   5   3  1 2 

C- Uygun lokma hazırlama   5   3  1 2 

D- Çiğneme     5   3  1 2 

 

ANORMAL               YOK KARARSIZ    VAR     SAPTANAMADI 

E- Emme-yutma refleksi    5 2  1 4 

F- Emme     5 2  1 4 

G- Dil orta hattan uzak  tek bir yanda  5 2  1 4 

H- Çene ileri (alt ve öne)    5 2  1 4 

I- Dil ileri     5 2  1 4 

J- Dudakları geri çekme    5 2  1 4 

 

İÇME 

Kişinin hoşlandığı bir içecek ve tek kullanımlık fincan kullanılır 

NORMAL                  YETERLİ     ZAYIF       YOK    SAPTANAMADI 

A-Başı sabit, ortada ve hafif ileri tutma  4  3 1 2 

B- Başı bardağa yaklaştırma   5  3 1 2 

C- Dudağı bardağa uydurma   5  3 1 2 

D- Dili oral kavite içinde tutma   5  3 1 2 

E- Çene ve alt dudağı sabit tutma   5  3 1 2 

F- Üst dudağı sıvıyı bardağın içinden çekmek  5  3 1 2 

için hareket ettirme 

G- Yudumları ard arda alabilme   4  3 1 2 

H- Geri çekilerek içeri alma oranını    5  3 1 2 

 düzenleyebilme 
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ANORMAL     YOK  KARARSIZ VAR SAPTANAMADI 

I- Emme-yutma refleksi    5 2  1 4 

J- Isırma refleksi     5 2  1 4 

K- Dil ileri     5 2  1 4 

L- Dudakları geri çekme    5 2  1 4 

M- Çene ileri (aşağı-öne)    5 2  1 4 

N- İstemsiz geri çekilme (dudakları   5 2  1 4 

ağız veya baş çevirme)  

 

YUTMA: Önceki herhangi bir görevin devamı olarak 

NORMAL     YETERLİ     ZAYIF       YOK     SAPTANAMADI 

A- Başı tutma     NA     NA  NA NA 

B- Katı gıdanın ağzın gerisine iletimi  5     3  1 2 

C- Katı lokma yutulurken dudakları   5     3  1 2 

kapalı tutma 

D- Sıvıları ağız gerisine gönderme   5     3  1 2 

E- Sıvıları yutarken dudakları kapalı tutma    5     3  1 2 

 

ANORMAL     YOK KARARSIZ     VAR      SAPTANAMADI 

F- Emme-yutma refleksi    5 2  1 4 

G- Dil ileri öne itme    5 2  1 4 

H- Öğürme refleksi    NA NA  NA NA 

I- Öksürme     5 2  1 4 

J- Tıkanma     5 2  1 4 

K- Gıda kaybı     5 2  1 4 

L- Sıvı Kaybı     5 2  1 4 

 

Eğer varsa şunlar hakkında özellikler  YOK HAFİF  ORTA ŞİDDETLİ 

M- Öksürme     5 3  2 1 

N- Tıkanma     5 3  2 1 

O- Gıda kaybı     5 3  2 1 

 

EŞLİK EDEN HAREKETLER    YOK KARARSIZ    VAR     SAPTANAMADI 

A- Yüz      NA NA  NA  NA 

B- Dil      NA NA  NA NA 

C- Baş      NA NA  NA NA 

D- Üst ekstremite     NA NA  NA NA 

E- Alt ekstremite     NA  NA  NA NA 

F- Diğer     NA NA  NA NA 
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