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ÖZET 

OĞUZ S. Parkinsonlu hastalarda solunum kas eğitimi ve yürüme eğitiminin solunum 

kas kuvveti, solunum fonksiyonları ve egzersiz toleransına etkileri. Ġstanbul Üniversitesi 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kardiyoloji ABD. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Programı. 

Doktora Tezi. Ġstanbul. 2011.  

Parkinsonlu hastalarda (PH) pulmoner disfonksiyon morbidite ve mortalite nedeni 

olarak tanımlansa da hastaların çoğu, aktivitelerinde sınırlandıkları için solunum 

yakınmalarının farkında değildirler. PH'da egzersiz kapasitesinin solunum bozukluğu, 

yürüme anormalliği ve kiĢilerin egzersiz yapma alıĢkanlıkları gibi faktörlerle 

etkilenebileceği bilinmektedir. ÇalıĢmamızın amacı PH’da solunum kas eğitimi ve 

yürüme eğitiminin solunum kas kuvveti, solunum fonksiyonları ve egzersiz toleransına 

etkisini göstermektir. 

Hoehn-Yahr I-III evresinde idiyopatik 30 Parkinson hastası çalıĢmaya alındı. Hastalar 

randomize olarak iki gruba ayrıldı: Grup 1: Solunum Kas Eğitim Grubu (15 hasta) ve 

Grup 2: Solunum Kas Eğitimine ilave Yürüme Eğitim Grubu. 

Solunum fonksiyonları, 6 dakika yürüme mesafesi (6 DYM), ağız içi ve nazal basınç 

ölçümleri çalıĢmanın baĢında ve sonunda değerlendirildi. 

Solunum kas eğitimi inspiratuar ve ekspiratuar eĢik yükleme yöntemiyle yapıldı. Eğitim 

Ģiddeti hastaların maksimum inspiratuar basınç (MIP) ve maksimum ekspiratuar basınç 

(MEP) değerlerine göre artırıldı. Yürüme eğitim Ģiddeti 6 dakika yürüme mesafesine (6 

DYM) göre belirlendi. Hastalar evde, 8 hafta, haftada 5 gün, günde 2 kez, 15 dakika 

eğitimlerini sürdürdüler.  

ÇalıĢmamızda, solunum kas kuvveti, 6 DYM ve UPDRS3 skorları her iki grupta da 

düzeldi (p<0,05). Bu düzelmeler Grup 2’de daha belirgindi. Ancak solunum fonksiyon 

testinde her iki grupta da anlamlı farklılık yoktu (p>0,05). 

 

Anahtar Kelimeler: Parkinson hastalığı, solunum kasları, solunum fonksiyonları, 

yürüme, rehabilitasyon  

 

   

Bu çalıĢma, Ġstanbul Üniversitesi Bilimsel AraĢtırma Projeleri Birimi tarafından 

desteklenmiĢtir. Proje No:5562 
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ABSTRACT 

OĞUZ S. Effects of respiratory muscle training and walking training on respiratory 

muscle strength, pulmonary functions and exercise tolerance in patients with 

Parkinson’s disease. Istanbul University, Institute of Health Science, Department of 

Cardiology. Physiotherapy and Rehabilitation Program. A Doctorate Thesis. Istanbul. 

2011.  

Although pulmonary dysfunction has been recognized as a cause of morbidity and 

mortality in patients with Parkinson’s disease (PD), most of the patients were not aware 

of their respiratory problems due to restriction in their activities. It is known that 

exercise capacity may be affected by respiratory impairment, gait difficulties and 

personal exercise habits in patients with PD. The aim of our study was to investigate the 

effects of respiratory muscle and walking training on respiratory muscle strength, 

respiratory functions and exercise tolerance in patients with Parkinson’s disease. 

30 patients with PD (stage I-III Hoehn-Yahr scale) were recruited to study. Patients 

were randomly divided into two groups: Group 1; respiratory muscle training group (15 

patients) and Grup 2; respiratory muscle training + walking training group.  

Pulmonary functions, 6 minutes walking distance (6MWD), mouth and nasal (sniff) 

measures were assessed at the beginning and end of the study. 

Respiratory muscle training was performed by using inspiratory and expiratory 

threshold load methods. The intensity of training was increased according to patients’ 

MIP and MEP values. Intensity of walking rehabilitation was determined according to 6 

minute walking test (6DWT). Patients continued their rehabilitation at home. The 

training was performed 5 days per week, for 15 minutes two times per day for 8 weeks.  

In our study, respiratory muscle strength, six minute walking distance and UPDRS3 

scores improved in both groups (p<0.05). These improvements were more significant in 

Group 2. However, there was no improvement in pulmonary function test for both 

groups (p>0.05). 

Key Words: Parkinson disease, respiratory muscle, respiratory functions, walking, 

rehabilitation 

The present work was supported by the Research Fund of Istanbul University Project 

No. 5562 



1. GĠRĠġ VE AMAÇ 

Parkinsonlu hastalarda (PH) pulmoner disfonksiyon morbidite ve mortalite nedeni 

olarak tanımlansa da hastaların çoğu, aktivitelerinde sınırlandıkları için solunum 

yakınmalarının farkında değildirler (1, 2).  

PH'da solunum disfonksiyonunun nedenleri arasında artmıĢ parasempatik aktivite ile 

bronĢ kas tonusu artıĢının meydana getirdiği üst hava yolu obstrüksiyonu, santral 

solunum kontrolünün bozulması, solunum kaslarının ekstrapiramidal sistem tarafından 

kontrolünün bozulması, havayolu sekresyonunun artması, göğüs duvarının 

kompliyansının azalması ve alveoler hipoventilasyon sayılabilir (3, 4).  

Hastaların iskelet kaslarındaki rijidite ve bradikinezi nedeniyle tekrarlayıcı motor 

hareketlerin yapılması güç olduğundan solunum fonksiyon testlerinde de bozukluklar 

olur (5). Parkinson hastalığında havayolu obstrüksiyonu veya restriktif solunumsal 

bozukluğunu gösteren çalıĢmalar oldukça sıktır (3, 6-9) ve bu solunum bozuklukları 

günlük yaĢam aktivitelerini engellemektedir (9).   

Solunum kas gücündeki azalmalar maksimum inspiratuar basınç (MIP) veya maksimum 

ekspiratuar basınç (MEP) ile gösterilebilir. Parkinson hastalığında MIP ve MEP 

ölçümlerindeki azalmayı gösteren bir çok çalıĢma vardır (2, 9-11). Semptomları ağır 

düzeyde olan Parkinson hastalarında solunum kas gücünde azalma nedeniyle etkin 

öksürememe sekresyonların atılamamasına ve sekonder infeksiyonlara zemin 

hazırlayabilir (12). Bu nedenle solunum bozukluğunun rehabilitasyonu ve 

değerlendirilmesi bu hastaların tedavisinde önemlidir (9). Literatürde PH'da solunum 

kas eğitimine yönelik çalıĢmaların oldukça az olduğu görülmektedir (13, 14). 

PH'da yürüme güçlüğü yaygın bir problem olarak görülmektedir. Yeterli Levodopa 

tedavisine rağmen, tipik olarak, yürüme yavaĢtır; yürüme kısa adımlarla ve ayakları 

sürükleyerek karakterize edilir (15).  PH'da egzersiz kapasitesinin solunum bozukluğu, 

yürüme anormalliği ve kiĢilerin egzersiz yapma alıĢkanlıkları gibi faktörlerle 

etkilenebileceği bilinmektedir. Solunum ve yürüme bozuklukları PH'da fiziksel 

aktivitenin kısıtlanmasına ve bu da egzersiz kapasitelerinin azalmasına neden 

olmaktadır (16). 

Literatürde PH'da hem inspiratuar ve ekspiratuar kas eğitimi, hem de yürüme eğitiminin 

solunum kas kuvveti, solunum fonksiyonları ve egzersiz toleransına etkisini araĢtıran 
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veri bulunamamıĢtır. ÇalıĢmamızın amacı Parkinsonlu hastalarda solunum kas eğitimi 

ve yürüme eğitiminin solunum kas kuvveti, solunum fonksiyonları ve egzersiz 

toleransına etkilerini araĢtırmaktır. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

2. GENEL BĠLGĠLER 

 

2.1. Parkinsonizm 

 

Parkinsonizm, genel olarak tremor, bradikinezi, rijidite ve postüral dengesizliğin değiĢik 

kombinasyonlarda bulunduğu klinik sendromlara verilen isimdir. Parkinsonizm tabloları 

çok sayıda farklı etyolojik faktörlere bağlı olarak geliĢmekte olup, bunların arasında en 

sık rastlanılanı (yaklaĢık olarak % 80) idyopatik Parkinson hastalığıdır (PH) ( 17-19).   

Benzer semptomları paylaĢmaları nedeniyle PH ile diğer nedenlere bağlı olan 

parkinsonizm tablolarını hastalığın hem tedavisi hem de prognozu farklı olabileceği için 

klinik olarak ayırt etmek önemlidir (17, 20-22). 

Parkinsonizmin çok sayıda nedeni vardır ve bunlar aĢağıda belirtildiği gibi dört sınıfta 

ele alınır (17-19, 22-24). 

2.2. Parkinsonizmin Sınıflandırılması 

A. Primer (Ġdiyopatik): 

 Parkinson Hastalığı 

 Juvenil Parkinsonizm 

B. Sekonder (Edinsel, Semptomatik): 

 Enfeksiyöz: Postensefalitik, AIDS, Creutzfeldt-Jakob hastalığı, Fungal 

 enfeksiyon 

 Ġlaç kullanımına bağlı: Dopamin resöptör blokerleri (nöroleptikler), dopamin 

 depolarıını boĢaltanlar (rezerpin, tetrabenazin), lityum, flunarazin, sinnarizin, 

 diltiazem 

 Toksin: MPTP (1-metil-4-fenil-1,2,3,6 tetrahidropiridin), CO (karbonmonoksit), 

 siyanür, methanol 

 Vasküler: Multi enfarkt 

 Travma  

 Diğer: Hemiatrofi-hemiparkinsonizm, hidrosefali, hipoksi, kronik hepatoserebral 

 dejenerasyon, paraneoplastik parkinsonizm, psikojenik, tümor 
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C. Parkinson- Artı Sendromlar  

 Kortikobazal gangliyonik dejenerasyon  

 Demans sendromları: Alzheimer hastalığı, otozomal dominant Lewy cisimciği 

 hastalığı, Pick’s hastalığı 

 Multi system atrofi sendromları: Striyatonigral dejenerasyon, shy-drager 

 sendromu, sporadik olivopontoserebellar atrofi 

 Progresif supranükleer paralizi  

  

D. Herodejeneratif Hastalıklar  

 Huntington hastalığı,  

 Wilson hastalığı,  

 Hallervorden-Spatz hastalığı 

 Nöroakantositozis 

 

.           

 

ġekil  2-1:  Beyin koronal kesiti 
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2.3. Parkinson Hastalığı 

 

PH, beyinde substansiya nigrada yer alan dopamin nöronlarının progressif olarak hasara 

uğraması ile Ģekillenen nörodejeneratif bir hastalıktır. Ġlk kez 1817 yılında Ġngiliz hekim 

ve jeolog James Parkinson tarafından,”shaking palsy” (titrek felç) adı altında 

tanımlanmıĢtır. Günümüzde bu araĢtırmacının adıyla anılan ve bugünkü anlamda felç 

özelliği taĢımayan hastalık, en önemli ve en sık görülen parkinsonizm tipidir (17-19, 22, 

23). 

PH’nın temel klinik özellikleri tremor, rijidite, bradikinezi ve postüral dengesizliktir. 

Hastalarda bradimimi, mikrografi, yürürken kol sallama hareketlerinin eĢlik etmemesi, 

küçük adımlarla yürüme, dizartri, disfaji, öne eğik postür gibi semptomlar da 

görülebilir. Semptom ve bulguların Ģiddeti ve çeĢitliliğinin her hastada farklı biçimde 

ortaya çıkması nedeniyle, PH klinik özellikleri bakımından heterojen bir hastalık olarak 

kabul edilir. (21, 25-27). 

 

2.4. Ġnsidans ve epidemiyoloji 

 

PH 40 ile 70 yaĢları arasında, en sık olarakta altıncı dekatta baĢlar. Otuz yaĢından önce 

baĢlaması enderdir. Yirmi yaĢından önce baĢlarsa juvenil parkinsonizm denir ve 

genellikle kalıtsaldır ya da Huntington veya Wilson hastalığına bağlı olarak ortaya 

çıkmıĢtır (21, 28, 29). 

Yapılan çalıĢmalar PH’ nın erkeklerde kadınlara göre biraz daha sık görüldüğünü 

göstermektedir (erkek/kadın oranı: 3/2). PH’nın prevelansı yaklaĢık olarak 100 000’de 

160’tır ve insidansı 100 000 kiĢi / yılda 20 kadardır. Ancak yaĢ ilerledikçe PH 

prevelansı ve insidansı da artar (17, 19, 28).  

 

2.5. Etyopatogenez 

PH’da etyopatogeneze ait güncel görüĢler temel olarak insan otopsi materyali, hayvan 

modelleri ve genetik çalıĢmalardan elde edilen bilgilerle epidemiyolojik verilere dayanır 

(30). 
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PH’nın substansiya nigranın pars kompakta bölümündeki dopamin nöronlarının 

progressif biçimde hasarıyla seyretmesine yol çan dejeneratif sürecin nedeni kesin 

olarak bilinmemektedir (31). Ġleri yaĢ, genetik, olası çevresel toksinlerin beraberce 

etkileriyle ortaya çıkabileceği düĢünülen multifaktöryel bir hastalıktır (32-36). Son 

zamanlarda bulunan genetik ve biyokimyasal veriler ıĢığında genetik ve/veya çevresel 

nedenlerle hasara uğrayan ubiquitin-proteazom sisteminin PH’nın patogenezinden 

sorumlu ana mekanizma olduğu düĢünülmetedir (37). 

Ġndeks olguların akrabaları arasında PH’ nın daha sık görüldüğü birçok çalıĢmada 

gösterilmiĢtir. Bütün çalıĢmalar analiz edildiğinde, probandların birinci derece 

akrabalarında PH geliĢme riskinin 2 ila 3 kat fazla olduğu görülür (35). Bu güne kadar, 

çoğunluğu otozomal resesif olmak üzere, 12 gende mutasyonlar saptanmıĢtır. Özellikle 

Parkinson hastalığı genç yaĢta baĢlayanlarda yaklaĢık % 5 oranında genetik geçiĢ söz 

konusudur (17, 32). 

1982 yılında ABD, Kaliforniya’da sentetik eroin kullanan gençlerde parkinsonizm 

semptomları görüldüğünden beri, PH’da etyopatogenezin araĢtırılmasına yönelik 

araĢtırmalar oldukça artmıĢtır. Bu sentetik eroindeki toksik maddenin MPTP olduğu 

anlaĢılmıĢ ve deney hayvanlarına zerk edildiğinde klinik ve patolojik bakımdan 

insandaki PH’na çok benzeyen tablolara yol açtığı görülmüĢtür. PH’da moleküler 

düzeyde yapılan araĢtırmalarda, apoptotik nöron ölümünün, hücrelerde mitokodriyal 

solunum zincirinde defekt ve oksidatif stres sonucu olduğu anlaĢılmıĢtır. Ancak, söz 

konusu sürecin oluĢmasında yapısı MPTP’ye benzeyen toksik maddelerin varlığı 

kanıtlanamamıĢtır (17, 33). 

Bir çok çalıĢma kırsal yaĢamın, tarımla uğraĢının ve kuyu suyu kullanımının PH için 

risk faktörü olduğunu göstermiĢtir (38). Bir meta-analize göre çiftlikte yaĢıyor olmak, 

kuyu suyu kullanmak ve peptisidler risk faktörleridir (39). Ancak bu faktörlerin ne 

Ģekilde riski artırdığı açıklığa kavuĢmamıĢtır.  

Sigaranın PH’dan koruyucu etkisini savunan çalıĢmaların yanı sıra ( 40, 41), aksini 

gösteren (42) ve ayrıca kafeinin koruyucu etkisini gösteren (43, 44) araĢtırmalar vardır. 

Diğer nörolojik ve psikiyatrik bulgularla iliĢkili olarak Ģiddetli kafa travmasının 

Parkinsoniyen sendroma neden olabileceği belirtilmektedir (45). Bazı epidemiyolojik 

çalıĢmalar kafa travması ile PH geliĢimi arasında pozitif bir iliĢki olduğunu göstermekle 

beraber diğer araĢtırmacılar belirgin bir artıĢ olmadığını belirtmiĢlerdir (46-47).  
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2.6. Patoloji ve Nörokimya 

 

Parkinson hastalığının en önde gelen patolojik özelliği substansiya nigranın pars 

kompaktasında nöromelanin içeren dopamin nöronlarındaki dejenerasyon, kalan 

hücrelerin içinde Lewy cisimciği olarak adlandırılan inklüzyon cisimciklerinin 

saptanmasıdır. Aslında PH’da patolojinin sadece substansiya nigraya sınırlı olmadığı, 

lokus seruleus ve vagusun dorsal motor nukleusu gibi diğer beyin sapındaki 

çekirdeklerinde de dejenerasyon bulunduğu anlaĢılmıĢtır (17, 19, 48). Yakın yıllarda 

tanımlanan Braak kriterlerine göre, patolojik süreç olfaktor bulbustan baĢlayarak 

asandan seyir göstererek, sırasıyla pons ve mezensefalona ve daha sonra serebral 

kortekse (motor ve duysal alanlara) yayılmaktadır (17, 49). 

PH’da ilk semptom ortaya çıktığında nigral dopamin nöronlarının yaklaĢık % 70’inin 

eksilmiĢ olduğu saptanmıĢtır. Böylece patolojik sürecin klinik belirtilerden çok daha 

önce baĢladığı bir “presemptomatik dönem”den söz edilir. Ancak bu sürecin ne kadar 

zamanı kapsadığı anlaĢılamamıĢtır (17, 50).  

Normalde bazal gangliyonlarda bulunan nörotransmitterlerden olan dopamin, 

asetilkolin, gama amino butirik asit ve glutamat sistemleri dengeli olarak çalıĢmaktadır. 

PH’da yaygın nörodejenerasyona bağlı olarak dopamin baĢta olmak üzere, noradrenalin, 

serotonin ve asetilkolin gibi diğer nörotransmitterler de eksilir. Bunun sonucunda 

hastalıkta, motor semptomların yanı sıra, depresyon, subkortikal tipte hafif demans, 

REM davranıĢ bozukluğu gibi non-motor semptomlar da ortaya çıkar (17, 22, 34, 51). 

 

2.7. Hastalığın Seyri 

 

Parkinson hastalığının seyri ilerleme hızı açısından değiĢkendir. Hastalık genellikle 

sinsi baĢlar ve belirtileri yıllar içinde, son derece yavaĢ ama giderek artan biçimde 

ilerler (52). Ġlk semptom tipik olarak sağ veya sol ekstremitede unilateral baĢlar (53, 

54). “Ġngiltere PH Derneği Beyin Bankası Klinik Tanı Kriterleri”ne göre, en geç 3 yıl 

içinde bilateral tutulum olur (55). Hastaların hemen hepsinde, hastalığın seyri boyunca 

belirtiler ilk semptomun baĢladığı tarafta daha belirgin olmak üzere, asimetrik tutulum 

korunur. Parkinson hastalığında denge bozukluğu ve düĢmeler hastalığın oldukça geç 

dönemlerinde ortaya çıkar (52, 54 -57). 
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Her hastada semptom ve bulguların kombinasyonu farklı ise de, hastalığı dominant olan 

motor semptomatolojiye göre subgruplara ayırmak mümkündür. BaĢlangıçtan itibaren 3 

temel tipten söz edilebilir:  

 Tremor dominant tip 

 Bradikinezi, postural instabilite ve yürüyüĢ bozukluğunun baskın olduğu 

akinetik rijid tip ve 

 Mikst tip 

Olguların büyük bir kısmında belirli bir bulgunun baskın olmadığı mikst tip söz 

konusudur (57, 58). 

Hastalığın ilerleme hızı ile belirtilerin türü ve Ģiddeti hastadan hastaya değiĢiklik 

gösterecek Ģekilde farklıdır. ÇeĢitli gözlemlere dayanarak, tremorla baĢlayan PH, 

bradikineziyle baĢlayanlara göre daha yavaĢ seyir gösterir, keza genç yaĢlarda baĢlayan 

hastalık, ileri yaĢlarda baĢlayanlara göre daha yavaĢ seyirlidir (52, 54, 57).  

Tedavisiz kaldığında, hastalığın son evresi hastaların öz bakımlarını yapamadıkları rijid, 

akinetik bir durumdur. Ölüm genellikle, pulmoner emboli ya da aspirasyon pnömonisi 

gibi, hareketsizlik (immobilite) komplikasyonlarına bağlıdır (59)  

Hoehn ve Yahr’ın (H-Y) 1967’de geliĢtirdiği ve hastalığın ağırlık derecesinin, hem 

hasta hem de klinisyen tarafından kolaylıkla tanımlanabildiği ve progresyonun 

değerlendirilebildiği evrelendirme sitemine göre 5 evre söz konusudur (60):  

Evre 1: Tek taraflı tremor, rijidite, akinezi veya sadece postüral anormallikler. 

Evre 2: Ġki taraflı tremor, rijidite, akinezi veya bilateral maske yüz; kouĢma ve yutma 

güçlükleri, aksiyal rijidite (özellikle boyunda), öne doğru eğilmiĢ postür, yavaĢ ve ayak 

sürüyerek yürüme ve genel katılık gibi aksiyal bulgularla birlikte veya tek baĢına 

postüral anormallikler. 

Evre 3: Yukarıda belirtilen tüm bulgular biraz daha kötüdür. Farklı bir faktör, hastalarda 

denge bozukluğunun ilk iĢaretinin görülmesidir. Ancak bu evrede hastalar henüz 

tamamen bağımsızdırlar. Günlük yaĢam aktivitelerini bağımsız olarak yerine 

getirmektedirler. 
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Evre 4: Hasta, günlük yaĢam aktivitelerinin bir kısmında veya tamamında yardım 

gereksinimi duymaktadır. Büyük çaba gösterse bile, artık yalnız baĢına yaĢaması 

mümkün değildir. 

Evre 5: Yardımsız bırakıldığında hasta, tekerlekli sandalye veya yatağa bağımlı 

kalmaktadır. 

Evreler arası geçiĢ süreleri kesin olarak bilinmemekle birlikte, yaklaĢık 3-5 yıl civarında 

olabileceği düĢünülmektedir.  

 

2.8. Parkinson Hastalığının Klinik Özellikleri 

 

Parkinson hastalığı, geleneksel olarak motor sistem hastalığı olarak ele alınmaktaysa da, 

bugün artık motor ve nonmotor (otonomik, davranıĢsal, biliĢsel ve duysal) tutulum 

paterni ile çok daha kompleks bir sendrom olarak kabul edilmektedir (58). 

PH’nın kardinal motor belirtileri bradikinezi, rijidite, tremor ve postüral denge 

bozukluklarından oluĢur. Kısmen bu belirtilerin, kısmen de diğer mekanizmaların 

sonucunda baĢka motor bulgu ve belirtiler de görülebilir (57). 

 

 

 

Tablo  2-1’ de PH’nın motor ve nonmotor semptomları; Tablo 2-2’de ise hastaların 

Ģikayetleri gösterilmiĢtir (21, 22, 24, 34, 52, 56, 57, 61). 
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Tablo  2-1 : PH’nın motor ve nonmotor semptomları 

MOTOR SEMPTOMLAR 

 

Temel Motor Semptomlar 

 

Diğer Motor Semptomlar 

 

 Tremor 

 Bradikinezi (otomatik hareketlerde 

yavaĢlama, hipomimi (maske yüz), 

mikrografi (el yazısının küçülmesi) 

 Rijidite 

 Postüral Denge Bozukluğu 

 

 Yürüme Bozukluğu  

 Postür Bozukluğu (Antefleksiyon, 

skolyoz, kifoz) 

 KonuĢma Bozukluğu 

 Disfaji 

 Distoni 

 Solunum Problemleri 

 Okülomotor ĠĢlev Bozukluğu 

 

NONMOTOR SEMPTOMLAR 

 

 Duysal: Ağrı, pareztezi, koku duyusunda azalma 

 Psikojen: Anksiyete, depresyon, panik ataklar, psikoz (halüsinasyon, hezeyan), 

demans, REM (rapid eye movements) davranıĢ bozukluğu 

 Otonomik: Konstipasyon, siyalore, ortostatik hipotansiyon, pollaküri/noktüri, 

aĢırı terleme, empotans 
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Tablo  2-2: PH’da hastaların Ģikayetleri 

HASTALARIN ġĠKAYETLERĠ 

 Titreme 

 YavaĢlamıĢ hareketler, kas ağrıları 

ve sertlik 

 Sandalyeden kalkmada zorluk 

 Yatakta dönmede zorluk 

 Giyinme, yıkanma gibi 

aktivitelerde zorluk 

 Gövdede öne eğiklik 

 

 KonuĢmada bozukluk 

 El yazısında küçülme 

 Yürümede zorluk ve düĢmeler  

 Tükrük artıĢı ve sızması 

 Ġlgisizlik, iĢtah kaybı 

 Hafıza kaybı 

 Sorulan sorulara yanıt vermede 

yavaĢlık  

 

 

 

2.8.1. Tremor 

Ġstirahat tremoru, PH’nın en iyi tanınan ve en spesifik kardinal bulgusudur. Hastaların 

yaklaĢık % 75-80’inde ortaya çıkar ve sıklıkla ilk semptomdur. YaklaĢık % 20 hastada 

hastalığın hiç bir evresinde tremor görülmez. Frekansı saniyede 4-7 Hz. olup istirahat 

sırasında ortaya çıkar, özellikle mental aktivite sırasında, stresle ve yürürken artar. 

Uyku sırasında ve hareketle azalır veya kaybolur. Ġstirahat tremoru genellikle el, ayak, 

dudak, dil ve çenede olabilir. 

Tremor sıklıkla tek elde, seyrek olarak da ayakta baĢlar. Ön kolun pronasyon-

supinasyon hareketi, elin bozuk para sayma ya da bir çakıl taĢını baĢ parmak ve iĢaret 

parmak arasında yuvarlama hareketi Ģeklinde olabilir. Ayakta ortaya çıktığı zaman 

pedala basma hareketini andırır. PH’da hastanın doktora en sık baĢvurma nedeni olan 

tremor, en fazla sosyal fobiye yol açan semptomdur (21, 23, 24, 26, 52, 57, 58). 

2.8.2. Bradikinezi 

Hastalarının er geç hepsinde geliĢen “bradikinezi” hareketlerin yavaĢlaması, 

“hipokinezi” hareketlerin fakirleĢmesi, “akinezi” ise tam hareket kaybı anlamını taĢır. 
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Hastalarda istemli hareketin baĢlamasında gecikme, bir hareketten diğerine geçmede ve 

hareketi durdurmada zorlanmanın yanı sıra, tekrarlanan ardı sıra hareketlerin amplitüd 

ve hızında tedricen bir düĢme dikkati çeker. Önceleri distal kaslar, daha sonra tüm kas 

grupları etkilenir (52, 57). 

Ġlk semptomu bradikinezi olan hastalar bu yavaĢlığı “tutukluk, güçsüzlük” Ģeklinde 

ifade ederler. Oysa kas gücü normaldir. Bradikinezinin manifestasyonları arasında yüzün 

ifadesiz görünüm alması (bradimimi), monoton konuĢma (hipokinetik dizartri), yutma 

iĢlevinin azalmasına bağlı ağızda salya birikimi ve akması (siyalore), yürüme sırasında 

otomatik kol hareketlerinin azalması veya kaybolması (assosiye hareketlerin kaybı) 

sayılabilir (52, 58). 

BaĢlangıçta hafif olan ve sorun yaratmayan söz konusu semptomların zaman içinde 

ilerlemesi sonucunda, hastalar en basit günlük aktivitelerini dahi kendi baĢlarına yerine 

getiremezler ve baĢkalarının yardımına muhtaç duruma gelirler (52- 54). 

  

2.8.3. Rijidite 

Hastaların bir çoğunun farkında olmadığı ve ancak ekstremitenin pasif olarak yapılan 

muayenesinde saptanan bir tür hipertoni bulgusudur. Rijiditede agonist ve antagonist 

kaslarda tonus artmıĢtır ve genellikle el bileğinde daha belirgindir. Ağır derecede 

olduğunda hastalar tarafından sertlik, gerilme, uzvun içinde bir çekilme hissi Ģeklinde 

tanımlanabilir. Proksimal veya distal kasları etkileyebilir ve bazen ağrılıdır. Rijiditeyle 

birlikte gözle görünmeyen tremor olduğunda, özellikle el bileğinin tonus muayenesinde, 

diĢli çark fenomeni saptanır (17, 56-58). 

 

2.8.4. Postüral Denge Bozukluğu 

PH’nın en az spesifik, ancak en fazla özürlülük yaratan kardinal bulgusudur (62). 

Propulsiyon ya da retropulsiyon ile bağlantılı denge kaybı Ģeklinde ve sıklıkla hastalığın 

geç evrelerinde ortaya çıkar. Postüral reflekslerin kaybına bağlı geliĢen bu bulgu, 

PH’daki düĢmelerin en sık nedenlerinden biridir (58). Yine bu postüral refleks kaybı 

nedeni ile hasta oturmak istediğinde adeta sandalyeye çöker (oturmada blok). 

Dengedeki ve postüral kontroldeki kötüleĢme, hastalarda düĢme korkusu yarattığı için 

hareketlerin hızında daha da azalmaya sebep olmaktadır (24, 56, 57). 
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2.8.5. Postüral Bozukluğu ve Deformiteler 

Yerçekiminden etkilenen fleksör kaslar nedeniyle Parkinson hastalarının, baĢları öne 

eğik, çeneleri göğüslerine değmek üzeredir. Gövdede sıklıkla öne eğik duruĢ, kimi 

hastada da bir yana eğiklik görülmektedir. Toraks kifotik, omuzlar protrakte, el ve 

kollar önde internal rotasyonda, dirsek, diz ve kalçalar fleksiyondadır (24, 29, 56, 63) 

(ġekil  2-2). 

 Sürekli olarak öne eğik durmak sırt kaslarının mekanik olarak gerilmesine yol 

açacağından hastalarda sırt ve bel ağrıları ortaya çıkarabilir. Zamanla anterokollis, 

skolyoz, striyatal el ve ayak baĢ parmağı ve kaptokormi (torakolomber vertebranın aĢırı 

fleksiyonu) geliĢebilir (56). 

 

2.8.6. Yürüme Bozukluğu 

PH’da yürüme paterni hastalığın değiĢik evrelerinde farklı olduğu gibi hastadan hastaya 

değiĢen derecede etkilenir. Tipik olarak, adım uzunluğunda kısalma ve dakikadaki adım 

sayısında azalma görülür. Böylece hastalar ufak adımlı, yavaĢ ve ayaklarını sürüyerek 

yürürler. Ġleri evredeki hastalarda yürümeyi baĢlatmada güçlük, yürürken donakalma 

(motor bloklar) ve postüral dengesizlik sık geliĢen semptomlardır. (52). 

Hastalığın erken dönemlerinde yürüme bozukluğu hafiftir. Yürürken asosiye kol 

hareketlerinde tek yanlı veya asimetrik azalma dıĢında yürüme hızı, adım mesafeleri ve 

dönüĢler genellikle normaldir. Bununla birlikte, yürüme dinamiği analizleri ile minimal 

bozukluklar saptanabilir (64, 65). Yapılan çalıĢmalarda, erken evredeki Parkinson 

hastalarının yürümeyi baĢlatmalarının ve bir engel etrafında dönüĢlerinin sağlıklı 

kontrollere göre anlamlı olarak yavaĢ ve gecikmeli olduğu bulunmuĢ (66), baĢ ve 

vücudun üst bölümünün rotasyonel stratejisinin değiĢtiği, dönüĢü tamamlamak için daha 

fazla sayıda adım attıkları ve yürüme sırasında yürüme yönünde sapmaların olduğu 

dikkati çekmiĢtir (67).  
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ġekil  2-2: Parkinson hastasının tipik görünümü 
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Hastalık ilerledikçe, öne eğik postürdeki hastalarda ayakları sürüyerek hipokinetik 

yürüme geliĢir ve adım mesafeleri kısalmıĢtır (65, 68). Aynı anda iki iĢi yapamadıkları 

için yürürken konuĢmaları gerekince durmak zorunda kalabilirler (69). DönüĢler 

yavaĢlamıĢ, çok adımlı ve blok Ģeklindedir. Asosiye kol hareketleri ilk semptomun 

baĢladığı tarafta belirgin olmak üzere bilateral azalmıĢtır (68).  

Hastalığın ileri evrelerinde kilitlenme hali (“freezing”; motor bloklar) ortaya çıkar. Bu 

durumda hasta düzgün biçimde yürürken kapı eĢiği, turnike gibi dar mekanlardan 

geçerken veya ekseni etrafında dönüĢ sırasında ayakları yere yapıĢır gibi kalakalır ve 

kısa bir süre (birkaç saniye, nadiren >30 sn) adım atamazlar. Bu durum çok Ģiddetli 

olduğunda hasta dengesini yitirerek düĢebilir. Kilitlenme daha çok ağır rijiditenin, 

bradikinezinin, postürü sürdürememenin ve uzun hastalık süresinin varlığında ortaya 

çıkar (52, 57). Hastaların yaklaĢık % 47’si kilitlenme olayını yaĢadıklarını ifade 

etmiĢlerdir (70). Motor bir fenomen olmakla birlikte, motor blokların oluĢmasında stres, 

anksiyete ve depresyonun önemli ölçüde rolleri olduğu anlaĢılmıĢtır (71, 72). 

Ġleri evrede bulunan kimi hastada karĢımıza çıkan baĢka bir problem de 

“festinasyon”dur. Hastalar yürüme baĢlangıcında kendiliklerinden öne daha fazla 

eğilirler ve ellerinde olmaksızın adımlarını giderek hızlandırırlar ve istedikleri zaman 

duramazlar. Genellikle birkaç adım kadar sonra öne düĢebilir ya da bir engele 

çarpabilirler (21). 

PH’ daki yürüme bozukluğunun en ağır komplikasyonu postural dengesizlik ve 

düĢmelerdir ve hastalığın progresyonunu yansıtır (52). PH’lı hastalarda yaĢam 

kalitelerini azaltan sebeplerden biri olarak yürümede yaĢanan zorlukların olduğu da 

bildirilmiĢtir (73). 

 

2.8.7. KonuĢma Bozukluğu 

Genellikle hastalığın ilerlemiĢ dönemlerinde ortaya çıkar. KonuĢma, yumuĢak bir tonda, 

monoton, hipofonik bir dizartri tipindedir. Kimi hastanın konuĢurken bazı heceleri 

kelimenin tam ortasında veya sonunda bir çok kez tekrarladığı (palilali) dikkati çeker. 

Bazı hastalarda kelimeler arasında alıĢılmıĢ aralar yoktur ve kelimeler iç içe 

girermiĢçesine konuĢma anlaĢılmaz hale gelebilir (“festinating speech”) (21, 52, 57) 
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2.8.8. Yutma Güçlüğü (Disfaji) 

Hastalığın geç dönemlerinde bazı hastalarda sıvı veya katı gıdalara karĢı geliĢen bir 

semptomdur. Yutmada görev alan kasların hareketlerinin yavaĢlamasına bağlı olduğu 

düĢünülür. Yutma hızının azalmasının yanı sıra, çiğneme de yavaĢlamıĢ olduğu için 

yemekler ağzın gerisisinde birikebilir (21, 52, 57). Disfaji aspirasyon pnömonisine yol 

açma riski taĢıması bakımından önemlidir (56).  

 

2.8.9. Distoni 

Hastalığı erken yaĢlarda baĢlayanlarda, özellikle genetik geçiĢli Parkinson 

sendromlarında distoni ilk semptom olabilir. En sık bir ayakta inversiyon, ayak veya el 

parmaklarında fleksiyon Ģeklindedir. Sıklıkla ağrılıdır. Nadiren blefarospazm veya 

servikal distoni gözlenir (52, 57). 

 

2.8.10. Diğer Semptomlar 

El Yazısı; bradikinezisi ön planda olan Parkinson hastalarının el yazısında harfler 

küçülme eğilimindedir. Harflerin Ģekilleri normaldir, ama yazı yazdıkça giderek küçülür 

ve okunamayacak hale gelebilir. Bu duruma “mikrografi” adı verilir (21). 

Siyalore; parasempatik hiperfonksiyona veya yutma iĢlevinin yavaĢlamasına bağlı 

olarak ağızda salya birikimi ve zaman zaman sızması halidir (21, 52, 57, 63, 74). 

Bradimimi (maske yüz); yüzün ifadesiz bir görünüm almasıdır. Fasiyal kasların rijidite 

ve bradikinezisinin kombinasyonundan kaynaklanır (21, 52, 57, 63, 74). 

Otonom disfonksiyon; sonucu hastalarda postüral hipotansiyon, konstipasyon, üriner 

inkontinans, aĢırı terleme veya empotans gibi sorunlara sık rastlanır (21, 52, 57, 63, 74).  

Seboreik dermatit; ciltteki yağ bezlerinin iĢlevinin artmasına bağlı olarak özellikle 

yüzde ve alında parlaklık, hatta pullanma olması halidir (21, 52, 57, 63, 74). 

Depresyon; hastaların yaklaĢık olarak % 50’sinde görülür. Hastalarda bazen panik 

ataklara da rastlanabilmektedir (21, 52, 57, 63, 74). 
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Uyku bozuklukları; bir çok nedene bağlı olabilir. Uyku siklusunun gündüze kayması, 

Ģiddetli tremor varlığı, bradikineziden dolayı hastanın yatakta dönememesi, Parkinson 

ilaçlarına bağlı olarak canlı hayallerin oluĢması, noktürnal myoklonus, huzursuz bacak 

sendromu, pollaküri veya depresyondan kaynaklanabilir (21, 52, 57, 63, 74).  

Demans; özellikle ileri yaĢlardaki ve hastalığın ileri evrelerindeki hastaların yaklaĢık % 

30’ unda görülebilmektedir (21, 52, 57, 63, 74).  

 

2.8.11. Pulmoner Disfonksiyon 

PH’ da solunum fonksiyon bozukluğunu ilk kez James Parkinson orjinal makalesinde 

bir olgusunda bildirmiĢtir. Daha sonraki yıllarda araĢtırmacılar tarafından yazılmıĢ 

nöroloji kitaplarında Parkinson hastalığının semptomları arasında dispneden 

bahsedilmemektedir. Bununla birlikte PH’ da solunum fonksiyon değerlendirmelerine 

yönelik yapılan klinik çalıĢmalarda hastaların önemli bir yüzdesinde bozukluk ortaya 

çıkmıĢtır (2). Gerçekten solunum problemleri PH’da asemptomatik olmasına rağmen 

yaygın olup büyük oranda mortalite ve morbiditenin nedenidir (2, 75-79). Bununla 

birlikte solunum kas tutulumunun derecesi ve solunum bozukluklarının patogenezindeki 

rol kesin olarak kanıtlanamamıĢtır (76).  

Hastaların iskelet kaslarında rijidite ve bradikinezi nedeniyle tekrarlayıcı motor 

hareketlerin yapılması güç olduğundan solunum fonksiyon testlerinde de bozukluklar 

olur (5, 76, 8). Birçok çalıĢmada, sağlıklı kiĢilerle karĢılaĢtırıldığında, Parkinsonlu 

hastaların daha düĢük zorlu vital kapasiteleri olduğu, birinci saniyedeki ekspiratuar 

hacimlerinin, maksimal istemli ventilasyonlarının, pik ekspiratuar ve inspiratuar 

akımlarının, maksimum inspiratuar ve ekspiratuar ağız içi basınçlarının azaldığı 

gösterilmiĢtir (1, 3, 6, 7, 9, 13, 75). 

PH’da görülen pulmoner disfonksiyonların tipi geniĢ kapsamlı çalıĢmalarda 

gösterilmesine rağmen bu bozuklukların gerçek klinik paterni tamamen 

tanımlanamamıĢtır (7). Solunum fonksiyon testlerinde sıklıkla obstrüktif tipte bozukluk 

saptanır ve hastaların yaklaĢık % 80’ inde bulunduğu ileri sürülmektedir (2, 3, 6). 

Birçok araĢtırmacı hava yolu obstrüksiyonunun hastalıkta artmıĢ parasempatik 

aktivitenin bronĢ kaslarının tonusunu artırması sonucu olduğunu ileri sürmektedir (2- 4). 
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PH’da özellikle progresif kifozun neden olduğu restriktif komponentte mevcuttur (8, 9). 

PH’lı hastalarda restriktif respiratuar bozukluğun frekansının % 28 (81) ve % 85 (82) 

arasında değiĢtiği bildirilmiĢtir. Restriktif respiratuar bozuklukların düĢme ve yürümede 

donma gibi hastalığın ilerlemiĢ evrelerinin motor özellikleriyle korele olduğu 

gösterilmiĢtir (9). Yapılan bir çalıĢmada restriktif ventilasyon bozukluğunu, olasılıkla 

inkoordine ekspiratuar efor veya göğüs duvarı rijiditesine sekonder anormal olarak 

düĢük göğüs duvarı kompliyansına bağlamıĢlardır (82). 

MĠP ve MEP ölçümleriyle değerlendirilen solunum kas gücündeki azalmayı  gösteren 

bir çok çalıĢma vardır (2, 9-11). Semptomları ağır düzeyde olan Parkinson hastalarında 

solunum kas gücünde azalma nedeniyle etkin öksürememe sekresyonlarının 

atılamamasına ve sekonder infeksiyonlara zemin hazırlayabilir (12). Ġstemli ve refleks 

öksürük gücü aynı yaĢtaki kontrol grubuna göre azalmıĢtır ve bu durum hastalarda 

aspirasyon pnömonisi geliĢiminde önemli rol oynayabilmektedir (12, 83). 

Solunuma ait bozukluklar sadece ileri evrelerdeki hastalara özgü değildir. Hafif ve orta 

derecede etkilenmiĢ hastalarda da hem inspiratuar hem de ekspiratur solunum kas 

güçlerinde anlamlı derecelerde azalmalar olduğunu ve egzersiz kapasitesinin 

etkilendiğini gösteren çalıĢmalar mevcuttur (1, 9, 11, 84). 

Hastaların on-off dönemlerindeki solunum fonksiyon testleri incelendiğinde solunum 

fonksyonlarının her iki dönemde de etkilendiği; off dönemlerindeki sonuçların anlamlı 

ölçüde daha kötü olduğu gösterilmiĢtir (8, 85). 

Ayrıca hastalığın tedavisinde kullanılan bazı ilaçların da solunum bozukluklarına yol 

açtığı bildirilmektedir (86). 

PH’da solunum fonksiyon değerlendirmesinde akım-volüm eğrisi de kullanılmaktadır. 

Hava akımında osilasyonların yanısıra akım volüm eğrisinde yuvarlaklaĢma, tepe akım 

hızında azalma ve gecikme gözlenmiĢtir (10). PH’da akım volüm halkasında “testere 

diĢi paterni” görüldüğü de bildirilmiĢtir (87). 

PH’ da solunum fonksiyonunu aksatan diğer nedenler arasında akut ve primer alveoler 

hipoventilasyon, solunum kaslarının ekstrapiramidal sistem tarafından kontrolünün 

bozulması, bronĢ sekresyonunun artması veya toraks duvarının kompliyansının azalması 

sayılabilir (3). Bunların dıĢında hava yolu direncinin artması ve Parkinson hastalığı ile 

beraber olan kronik obstrüktif akciğer hastalığına bağlı akciğer elastisitesinin azalması 
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gibi nöromusküler fonksiyon ile ilgili olmayan durumlarda problem oluĢturabilir (3, 10, 

78). 

Parkinson hastalığında hava yolu obstrüksiyonu veya restriktif pulmoner disfonksiyon 

yüksek prevelansta olmasına rağmen hastalar sedanter yaĢamları ve eforlarını minimale 

indirdikleri için solunumsal yakınmaları ön planda değildir. Bununla birlikte günlük 

yaĢam aktivitelerinde kısıtlanmaya pulmoner fonksiyon bozukluğu önemli ölçüde 

katkıda bulunmaktadır (9).  

 

2.9. Parkinson Hastalığının Tanısı 

Parkinson hastalığı tanısına varmak için özel bir laboratuar yada radyolojik tanı yöntemi 

yoktur. Tanı anamnez bilgisine ve klinik belirtilere dayanarak konur. PH semptom ve 

bulgularının asimetrik baĢlaması, hastalığın yavaĢ seyir hızı ve levodopa yanıtının 

olması gibi bir çok özelliğine dayanılarak, diğer parkinsonizmlerden klinik olarak ayırt 

edilir. Günümüzde klinik PH tanısı “Ġngiltere PH Derneği Beyin Bankası Klinik Tanı 

Kriterleri”ne (55) dayanarak konulur (17).  

 

2.10. Parkinson Hastalığının Tedavisi 

PH’ da nörodejenerasyonun patofizyolojisi kesin olarak bilinmediği için, bu süreci 

tamamen önleyici veya yavaĢlatıcı bir tedavi henüz bulunamamıĢtır. Günümüzde PH’da 

tedavinin genel amaçlarını; hastanın değiĢen semptomlarını ve ihtiyaçlarını takip 

edebilmek için düzenli aralıklarla hastayı izlemek, mobilite problemlerini ve 

deformiteleri önlemek veya azaltmak hastanın mümkün olduğu kadar günlük yaĢamında 

bağımsız olabilmesini sağlamak ve hastayı ve ailesini eğitmek olarak sıralayabiliriz (21, 

88). 

Parkinson hastalığında tedavi;  

Medikal tedavi, 

Cerrahi,  

Fizyoterapi ve rehabilitasyondan oluĢmaktadır. 
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2.10.1. Medikal Tedavi 

Günümüzde kullanılan ilaçların tümü Parkinson hastalığının semptomlarını düzeltmeye 

yöneliktir. Tedavi hastalığın ilk dönemlerinde, henüz semptomlar hafifken nadiren 

sorun olur. Ancak hastalık ilerledikçe progresyona ve/veya tedaviye bağlı olduğu 

düĢünülen pek çok sorun belirir ve giderek hastanın tedavisi güçleĢir. 

 Parkinson hastalığında tedavi seçiminde dikkat edilecek bazı noktalar vardır. Hastanın 

bulunduğu yaĢ, belirtilerin ağırlık derecesi, en fazla rahatsızlık yaratan belirtinin türü 

(titreme ya da hareket yavaĢlığı gibi) veya hastanın günlük iĢlerini kısıtlama derecesi 

göz önüne alınarak uygulanacak tedaviler farklı olacaktır (21, 89, 90, 91). 

 

 Parkinson Hastalığında Kullanılan Ġlaçlar: 

 Levodopa 

 Dopamin Reseptör Agonistleri 

 Antikolinerjikler 

 Amantadin 

 Mao-B inhibitörleri 

 Komt inhibitörleri 

 

Bazı hastalarda dopamin reseptör agonistleri ile tedavi sırasında lökositoz, 

sedimentasyon yüksekliğinin de eĢlik ettiği dispne ve plevrada kalınlaĢma (fibrozis) 

geliĢebilir (92). Ġlacın ani olarak kesilmesine bağlı olarak da hastalarda akut solunum 

yetmezliği bulguları bildirilmiĢtir (9). 

 

2.10.2. Cerrahi Tedavi 

Ġlaç tedavisinden yeterli yarar görülmediği taktirde, özellikle bazı belirtiler için ve 

seçilmiĢ hastalarda son seçenek olarak cerrahi yöntemlere baĢvurulabilir (93). 

PH’da uygulanan cerrahi tedaviler:  

Ablasyon (yakma) Ameliyatları: Talamotomi, Pallidotomi  
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Stimülasyon (pil) Ameliyatları: Talamik ve Pallidal Stimülasyon, Subtalamik Çekirdek 

Stimülasyonu  

Hücre nakli (transplantasyon) Ameliyatları: Adrenal medulla transplantasyonu, fetal 

doku inplantasyonu  

 

2.10.3. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 

YaĢlanan toplumla birlikte PH’nın prevelansını da artmaktadır (94). KiĢilerin fiziksel, 

psikolojik, sosyal ve fonksiyonel durumlarını etkileyen PH’da uygulanan rehabilitasyon 

programlarının; geride kalan dopaminerjik hücrelerde dopamin sentezini stimüle ettiği 

ve bu nedenle de hastalığın semptomlarını azalttığı (95, 96) bildirilmekte ve 

antiparkinson ajanlarıyla birlikte nonfarmakolojik tedavi olarak kullanımı önerimektedir 

(97, 94, 98).  

Hastalık progresyonuna, hastanın engellilik düzeyine göre planlanan rehabilitasyonun 

amacı; hastalığın yol açtığı problemleri minimuma indirip, kendi yetersizliğinin ve 

çevresel koĢulların elverdiği ölçüde hastayı maksimum bağımsızlığa ulaĢtırmak ve 

yaĢam kalitesini yükseltmektir (99). Bu amaçla hedeflerimizi: kontraktür ve ağrı gibi 

immobilizasyonun olumsuz etkisini önlemek; motor güç, hız ve harekete baĢlama gibi 

istemli hareketleri geliĢtirmek; eklem hareket açıklığını korumak ve artırmak; doğru 

postürü hastaya öğretmek; denge reaksiyonlarını iyileĢtirmek; solunum kapasitesini 

korumak ve artırmak; yaĢam kalitesini artırmak; motivasyon ve psiko-sosyal destek 

sağlamak  olarak sıralayabiliriz (99, 100, 101). 

PH’da rehabilitasyonun etkinliği üzerine iki temel yayınlanmıĢ teori vardır: 1.Bozuk 

olan bazal gangliyanın bypass edilmesi; 2. Aktiviteye bağlı nöroplastisitedir (98).  

Rehabilitasyon programlarının, hastaların fonksiyonel limitasyonlarını ve spesifik 

bozukluklarını düzelttiği (102, 103, 104), yaĢam kalitesini artırdığı (105) gösterilmiĢtir. 

Tedavide kullanılan dopaminerjik ilaçlar bradikineziyi önemli ölçüde azaltmakla 

birlikte, tek baĢına hareketlerin artıĢında etkili değildir. Bu nedenle hastalığın erken 

dönemlerinde yoğun fizyoterapiye baĢlanmalıdır. Böylece hastaların mobiliteleri 

korunabilir, pnömoni geliĢme riski azaltılabilir ve günlük yaĢam aktivitelerini bağımsız 

sürdürebilme yeteneği, egzersiz yapmayan hastalara göre daha baĢarılı olabilir (23). 
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2.10.3.1. Hastanın Değerlendirilmesi 

Hastalığın devrelerine göre ve uygulanan medikal tedavilerin etkisiyle semptomlar 

değiĢebilmektedir. Bu nedenle bütün hastalar bireysel olarak dikkatle 

değerlendirilmelidirler (99, 101). 

Hastaların semptomlarının Ģiddetini, hastalık evresini, günlük yaĢam aktivitelerindeki 

bağımsızlıklarını, düĢme sıklığını, denge bozukluklarını, yaĢam kalitelerini 

değerlendirmek için bazı klinik ölçekler kullanılmalıdır (106). Bu ölçekler takipler 

sırasında rehabilitasyona yanıtı değerlendirmekte de objektif veriler sağlamaktadır.  

Hastalığın evresini belirlemede Hoehn-Yahr evreleme ölçeği (60);  tek tek hastaların 

mental durumlarını, günlük yaĢam aktivitelerini, motor fonksiyonlarını ve tedavinin 

komplikasyonlarını belirlemede ise “BirleĢik Parkinson Hastalığı Değerlendirme 

Ölçeği” – BPHDÖ (“Unified Parkinson’s Disease Rating Scale” - UPDRS) 

kullanılmaktadır (107). PH’lı hastaların durumlarını değerlendirmek üzere “Self-

assessment Parkinson’s Disease Disability Scale”, “Webster Rating Scale”, “New York 

Rating Scale” gibi birçok değerlendirme ölçekleri de kullanılabilinmektedir (108). 

Hastaların yaĢam kalitelerini değerlendirmek amacıyla “Parkinson’s Disease 

Questionnaire-39 (109), “Nottingham Health Profile” (110), “Medical Outcomes Study 

36-Item Short Form, Health Survey” (111); günlük yaĢam aktivitelerini 

değerlendirmede ise “Schwab and England” (112) ölçeği sıklıkla kullanılmaktadır. 

Hastayı değerlendirirken sadece iĢi baĢarabilmesi değil, tamamlama süresi üzerinde de 

durulmalıdır. Bu nedenle hastanın yürümesi değerlendirilirken yürüme paterni ile 

birlikte hız ve mesafe de dikkate alınmalıdır. Hastanın el yazısı periyodik olarak 

izlenmelidir (23, 101). 

Denge bozukluğu tek bacak üzerinde durma, tek bacak üzerinde durma süresi, tandem 

yürüyüĢü gibi basit ölçümlerle incelenebilmesinin yanısıra “Berg Balance Scale”, 

“Functional Reach and Sensory Orientation Test - SOT” gibi ölçeklerle de 

değerlendirilmektedir (95). 

“History of Falling Questionnaire” (113) ve “Freezing of Gait Questionnaire” (114) ise 

Parkinson hastalığında düĢme ve donma sorunlarını değerlendirmede kullanılan 

ölçeklerdendir.  

PH’lı hastalar inaktif oldukları için fiziksel kapasitelerinin değerlendirilmesi de 

önemlidir. Bu amaçla fonksiyonel, kolay uygulanabilir ve güvenilir bir test olan 6 

dakika yürüme testinin bu popülasyonda kullanımı önerilmektedir (115). 
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Hastaların konforlu yürüme hızlarını değerlendirmede “10 metre yürüme testi”, 

fonksiyonel mobilitelerini değerlendirmede “Parkinson’s Activity Scale”, yürüme ve 

dengenin birlikte değerlendirilmesinde “Timed Up and Go” testi, bozulmuĢ postüral 

cevapları değerlendirmede ise “Retropulsion” testi PH’lı hasta değerlendirmesinde 

kullanılan testlerdendir (115). 

Postür, eklem hareket açıklığı, kas gücü, dönme süresi değerlendirmeleri de tedavi 

programının belirlenmesi amacıyla uygulanmalıdır (23). 

Göğüs ekspansiyonu ve solunum fonksiyon testlerinin yapılması da alt solunum yolu 

infeksiyonları nedeniyle değerlendirilmeye katılmalıdır (23). 

 

2.10.3.2. Rehabilitasyon Programı 

Rehabilitasyon programı; her tedavi yaklaĢımında olduğu gibi, hastanın değerlendirme 

sonuçlarıyla iliĢkili olarak oluĢturulan amaçlara ve hastanın önceliklerine göre 

belirlenmelidir (115).  Tedavi programına en erken dönemde baĢlanmalı ve hasta 

egzersiz yapmaya cesaretlendirilmelidir. 

PH’nın tedavisinde kullanılan yaklaĢımların genel içeriğini aĢağıdaki gibi sıralayabiliriz 

(116): 

1. GevĢeme eğitimi ve egzersizleri 

2. Solunum egzersizleri 

3. Kasları pasif olarak germe ve pozisyonlama 

4. Aktif eklem hareket egzersizleri 

5. Ağırlık aktarma 

6. Denge cevabını geliĢtirici egzersizler 

7. Yürüme eğitimi ve 

8. Hasta ev egzersiz programları.       

                 

Tedavinin genel hedefleri; eklem hareket açıklığını sağlayarak hareketi artırmak, göğüs 

ekspansiyonunu sürdürmek ve artırmak, yürümeyi düzeltmek, denge reaksiyonlarını 

iyileĢtirmek, düĢmeleri önlemek, fonksiyonel yeterliliği sağlamak, inaktivite nedeniyle 

azalmıĢ fiziksel kapasiteyi korumak veya düzeltmektir (23, 115). 
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“Practice Recommendations Development Group” hastalığın seyrinde üç faz 

tanımlamıĢlardır (115, 117):  

 Erken Faz: Hastalar ya limitasyona sahip değildirler yada az bir etkilenimleri 

vardır. H-Y’ a göre 1 ile 2,5 evresi arasında sınıflandırılırlar. 

 Orta Faz: Hastalar daha ciddi semptomlar geliĢtirirler; aktivitelerdeki 

performansları kısıtlanır ve denge problemleri ile artmıĢ düĢme riski ortaya 

çıkar. H-Y’ a göre 2 ile 4 evresi arasında sınıflandırılırlar.  

 Geç Faz: Hastalar yatağa veya tekerlekli sandalyeye bağımlıdırlar. H-Y’ a göre 

5 evresinde sınıflandırılırlar (Tablo  2-3) verilmiĢtir.Tablo  2-3:  PH seyrindeki 

fazlar:  PH’da fizyoterapi için amaçlar ve olası tedaviler (Keus SHJ-2007) 

 

Tablo  2-3:  PH seyrindeki fazlar:  PH’da fizyoterapi için amaçlar ve olası tedaviler (Keus 

SHJ-2007) 
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Parkinson hastalığının ana bulgularından biri olan rijidite kontraktürlere zemin 

hazırlamakta, kas ağrılarına sebep olabilmektedir. Rijiditeyi ve sebep olduğu 

komplikasyonları azaltmak için; gevĢeme egzersizleri, sıcak banyolar (32-34 C°), Hot- 

pack uygulamaları, eklem hareket açıklığı egzersizleri (EHA) ve germe, masaj, 

biofeedback uygulamalarından yaralanılabilinir (15, 61,118). Hareketliliği artırabilmek 

için rijiditede azalma sağlanmıĢ olmalıdır.  

YumuĢak, ritmik, yavaĢ sallanma hareketlerini, ekstremite ve gövdenin rotasyonunu ve 

yoganın kullanımını içeren gevĢeme teknikleri tremor varlığında ve donma episodları 

sırasında da faydalı olabilir (115). Bradikinezi ve rijiditede faydalı olan EHA 

egzersizlerinin tekrarlı olarak yapılması ile eklem hareketliliği korunur, kan dolaĢımı 

artar, venöz staz ile geliĢebilecek problemler engellenebilir ve atrofi hızı azalır. Tutulan 

ekstremite ilk önce pasif hareket ettirilmeli ve sonra, hasta tarafından denetlenebilir hale 

gelinceye dek, yardımla aktif hareketlere geçilmelidir (119). Ġstenen hareketler geniĢ ve 

bütün hareket açıklığı boyunca gerçekleĢtirilmelidir (23, 119). 

PH’da torasik vertebralardaki abartılı primer fleksiyon postürü kifoza ve pulmoner 

kapasitenin azalmasına; rijidite ise restriktif pulmoner kapasitenin azalmasına neden 

olabilir. Sedanter yaĢam stili nedeniyle de yapabilecekleri hareketler daha da azalabilir. Bu 

nedenlerden dolayı erken dönemden itibaren önerilen solunum egzersizleri, uygun postür ve 

gövde ekstansiyonunu sağlamada, pulmoner komplikasyonu önlemede yardımcıdır. Solunum 

kapasitesini arttırmak, göğüs ekspansiyonunu arttırmak için solunum ve germe 

egzersizleri birlikte önerilebilir. Yürürken üst ekstremite aktiviteleri (örneğin kol 

sallama hareketinin artırılması gibi) de göğüs ekspansiyonunu artırabilir. Fizyoterapist 

hastayı “sağ-sol”, “bir-iki” gibi bazı ritmik sözlerle yürümeye teĢvik edebilmelidir. 

Spesifik solunum egzersizlerinin yanı sıra solunum kas eğitimi de tedaviye katılmalıdır 

(23, 24, 99, 119, 120). Normal postürün devamını sağlamak için de pelvik-tilt 

egzersizleri, sırt ekstansiyon egzersizleri, kalça, diz ve ayak bileği fleksör kaslarına da 

germe egzersizleri verilebilir (23, 24, 116). 

PH'da yürüme güçlüğü yaygın bir problem olarak görülmektedir. Yeterli Levodopa 

tedavisine rağmen, tipik olarak, yürüme yavaĢtır; yürüme kısa adımlarla ve ayakları 

sürükleyerek karakterize edilir (121, 122, 123). Uygun postürde yürümeye baĢlama, yön 

değiĢtirme, durma ve birleĢik hareketlerin (kol sallama gibi) yürümeye katılmasını 

sağlayıcı yürüme egzersizlerinin yanı sıra gövde mobilitesi ve güçlendirme eğitimleri 

rehabilitasyonda önemli olmakla birlikte son zamanlarda yürümenin düzeltilmesinde 
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“ipucu stratejileri” ve “kognitif hareket stratejileri” ile treadmill eğitimi ön plana 

çıkmaktadır (115, 123).  

Ġpucu stratejileri metronom, yüksek sesle sayı sayma, el çırpma gibi iĢitsel; “L” baston 

kullanımı, çizgili yer döĢemesi, laser pointer kullanımı gibi vizüel; bacak veya kalçaya 

taping gibi taktil ve büyük adım atmayı düĢünme gibi kognitif ipuçlarının kullanımı 

içermektedir. Kognitif hareket stratejileri ise; kısaca kompleks otomatik hareketlerin 

basit hareket komponentlerine dönüĢtürülmesine dayanmaktadır (117).   

PH’lı hastalarda aktif yürüme eğitimi boyunca kullanılan görsel ve iĢitsel ipuçlarının 

yürümeyi iyileĢtirdiğine dair bir çok çalıĢma bulunmasına rağmen klinik uygulamada 

henüz yeteri kadar kullanılmamaktadır (124-127). Kognitif hareket stratejileri ile 

birlikte ipucu stratejilerinin kullanımı yürümeyi baĢlatmada yaĢanan zorluğu ve adım 

uzunluğunu düzeltebilmektedir (128, 115). 

Hastalara yürüme baĢlangıcında yaĢadıkları “kilitlenme” durumunu aĢmalarında etkin 

biçimde kullanabilecekleri bir “L”baston önerisi, adım atmadan önce bir bacaktan 

diğerine yumuĢak salınımların yapılmasının yanı sıra hareketi baĢlatmak için verilen 

sözsel komutların (“dikkat, hazır, baĢla”), güçlü ve uygun adımlarla yürümeye 

baĢlamanın öğretilmesi gerekir (15, 115, 129).  

BaĢlangıçta strok ve spinal kord yaralanmalı hastalarda yapılan treadmill eğitimi son 

yıllarda PH’lı hastalarda da yapılmaya baĢlanmıĢtır (123, 130). Yürüme egzersizi olarak 

treadmill kullanımı konforlu yürüme hızını, adım uzunluğunu ve gövde rotasyonunu 

artırabilir (131). Treadmill eğitimi yürüme bozukluklarının tedavisinde ve yaĢam 

kalitesini artırmada alternatif, tamamlayıcı bir tedavi olarak kullanılabilinir (123). 

Yürüme rehabilitasyonuna, kalabalıkta, değiĢik yüzeylerde, kapı aralıklarında çalıĢma 

da dahil edilmelidir (23). 

Hastaların yaĢam kalitelerini negatif etkileyen mobilite problemleri yürüme 

bozuklukları, instabilite ve düĢmelerle iliĢkilidir (123). 

Ġlaca yanıtı en düĢük motor özellik olan postüral bozuklukların tedavisinde 

rehabilitasyona erken dönemden itibaren baĢlanmalıdır (15). Dengedeki ve postüral 

kontroldeki kötüleĢme, hastalarda düĢme korkusu yaratmakta, fiziksel aktivitelerini 

sınırlamaktadır (24, 56, 57). Bu nedenle denge ve ağırlık aktarma egzersizleri, bunların 

yanında pozisyonu korumak için gerekli olan azalmıĢ reflekslerin yeniden 

kazandırılmasına yönelik aktiviteler verilebilir. Hasta ve yakınlarına düĢme ile ilgili risk 
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faktörleri ve bu riski azaltacak çevresel önlemler anlatılmalıdır. Stabil ve daha az stabil 

yüzeylerde ekstremite hareketleri de eklenerek denge çalıĢılabilir (23, 61). Dengeyi 

düzeltmede denge eğitiminin alt ekstremite güçlendirme eğitimi ile birlikte verilmesinin 

tek baĢına denge egzersizlerinden çok daha fazla etkili olduğu bildirilmiĢtir (132, 133).  

Göğüs kaslarındaki rijidite, bradikinezi ve hipomimi nedeniyle Parkinson hastasının 

konuĢması dizartrik ve yumuĢak tondadır, ses volumü azalmıĢtır (57, 134). PH’da 

görülen dizartri problemine yönelik en yararlı olduğu söylenen strateji, ses-solunum 

destek çaba modeli veya Lee Silverman Ses Tedavisidir (135). Bu teknik “yüksek 

düĢün, bağırarak düĢün” yaklaĢımını yararlı kılar, bununla beraber bu metot seste 

zorlamaya sebep olması nedeniyle eleĢtirilir. Solunumun kontrolü, diyafragmatik 

solunum, oral-motor egzersizler, heceleyerek konuĢmaya çalıĢma diğer teknikler 

arasında sayılabilir (136). 

Orofasiyal-larengeaal bradikinezi ve rijiditeye bağlı olarak oluĢan disfajide altın 

standart videofloroskopik incelemedir (137). Gerekirse floroskopi altında baryumlu 

yutma tetkiği yapılmalıdır (138). Birçok hasta uzamıĢ çiğneme nedeniyle uygun oral 

beslenmede zorluk çekmektedirler. Disfajide; besin kıvamının modifikasyonu, aile veya 

bakıcının eğitimi ile indirekt davranıĢ stratejileri veya oral motor egzersizler, volanter 

öksürük, koordine solunum ve solunum kas gücünü geliĢtirici egzersizler, postüral 

teknikler (baĢı öne eğme vb) gibi direkt davranıĢ stratejilerinden faydalanılabilir (139). 

Hastaların motor sorunlarından kaynaklanan günlük yaĢam aktivitelerindeki güçlük 

nedeniyle hastalara yardımcı alet ve gereçlerin verilmesi ev kazalarından 

korunabilmeleri açısından önemlidir (99). 

Fizyoterapi ve rehabilitasyonun önemi levodopanın kullanımından önce vurgulanmıĢ 

ama Parkinson hastalığındaki etkinliği tam olarak çalıĢılmamıĢ ve yapılan çalıĢmaların 

çoğunda körlemesine, fiziksel veya hastalık durumunun sadece global 

değerlendirilmesinde kullanılmıĢ (97). Daha sonra yapılan çalıĢmalarda ise Parkinson 

hastaları için kapsamlı tedavide ilaç tedavisiyle birlikte fizyoterapi ve rehabilitasyonun 

faydalı olduğu; hastaların fonksiyonel performanslarında geliĢme görüldüğü 

gösterilmiĢtir (94, 95, 98, 117, 140). 

Fizyoterapi programını takiben, hastaların motor fonksiyonlarında (bradikinezi ve 

rijidite) ve günlük yaĢam aktivitelerinde önemli düzelmeler olduğu gösterilmiĢ fakat 

hastalar evlerine döndüklerinde sedanter yaĢama devam etmeleri nedeniyle kazandıkları 
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geliĢmeleri kaybederek tedavi öncesi baz değerlerine geri döndükleri saptanmıĢtır. Bu 

yüzden egzersizlerin sürekliliğinin gerekli olduğu vurgulanmaktadır (97).  

Egzersizin, dopamin agonistlerinin absorbsiyonu üzerindeki etkilerini araĢtıran 

çalıĢmalarda sonucun hastadan hastaya değiĢtiği görülmüĢtür (23). 

Parkinson hastalığında rehabilitasyon uygulamaları ömür boyu sürdürülmelidir. 

Hastalara verilecek ev programı orta yoğunlukta, hastanın gün içinde yapabileceği 

Ģekilde olmalıdır. Hasta ve yakınları yorgunluk hakkında uyarılmalıdır, çünkü bu 

hastalar yorgunluk belirtilerini açığa çıkarmada yetersizdirler (99).  

Parkinson hastalığında düzenlenmiĢ uygun bir medikal ve fizyoterapi programının 

egzersiz toleransını artırdığı, önemli bir morbidite ve mortalite nedeni olan pulmoner 

fonksiyon bozuklukları üzerinde etkili olduğu bilinmektedir (75). 

 

2.10.3.2.1. Solunum Rehabilitasyonu 

“American Thoracic Society” (ATS) ve “European Respiratory Society”nin (ERS) ortak 

yayınladıkları güncel bildirgeye göre; solunum rehabilitasyonu (SR); semptomatik olan 

ve günlük yaĢam aktiviteleri azalmıĢ kronik solunum hastaları için kanıta dayalı, 

multidisipliner ve kapsamlı bir giriĢimdir. SR; semptomları azaltmak, fonksiyonel 

durumu optimize etmek ve hastalığın sistemik bulgularını stabilize ederek veya geriye 

çevirerek sağlık bakım harcamalarını azaltmak üzere hastanın bireysel tedavisine 

entegre edilerek planlanır (141).  

ATS/ERS bildirgesi solunumsal semptomlar nedeniyle fonksiyonel kapasitesi ve yaĢam 

kalitesi azalmıĢ tüm hasta gruplarında solunum rehabilitasyonunu önermektedir.  

Özellikle bazı nöromüsküler hastalıklarda solunumsal komplikasyonlar morbidite ve 

mortalitenin en önemli sebeplerindendir (2, 76, 77, 142, 143). 

 

Solunum Rehabilitasyonunun Amaçları: 

 Akciğer ve göğüs duvarı ekspansiyonunun sağlanması, kompliyansın arttırılması   

 Alveoler ventilasyonun sürdürülmesi 

 Hava yolu temizliğinin sağlanması (144). 
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2.10.3.2.1.1. Solunum Stratejileri 

Diyafragmatik solunum, segmental solunum, glossofarengeal solunum, büzük dudak 

solunumu, yavaĢ ve derin solunum, gevĢeme teknikleri, solunum kas eğitimi gibi 

giriĢimler solunum stratejileri baĢlığı altında incelenebilir.    

Bu egzersizlerin amaçları oldukça çeĢitlidir: 

 Bölgesel ventilasyonu ve gaz değiĢimini iyileĢtirmek,  

 Dinamik hiperinflasyonu azaltmak,  

 Solunum kas fonksiyonlarını iyileĢtirmek,  

 Dispneyi azaltmak 

 Egzersiz toleransını iyileĢtirmek 

 Sağlıkla iliĢkili yaĢam kalitesini iyileĢtirmek (145). 

 

2.10.3.2.1.1.1.  Diyafragmatik Solunum Egzersizi 

Optimum uzunluk-gerim iliĢkisi sağlanarak abdominal duvardaki kasların relaksasyonu 

ile diyafram hareketi oluĢur. Ġnspirasyonda solunum derinliğini arttırarak tidal 

solunumu arttırır ve yardımcı inspiratuar kasların kullanımını engelleyerek omuz 

kuĢağının gevĢemesini sağlar. Hasta dominant elini karın üzerine non-dominant elini ise 

göğüs bölgesine yerleĢtirir. Hastadan burnundan yavaĢça soluk alarak karnını ĢiĢirmesi 

ve ağzından yavaĢça nefesini verirken karnının indiğini hissetmesi istenir. 

Diyafragmatik solunumun amaçları; göğüs duvarı hareketliliğini, ventilasyonu ve 

egzersiz performansını iyileĢtirmek; enerji tüketimini, yardımcı solunum kas aktivitesini 

ve dispneyi azaltmaktır (145, 146). 

 

2.10.3.2.1.1.2. Segmental solunum 

Göğüs duvarının belli bölgelerine uygulanan basınçla oluĢan proprioseptif uyarandan 

yararlanılarak, o bölgelerin daha iyi ekspanse olması sağlanır (147). 

Hasta etkilenen bölgeye derin bir nefes alır ve yavaĢça nefes verir. Ekspirasyon rahat 

olmalıdır (147) Apikal, lateral kostal ve posterior-bazal  olarak  uygulanabilir.  

Amaçları: 

 Plevral sıvı toplanmasını önlemek,  
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 Atelektazi riskini azaltmak,  

 Sekresyon birikimini önlemek,  

 Paradoksal solunumu azaltmak,  

 Kontrolsüz solunumun yarattığı paniği azaltmak  

 Göğüs mobilitesini arttırmaktır (148). 

 

2.10.3.2.1.1.3. Glossofarengeal Solunum Egzersizi 

Dudaklar, dil, yumuĢak damak, farinks ve larinksin hareketi ile yapılır. Tidal volümü ve 

öksürük etkinliğini arttırmak için geliĢtirilen glossofarengeal solunum yeterli inspiratuar 

çaba oluĢturamayan hastalarda maksimal insuflasyonu arttırmada yararlı olabilir.  (146, 

149,150). 

 

2.10.3.2.1.1.4. Büzük Dudak Solunumu 

Burundan yavaĢ olarak nefes alıp, dudaklar büzülerek nefes verilir. Alveoler 

ventilasyon ve oksijenizasyonu iyileĢtirir ve solunum iĢini azaltır. Hava yolu kollapsını 

önlemek için dudaklar hafif açık tutularak yapılan ekspirasyon sırasında, ağzın açık 

olması nedeni ile ekspirasyon sonunda yaklaĢık 5 cmH2O’luk bir basınç oluĢturulur ve 

küçük havayollarının kapanması engellenir. Spontan solunum ile karĢılaĢtırıldığında 

büzük dudak solunumu, solunum frekansı, dispne ve PaCO2’yi azaltır, tidal volüm ve 

oksijen satürasyonunu artırır (147, 151, 152). 

 

2.10.3.2.1.1.5. YavaĢ ve Derin Solunum 

YavaĢ ve derin inspirasyon solunum paterni süresince, alveoler ventilasyon ve 

oksijenasyonu iyileĢtirmektedir.  DüĢük  solunum  hızı  sağlayarak  dispneyi  rahatlatır 

(153, 154). 

 

2.10.3.2.1.1.6. GevĢeme Teknikleri 

Solunum sıkıntısı, çoğu zaman aĢırı korku ve paniğe neden olur. Solunum kontrolü ve 

gevĢeme teknikleri solunum sıkıntısına bağlı anksiyete ve paniği azaltmada 

kullanılabilmektedir (155).  



 31 

2.10.3.2.1.1.7. Solunum Kas Eğitimi 

Kronik akciğer hastalıklarında ve nöromüskuler sorunlarda, sıklıkla solunum kas 

kuvveti ve enduransında azalma ortaya çıkar. Bu durum, dispne, egzersiz kapasitesinde 

kısıtlanma ve mekanik ventilatörden ayrılamama ile sonuçlanabilir (156). Solunum kas 

kuvveti ve enduransını artırmak, solunum kaslarının uzunluk gerilim iliĢkisini 

düzeltmek ve solunum kapasitesini artırmak amacı ile iskelet kaslarının eğitim 

prensipleri kullanılarak solunum kas eğitimi uygulanır (157). 

 

2.10.3.2.1.1.7.1. Ġnspiratuar Kas  Eğitimi (ĠKE) 

American Thoracic Society/European Respiratory Society (ATS/ERS)’nin ortak 

yayınladıkları 2006 kılavuzunda veriler kesin olmasa da ĠKE, özellikle Ģüpheli veya 

doğrulanmıĢ solunum kas zayıflığı olan hastalarda pulmoner rehabilitasyona yardımcı 

tedavi olarak önerilebilmektedir. Üç tip inspiratuar kas eğitimi bildirilmiĢtir (141):  

Normokapnik hiperpne: Hastadan 15-20 dakika ağızlık veya maske aracılığıyla 

maksimal solunum yapması istenir. Bu eğitim Ģekli için kullanılan ekipman komplikedir 

ancak günümüzde daha basit “rebreathing” (tekrarlı soluma) sistemleri geliĢtirilmiĢtir 

(158-160).  

 

Ġnspiratuar dirençli eğitim: Hasta, bir ağızlık ve çapı ayarlanabilen adaptör aracılığıyla 

nefes alır. Bu direnç akıma bağlıdır. Akım ve basınç birbiri ile güçlü bir iliĢki içinde 

oldukları için yeterli eğitim Ģiddetine eriĢim yalnızca hedef basınç geri bildirimi ile olur. 

Yeterli eğitim Ģiddeti sağlandığında bu yöntem diğer yöntemler kadar etkilidir. (161-

163). 

 

“Threshold” (EĢik) dirençli yükleme cihazı ile eğitim: Hasta ağızlık aracılığıyla soluk 

alıp verir. Soluk alma sırasında dirençle karĢılaĢır. Direnç akımdan bağımsızdır, yayla 

sıkıĢtırılan  kapakla  sağlanır. Amaç, kapağı  açmak  için  yeterli  kuvvette nefes almak 

olmalıdır. Bu aletten  geçen  hava  sesi  duyulduğunda, doğru ve uygun kuvveti 

kullanarak  çalıĢıldığından emin  olunur. “Threshold” yükleme inspiratuar kasın kısalma 

hızını arttırır. Hastanın pozisyonundan etkilenmez . Ölçüm aralığı= 9-41 cm H2O’dur.  

Ġnspiratuar kas eğitiminde kullanılan Ģiddet, süre ve frekans oldukça çeĢitlilik 
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göstermektedir. Literatürde eğitim Ģiddetinin en az PImaks’ın ≥% 30’u ile günde 30 dk 

olması gerektiği vurgulanmaktadır (156, 164-166). 

 

Günümüzde, yukarıda adı geçen metodlardan birinin diğerine üstünlüğünü bildiren 

veriye rastlanmamaktadır. (141). Yapılan klinik çalıĢmalarda, nöromusküler hastalığı 

olan olgularda inspiratuar kas eğitiminin tedaviye yardımcı olarak kullanıldığı 

görülmektedir. (120, 165-168).  

 

ĠKE’nin Etkileri (157): 

 Ġnspiratuar kas kuvvetinde (PImax, % PImax, zirve inspiratuar akıĢ hızı) artıĢ 

 Tip I kas liflerinin oranında artıĢ, 

 Ġnspiratuar kas enduransında artıĢ, 

 Dispne algılamasında azalma, 

 Maksimal dakika ventilasyonunda artıĢ, 

 Altı dakika yürüme testi mesafesinde artıĢ, 

 Egzersiz sırasındaki solunum eforu algısında düzelme, 

 YaĢam kalitesinde artıĢ.  

 

2.10.3.2.1.1.7.2. Ekspiratuar Kas Eğitimi (EKE) 

 Hasta ağızlık aracılığıyla soluk alıp verir. Soluk verme sırasında dirençle karĢılaĢır. 

Direnç akımdan bağımsızdır. Ölçüm aralığı 4-20 cm H2O’dur.  Eğitim Ģiddeti 

konusunda net bir veri yoktur. Literatürde KOAH, Parkinson, Multiple Skleroz 

hastalarında ekspiratuar kas eğitiminin ekspiratuar kas kuvvetini arttırdığı ve zorlu 

ekspirasyon, öksürük ve konuĢma fonksiyonlarında iyileĢmeler sağladığı bildirilmiĢtir 

(13, 169-171). 

EKE’nin Etkileri (157): 

 Ekspiratuar kas kuvvetinde artıĢ, 

 Egzersiz kapasitesinde artıĢ, 

 Ekspirasyon süresinde uzama, 

 Dispne algılamasında azalma, 

 Ventilatuar kapasitede artıĢ, 

 Öksürük etkinliğinde artıĢ. 
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2.10.3.2.2. Hava Yolu Temizleme Teknikleri 

Nöromusküler hastalarda havayolu temizleme tekniklerini içeren programların 

düzenlenmesi olası alt solunum yolu enfeksiyonlarının engellenmesi ve/veya 

tedavisinde önemli yer tutar. Sekresyonun temizlenmesinde bilinen en klasik yöntem, 

postüral drenaj ile birlikte, perküsyon, vibrasyon ve shaking uygulamalarıdır. Postüral 

drenaj, yer çekiminin yardım ettiği pozisyonlara akciğer segmentlerinin 

yerleĢtirilmesidir. Böylece mukusun arkasında hava akıĢını artırarak, balgamın santral 

hava yollarına taĢınması ve atılımı sağlanır. Manuel veya mekanik perküsyon ve 

vibrasyon; göğüs duvarına eksternal kuvvet uygulanması ile, intraplevral basınç 

değiĢikliğine neden olur. Ossilatuar kuvvetler torakal kafes ve akciğer dokusuna 

geçerek, hava yolu duvarından balgamın çözülmesini sağlar (172). 

 

2.10.3.2.3. Egzersiz Eğitimi 

Nöromusküler hastalığı olan bireylerde egzersiz programları, altta yatan hastalığın 

tipine, ilerleme hızına ve hastanın durumuna uygun olarak planlanmalıdır.  Bu 

programlarda sıklıkla aerobik egzersizler (yürüme, bisiklet, su içi egzersiz vb) ve kas 

kuvvetlendirme egzersizlerinden yararlanılmaktadır (173).  

 

Uygun Ģiddette ve frekansta yapılan fiziksel egzersiz, havayolu temizlenmesi ve akciğer 

fonksiyonlarına olan olumlu katkılarının yanı sıra, kardiyovasküler uygunluk, 

fonksiyonel kapasite ve yaĢam kalitesini de artırır (174, 175).  

Parkinsonlu hastalar sedanter bir yaĢam tarzına sahip oldukları için endürans 

problemleri de sıklıkla geliĢebilmektedir (61). Bu nedenle solunum egzersizleri ile 

birlikte endüransı geliĢtirecek aerobik egzersizlerin hastaların programında yer alması 

önemli ve gereklidir. Hafif ve orta evredeki Parkinsonlu hastalarda düzenli yapılan 

aerobik egzersiz ile normal egzersiz kapasitesinin korunması mümkündür (16). 
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

 

Temmuz 2010 – Ağustos 2011 tarihleri arasında, Ġstanbul Üniversitesi CerrahpaĢa Tıp 

Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Parkinson hastalığı polikliniğine gelen idiyopatik PH 

tanısı almıĢ, düzenli tedavi altında bulunan 32 hasta çalıĢmaya alındı. 

ÇalıĢmamıza Ġstanbul Üniversitesi, Ġstanbul Tıp Fakültesi Yerel Etik Kurul 

Komitesi’nin 26.06.2009 tarihli 07 sayılı toplantısında onay alındı ve Helsinki 

Deklerasyonu’na uygun olarak yürütüldü. Tüm katılımcılara çalıĢma öncesinde yazılı 

olarak bilgilendirilmiĢ gönüllü olur formu imzalatıldı. ÇalıĢma randomize olarak 

planlandı ve çalıĢmaya alınan hastalar aĢağıdaki kriterlere göre seçildi. 

ÇalıĢmaya Alınma Kriterleri 

 United Kingdom (UK) Beyin Bankası Kriterleri’ne göre kesin Parkinson 

hastalığı tanısı almıĢ olmak 

 Hoehn-Yahr ölçeğine göre 1-3 evresinde bulunmak 

 Antiparkinson tedavisi altında olmak 

 “Açık” dönemde olmak 

ÇalıĢmadan DıĢlanma Kriterleri 

 Testleri yapmaya engel olacak derecede diskinezi 

 Bilinen Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı 

 Demans 

 Kooperasyon güçlüğü 

 Yürümeye engel oluĢturan diğer nörolojik, kardiyovasküler veya kas iskelet 

problemleri 
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3.1. Hasta Seçimi 

Hastalar bilgisayar destekli rastlantısal sayılar tablosu kullanılarak;  

Grup 1: Solunum Kas Eğitimi alan hastalar ve 

Grup 2: Solunum Kas Eğitimine ilave Yürüme Eğitimi alan hastalar olmak üzere 

iki gruba randomize edildi  (176).  

3.2. Yöntem 

Hastaların iletiĢim bilgileri, tanı, yaĢ, boy, kilo, cinsiyetleri, eğitim durumları, 

meslekleri, sigara kullanımları, H-Y Evre skalasına göre hastalık Ģiddeti, hastalık 

süreleri, hastalığın baĢlama yaĢı, ilk semptom ve ek bir hastalığa sahip olup olmadıkları 

sorgulandı ve değerlendirme formuna kaydedildi. 

Değerlendirmeler eğitim öncesi ve 8 haftalık eğitim sonrası dönemde yapıldı. Tüm 

testler motor komplikasyonu olan hastalarda “açık” (on) olarak adlandırılan 

levodopanın etkisiyle semptomların büyük ölçüde kaybolduğu dönemde yapıldı.  

 

3.2.1. Değerlendirme Ölçümleri 

3.2.1.1. Solunum Fonksiyon Testleri (SFT) 

Ölçümler Ġstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü, Solunum Laboratuarında 

fizyoterapistler tarafından ATS/ERS kriterlerine göre yapıldı (177).  Solunum 

Fonksiyon testleri ölçümünde Micro Medical spiro usb cihazı kullanıldı. 

Değerlendirmede kullanılan test parametrelerinin tanım ve birimleri aĢağıda 

sıralanmıĢtır:  

 Zorlu Vital Kapasite (Forced Vital Capacity – lt.): FVC 

 Zorlu Ekspirasyon 1. Sn Volümü (Forced Expiratory Volume First Second – lt.): 

FEV1 

 FEV1 / FVC (Tiffeneau indeksi) 

 Zorlu Ekspiratuar Ortası Akım (Forced Mid Expiratory Flow – lt/sn): FMF 

 Peak Expiratory Flow (Tepe Akım Hızı – lt/dk): PEF 

Test yapılırken hasta sandalyede dik bir Ģekilde oturtuldu ve hava kaçağı olmaması için 

burun mandalla kapatıldı (ġekil 3-1).   
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                 ġekil  3-1: Solunum fonksiyon testi uygulaması 

 

3.2.1.2. Ağız Ġçi Basınç Ölçümleri  

Solunum kas kuvvetini ölçmede en kolay ve en yaygın olarak kullanılan yöntem kapalı 

hava yoluna karĢı istemli kontraksiyonla havayolu açılması sırasında ölçülen maksimal  

inspiratuar ve ekspiratuar ağız içi basınç ölçümleridir. En sık kullanılan teknik Black ve 

Hyatt’ın tekniğidir (178). 

 

Maksimal inspiratuar ağız içi basıncı (MĠP):  

Ġnspiratuar kas kuvvetini gösterir. Hastadan maksimal ekspirasyon sonrası en az 1.5 sn 

süren maksimal inspirasyon yapması istendi.  Ölçümler 3 kez tekrarlandı, en yüksek 

değer alındı (179, 180).  

Maksimal ekspiratuar ağız içi basıncı (MEP):  
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Ekspiratuar kas kuvvetini yansıtır.Hastadan maksimal inspirasyon sonrası en az 1.5 sn 

süren maksimal ekspirasyon yapması istendi.  Ölçümler 3 kez tekrarlandı, en yüksek 

değer alındı. ( 179). 

 

Ağız içi basınç ölçümünde SensorMEDIC marka Micro-RPM® aleti kullanıldı (ġekil 

 3-2). Test yapılırken hasta sandalyede dik bir Ģekilde oturtuldu ve hava kaçağı olmaması 

için burun mandalla kapatıldı  (ġekil 3-3). 

 

 

 

ġekil  3-2: Ağız içi ve nazal basınç ölçüm cihazı 
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 ġekil  3-3: Ġnspiratuar ve ekspiratuar ağız içi basınç ölçümü 

 

 

3.2.1.3. Nazal Basınç Öçümü (SNIP) 

Nazal kateter burnun bir tarafına yerleĢtirildi. Nazal açıklığın tam olmasına dikkat 

edildi. Dik oturur pozisyonda ölçüm yapıldı. Hastadan normal bir ekspirasyon sonrası 

koklama manevrası yapması istendi. BeĢ- on koklama manevrası sonrası bir platoya 

eriĢildiğinde ölçüm sonlandırıldı ( 179, 181).  

 

Nazal basınç ölçümünde SensorMEDIC marka Micro-RPM® aleti kullanıldı (ġekil 

 3-2). Test yapılırken hasta sandalyede dik bir Ģekilde oturtuldu ( ġekil  3-4). 
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 ġekil  3-4: Nazal basınç ölçümü 

 

3.2.1.4. Hoehn-Yahr Evrelendirme Ölçeği 

Hoehn ve Yahr’ın 1967’de geliĢtirdiği ve hastalığın evresini belirlemede en sık 

kullanılan ölçektir (60) ve nöroloji uzmanı tarafından yapılmıĢtır. 

 

3.2.1.5. BirleĢik Parkinson Hastalığı Değerlendirme Ölçeği 3 (motor alt bölüm) – 

BPHDÖ 3 

Fahn, Elton ve BPHDÖ GeliĢtirme Komite üyeleri tarafından 1987 yılında geliĢtirilen 

bu ölçek, PH’ nı değerlendirme amacıyla, tek tek hastaların mental durumlarını, günlük 

yaĢam aktivitelerini, motor iĢlevlerini ve tedavinin komplikasyonlarını belirlemek için 

42 maddeyi 0 (semptom ya da bulgu yok) ile 4 (semptom ya da bulgu olabilecek en 

Ģiddetli halinde) arasında puan vererek değerlendirir (107). Motor muayene ile ilgili 

olan üçüncü bölümde konuĢma, yüz ifadesi, tremor, rijidite, bradikinezi, postür, yürüyüĢ 

ve postüral kararlılıkla iliĢkili toplam 14 madde yer almaktadır. Hastaların BPHDÖ 3 

değerlendirmesi nöroloji uzmanı tarafından yapılmıĢtır.  
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3.2.1.6. 6 Dakika Yürüme Testi (6 DYT) 

1980’li yıllardan itibaren klinik kullanıma girmiĢtir. Hastaların 6 dakikalık bir sürede 

sert düz bir zeminde en az 30 metrelik koridorda mümkün olduğunca fazla mesafeyi 

yürümeleri söylenir. Yürünen mesafe kaydedilir. Submaksimal fonksiyonel kapasiteyi 

değerlendirmede kullanılmaktadır (182, 183). Az ekipman gerektirmesi ve günlük 

yaĢam aktivitelerini iyi yansıtması yaygın olarak kullanılmasının sebeplerindendir 

(184). Bu test kardiyovasküler hastalıklar ve akciğer hastalıklarının egzersiz kapasitesi 

değerlendirilmesinde daha sık olmakla birlikte Parkinsonlu hastalarda da 

kullanılabilmektedir (75, 185). 

 

ÇalıĢmamızda kullandığımız bu test, 30 metre uzunluğundaki düz bir koridorda 

gerçekleĢtirildi (ġekil 3-5). Hastalardan 6 dakika boyunca yürüyebildikleri en iyi hızda 

yürümeleri istendi. Hastalara gerek duyduklarında dinlenebilecekleri, erken yorgunluk 

yaratmaması için konuĢmamaları ve “durun” komutuyla durmalarının gerektiği 

anlatıldı. Gidilen mesafe ölçülerek metre cinsinden kaydedildi. Test baĢlamadan önce 

ve test bitiminde; kan basıncı, kalp hızı, solunum hızı, pulse oksimetre ile satürasyon 

takibi (SpO2), Modifiye Borg Dispne ve Modifiye Borg Yorgunluk (186) skalaları ile 

dispne ve yorgunluk dereceleri belirlendi.  

 

 

   ġekil  3-5: 6 DYT uygulaması 
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3.2.2. Tedavi Protokolü 

Hastalara fizyoterapist tarafından solunum kas eğitimi (Grup 1) ve solunum kas 

eğitimine ilave yürüme eğitimi (Grup 2) verildi. Hastalardan eğitimlerini günlük olarak 

kaydetmeleri istendi. Eğitimler haftada bir kez bir seans fizyoterapist gözetiminde 

hastanede yapılarak grupların eğitim Ģiddeti belirlendi ve günlük kayıtları kontrol edildi. 

Haftalık eğitim Ģiddetinin belirlenmesi amacıyla, hastaların her hafta, 6 dakika yürüme 

testi ve ağız içi basınç ölçümleri tekrarlandı. Eğitim hastaların “açık” oldukları 

dönemde yapıldı.  

 

3.2.2.1. Solunum Kas Eğitimi 

Ġnspiratuar (Threshold IMT®) ve Ekspiratuar (Threshold PEP®) EĢik Yükleme 

yöntemleri ile yapıldı. Cihazın kullanımı ve temizliği konusunda hasta ve ailesine 

fizyoterapist tarafından eğitim verildi. 

 

Ġnspiratuar Kas Eğitimi: Threshold IMT (ġekil  3-6) kullanılarak yapıldı. Bu cihaz ile 

hasta ağızlık aracılığıyla cihaz içine soluk alıp vermekte ve soluk alma sırasında 

dirençle karĢılaĢmaktadır. Direnç akımdan bağımsızdır. Cihazın ölçüm aralığı 9-41 cm 

H2O olup hastaların eğitim Ģiddeti MIP değerinin  ≥% 30’u olarak belirlendi (ġekil 3-

7). 

 

 

ġekil  3-6: Threshold IMT® cihazı. 

 



 42 

 

               ġekil  3-7: Threshold IMT® uygulaması 

 

Ekspiratuar Kas Eğitimi: Threshold PEP® (ġekil 3-8) kullanılarak yapıldı. Bu 

yöntemde hasta ağızlık aracılığıyla cihaz içine soluk alıp verir. Soluk verme sırasında 

dirençle karĢılaĢır. Direnç akımdan bağımsızdır. Ölçüm aralığı 4-20 cm H2O’dur. 

Eğitim Ģiddeti konusunda net bir veri yoktur. ÇalıĢmamızda hastalarımızın eğitim 

Ģiddetini MEP değerinin  ≥% 30’u olarak belirledik (ġekil  3-9). 

 

 

 

  ġekil  3-8: Threshold PEP® cihazı. 
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               ġekil  3-9: Threshold PEP® uygulaması 

 

Hastalardan 8 hafta boyunca evde, en az haftada 5 gün, günde 2 kez, 15’er dakika süre 

ile inspiratuar ve ekspiratuar solunum kas eğitim egzersizlerini uygulamaları istendi. 

 

3.2.2.2. Yürüme Eğitimi 

Yürüme eğitiminde; eğitim Ģiddeti 6 dakika yürüme mesafesine (6 DYM)  göre yapıldı. 

Hastaların 6 dakika yürüme testi ile 6 dakika yürüme mesafeleri hesaplandı. 6 DYM 

kullanılarak 15 dakikalık sürede her hastanın yürümesi gereken mesafe belirlendi.     

Grup 2’deki hastalar solunum kas eğitimine ek olarak yürüme eğitimi aldı. Yürüme 

eğitimi; 8 hafta boyunca evde, en az haftada 5 gün, günde 2 kez, 15’er dakika süre ile 

yapıldı. 

 

3.3. Ġstatistiksel Analiz 

Ġlk değerlendirmedeki ölçümler kullanılarak gruplar arasındaki istatistiksel 

olarak anlamlı farklılıklar belirlendi. Solunum ve yürüme eğitimlerinin etkisini 

sorgulamak için ise ilk ve son değerlendirmeler arasındaki değiĢim farklarının 

anlamlılığı sorgulandı. Ayrıca anlamlı bulunan değiĢimlerin eğitime alınan gruplar 

arasında farklılık gösterme olasılığı da istatistiksel olarak test edildi. Son olarak, 

verdiğimiz eğitimle oluĢtuğu saptanan değiĢimlerin nedenleri faktörler arasındaki 

çapraz korelasyonlar hesaplanarak araĢtırıldı.  

Nitel değerler alan grup parametrelerinin farklığı χ
2
-testi ile yorumlanmıĢ, az 

sayıda kategori verisi bulunan analizlerde ise bu teste uygun Yates düzeltmesi yapılmıĢ 
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veya Fisher Kesin Olasılık testi uygulanmıĢtır. EĢleĢtirilmiĢ nitel dizilerin farklılığını 

sorgulamak ve çapraz iliĢki katsayılarını belirlemek için parametrik olmayan 

metotlardan sırasıyla eĢlendirilmiĢ Wilcoxon testi ve Spearman korelasyon formülü 

benimsendi.  

Ölçülen nicel parametreler,  kontrol edilemeyen bireysel özelliklerin etkilerini 

en aza  indirmek için literatürde kabul görmüĢ formüller kullanılarak beklenen 

değerlerin yüzdesi olarak ifade edildi. BenimsenmiĢ öngörü formülleri bulunmayanların 

ise ham değerleri kullanıldı. Nicel parametrelerin varyans farklılığı F-testi ile 

sorgulandı. Varyans fark eĢiğinin altında görülen veri grupları ve eĢlendirilmiĢ veri 

dizileri Student’s t-istatistiği ile yorumlanırken, kritik eĢiği iki katından az aĢanlara 

Smith-Satterthwaite düzeltmeli Student’s t-testi, bu değerin ötesindekilere ise 

parametrik olmayan Mann-Whitney U-testi uygulandı. Nicel parametrelerin çapraz 

korelasyon analizleri Pearson r-katsayısı hesaplanarak yapılmıĢ ve saptanan iliĢkilerin 

anlamlılığı Student’s t-istatistiği ile yorumlanmıĢtır.   

Farklılık analizlerinde ve korelasyon katsayısına dayandırılan iliĢki 

betimlemelerinde yanılma olasılığı sırasıyla en fazla % 5 ve % 1 olarak alınmıĢtır. 
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4. BULGULAR 

ÇalıĢmaya Grup 1’den 17 hasta ve Grup 2’den 15 hasta olmak üzerek 32 Parkinson 

hastası alındı. Grup 1’den iki hasta kendi istekleriyle çalıĢmadan ayrıldılar. YaĢ 

ortalamaları 60,8 ± 0,7 yıl olan hastaların H-Y evreleri 2 ± 0,49, BPHDÖ3 skorları 16,6 

± 8.6, hastalık süreleri 5,7 ± 3,5 yıl ve hastalık baĢlama yaĢları 55,2 ± 8,0 yıl idi. 

Solunum fonksiyon testinde bir hastada obstrüktif solunum bozukluğu gözlenirken iki 

hastada da restriktif solunum bozukluğu vardı. Hastalarımızın yürümeye engel oluĢturan 

diğer nörolojik, kardiyovasküler veya kas iskelet problemleri ile bilinen kronik 

obstrüktif akciğer hastalıkları yoktu. Grupların demografik ve klinik özellikleri tabloda 

gösterilmektedir (Tablo  4-1). 

 

Tablo  4-1: Hastaların demografik ve klinik özellikleri 

 

N Grup 1 Grup 2 

Gruplar 

arası 

Farklılık 

(p değeri) 

N 30 15 15 AD 

Cinsiyet (E/K) 22/8 10/5 12/3 AD 

YaĢ (yıl) 60,8  0,7 62,3  7,8 59,3  9,6 AD 

Eğitim Süresi (yıl) 8,6  4,4 8,8  4,8 8,4  4,2 AD 

Boy (cm) 165,6  9,4 164,0  9,9 167,1  8,9 AD 

Kilo (kg) 76,7  12,1 81,0  11,9 72,4  11,1 p < 0,06 

BKĠ (kg/m²) 28,0  3,7 30,0 2,9 25,9  3,3 p = 0,001 

Hastalık Süresi (yıl) 5,7  3,5 6,4  4,0 5,0  3,0 AD 

H-Y Evre 2,00  0,49 2,07  0,56 1,93  0,42 AD 

BPHDÖ3 16,6  8,6 17,3  9,2 15,8  8,3 AD 

6 DYM (m) 410,2  87,3 382,8  91,9 435,8  77,1 AD 

AD: Anlamlı Değil değil       
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Gruplararası karĢılaĢtırmada yaĢ, cinsiyet, boy, eğitim süresi, hastalık süresi, hastalık 

baĢlama yaĢı, H-Y Evre, BPHDÖ3 ve 6 DYM arasında anlamlı farklılık yoktu. Solunum 

eğitim grubunda hafif farklılık eğilimi gösteren (p<0,06) ağırlık farkına bağlı olarak 

Beden Kitle Ġndeksi (BKĠ) anlamlı olarak daha yüksekti.  

 

Ġlk semptom sorgulamasına göre hastalık 10 hastada tremor, 14 hastada bradikinezi, 6 

hastada tremor+bradikinezi baĢlangıçlıydı ve gruplarası farklılık yoktu.  

 

Grup 1 ve Grup 2’deki hastaların ilk semptom dağılımları aĢağıdaki Ģekillerde 

gösterilmiĢtir ( ġekil  4-1, ġekil  4-2). 

  

 

                  ġekil  4-1: Ġlk semptomlara göre Grup 1’in dağılımı 

 

 

                      ġekil  4-2: Ġlk semptomlara göre Grup 2’in dağılımı 
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Tablo  4-2: Hastaların solunum fonksiyon ve solunum kas kuvveti ilk değerlendirme 

sonuçları 

 N=30 Grup 1 Grup 2 

Gruplar 

arası 

Farklılık 

Analizi 

(p değeri) 

Genel 

Popülasyona 

göre Farklılık 

Analizi 

(p değeri) 

FVC % 99,3  11,4 95,3  12,2 103,3  9,4 p < 0,06 AD 

FEV1 % 101,2  12,3 100,4 13,2 102,0 11,7 AD AD 

FEV1/FVC 

% 
81,8  7,3 84,4  7,0 79,2  6,8 p < 0,05 AD 

FMF % 92,1  30,6 98,4  29,7 85,8  31,2 AD AD 

PEF % 92,6 ± 26,9 98,7 ± 28,0 86,9 ± 25,5 AD AD 

MĠP   % 79,1 ± 29,7 69,7 ± 23,7 88,5 ± 32,8 p < 0,09 p < 0,0001 

MEP % 57,1 ± 18.4 57,3 ± 16.3 56,9 ± 20,9 AD p  0 

Nazal Basınç 

(cmH20) 
62,3 ± 27,1 55,9 ± 22,7 68,7 ± 29,6 AD - 

AD: Anlamlı Değil    p<0,05:Anlamlı    p<0,001: Ġleri derecede anlamlı 

 

 

Ġlk değerlendirmeye göre gruplararası karĢılaĢtırmada; FEV1, FMF, PEF, MEP ve nazal 

basınç ölçümlerinde gruplarası anlamlı faklılık yoktu. FEV1/FVC değerinde anlamlı 
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farklılık gözlenirken (p<0,05),  FVC ve MĠP değerleri arasında anlamlı kabul edilmeyen 

hafif fark eğilimi izlendi (sırasıyla, p < 0,06, p<0,09) (Tablo  4-2). 

 

Genel popülasyona göre, ilk değerlendirmede, hastalarımızın solunum fonksiyon testi 

parametrelerinde bir farklılık yokken, MĠP ve MEP değerleri neredeyse kesin 

denebilecek derecede düĢük bulundu (sırasıyla p < 0,0001, p  0) (Tablo  4-2). 

 

 

Tablo  4-3: Grupların 6 DYT ilk değerlendirme sonuçları  

 
 

N 

 

Grup 1 

 

Grup 2 

 

Gruplarar

ası 

Farklılık 

Analizi 

 

Genel 

Popülasyona 

göre Farklılık 

Analizi 

(p değeri) 

6 DYM (%) 79,6 ± 15,3 77,7 ± 17,2 81,5 ± 13,6 AD p  0 

Dispne 

(MBDS fark) 
0,38 ± 0,63 0,33 ± 0,56 0,43 ± 0,70 AD - 

Yorgunluk 

(MBYS fark) 
0,52 ± 0,75 0,53 ± 0,83 0,50 ± 0,68 AD - 

AD: Anlamlı Değil    p<0,05: Anlamlı   p<0,001: Ġleri derecede anlamlı 

 

 

Hastaların ilk değerlendirme sonuçlarına göre; yürüme mesafesi, yürüme öncesi ve 

sonrası arasında kan basınçları, kalp hızı, solunum frekansı, dispne ve yorgunluk farkı 

değerlerinde gruplararası anlamlı farklılık gözlenmedi.  SpO2 değerleri her iki grupta da 

normal sınırlar içerisindeydi (> % 95) (Tablo  4-3). 

 

Genel popülasyona göre, hastalarımızın 6 DYM (%) değerleri anlamlı derecede düĢük 

bulundu (p  0) (Tablo  4-3).  
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Ġlk değerlendirme sonuçlarına göre; BPHDÖ3 skorları ile baĢlangıç MĠP, MEP ve PEF 

değerleri arasında negatif yönlü zayıf derecede iliĢki saptandı (sırasıyla r=-0,52, -0,51,-

0,49; p<0,01).  

 

Tablo 4-4: Eğitimin solunum fonksiyon parametreleri ve solunum kas kuvveti üzerine 

etkileri 

 

Grup 1 Grup 2 
Gruplar 

arası 

Fark (p) 

 
ĠD SD p ĠD SD p 

FVC (%) 95,3  12,2 98,1 ± 13,4 AD 103,3  9,4 104,4 ± 14,2 AD AD 

FEV1 (%) 100,4 13,2 102,6 ± 12,5 AD 102,0 11,7 102,7 ± 13,0 AD AD 

FEV1/FVC (%) 84,4  7,0 83,9 ± 6,0 AD 79,2  6,8 79,2 ± 6,9 AD AD 

FMF (%) 98,4  29,7 96,3 ± 27,9 AD 85,8  31,2 83,7 ± 30,1 AD AD 

PEF (%) 98,7 ± 28,0 103,5 ± 23,6 AD 86,9 ± 25,5 90,8 ± 28,9 AD AD 

MĠP (%) 69,7 ± 23,7 96,5 ± 24,3 * 88,5 ± 32,8 110,9 ± 37 * AD 

MEP (%) 57,3 ± 16,3 73,5 ± 21,8 * 56,9 ± 20,9 84,8 ± 23 *** ** 

Nazal Basınç 

(cmH2O) 
55,9 ± 22,7 74,1 ± 25,2 **** 68,7 ± 29,6 80,1 ± 25,6 * AD 

ĠD: Ġlk Değerlendirme; SD: Son Değerlendirme; AD: Anlamlı Değil     

p<0,05: Anlamlı   p<0,001: Ġleri derecede anlamlı 

*: p  0  **: p< 0,01 ***: p< 0,0001  ****: p< 0,0002 

 

 

Grup 1 ve Grup 2’de eğitim öncesi ve sonrası MĠP, MEP ve nazal basınç değerlerinde 

neredeyse kesin derecede (p 0) anlamlı artıĢlar elde edildi. Grup 1 ve Grup 2 

karĢılaĢtırıldığında MĠP ve nazal basınçlardaki artıĢlarda gruplar arasında anlamlı bir 

farklılık görülmedi ancak MEP değerindeki artıĢ grup 2’de anlamlı derecede fazlaydı 
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(p<0,01). Solunum fonksiyon test parametrelerinden FVC, FEV1 ve FMF değerlerinde 

ise eğitim sonrası elde edilen artıĢlar istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı. (Tablo 4-4).   

 

Eğitim sonrası, BPHDÖ3 değerlendirme skoru Grup 1 ve Grup 2’de iyileĢme 

göstermiĢtir (Grup 1 için: eğitim öncesi 17,3 ± 9,2 iken eğitim sonrası 16,3 ± 9,7; Grup 

2 için: eğitim öncesi 15,8 ± 8,3 iken eğitim sonrası 13,9 ± 8,6) (sırasıyla p<0,08 ve 

p<0,01). Ġki grup arasındaki iyileĢmeler gruplararası anlamlı farklılık göstermemekteydi 

(p>0,05).  

 

Tablo  4-5: Eğitimin yürüme mesafesi, dispne ve yorgunluk üzerine etkileri 

 

Grup 1 Grup 2 Gruplar 

arası Fark 

(p) ĠD SD p ĠD SD p 

6 DYM (%) 77,2 ± 17,2 93,4 ± 17,9 p 0 81,5 ± 13,6 101,2 ± 13,2 p  0 AD 

Dispne 0,33 ± 0,56 0,30 ± 0,37 AD 0,43 ± 0,70 0,2 ± 0,53 AD AD 

Yorgunluk 0,53 ± 0,83 0,6 ± 0,71 AD 0,50 ± 0,68 0,4 ± 0,66 AD AD 

AD: Anlamlı Değil     p<0,05: Anlamlı    p<0,001: Ġleri derecede anlamlı 

 

 

Grup 1 ve Grup 2’de eğitim öncesi ve sonrası 6 DYM’de anlamlı artıĢ gözlenirken, 

modifiye borg skorlamasına göre değerlendirilen dispne ve yorgunluk değerlerinde 

anlamlı farklılık görülmedi.  Grup 1 ve grup 2 karĢılaĢtırıldığında 6 DYM’deki artıĢ 

grup 2’de sayısal olarak daha fazla olsa da istatistiksel olarak anlamlı farklılık 

saptanmadı. (Tablo  4-5).     
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5. TARTIġMA 

 

 

PH'da egzersiz kapasitesinin solunum bozukluğu, yürüme anormalliği ve kiĢilerin 

egzersiz yapma alıĢkanlıkları gibi faktörlerle etkilenebileceği bilinmektedir. Solunum ve 

yürüme bozuklukları PH'da fiziksel aktivitenin kısıtlanmasına ve bu da egzersiz 

kapasitesinin azalmasına neden olmaktadır (16). 

ÇalıĢmamızın amacı PH’lı hastalarda  solunum kas eğitimi ve yürüme eğitiminin 

solunum kas kuvveti, solunum fonksiyonları ve egzersiz kapasitesine etkilerini 

araĢtırmaktı. 

 ÇalıĢmamızda hastalarımızın ilk değerlendirmesinde solunum kas kuvvetinin 

sağlıklılara göre daha düĢük olduğunu ancak solunum bozukluğunun solunum 

fonksiyon testi parametrelerine yansımadığını gördük. Yılmaz ve ark. sonuçlarımıza 

benzer olarak 30 idiyopatik Parkinson hastasını solunum fonksiyonları açısından 15 

sağlıklı kontrol grubu ile karĢılaĢtırdıkları çalıĢmada FVC, FEV1 ve MMFR 

(maksimum orta akım hızı) değerlerinde farklılık gösterememiĢler ancak akım volüm 

halkasının inspirasyon bölümünde akım hızlarının azaldığını görmüĢlerdir. Bu sonuca 

göre hastalık ile ilgili belirti ve bulguların Ģiddeti ile paralel olarak üst solunum 

yollarında obstrüksiyon oluĢtuğu görüĢünü desteklemiĢlerdir (78). PH’lı hastalarda 

bizim verilerimizle uyumlu olarak solunum kas kuvvetinde (MĠP ve MEP değerlerinde) 

azalmayı gösteren birçok çalıĢma vardır (2, 9-11). Hovestad ve ark. ağır PH’lı 

hastalarda PIF, PEF, MEF50% (orta ekspiratuar akım) ve maksimal ağız içi 

basınçlarının azaldığını ancak VC, FIV1 (zorlu inspiratuar hacim 1. sn), FEV1/VC 

değerlerinin nispeten korunduğunu ve akım-volüm eğrisinde de üst hava yolu 

obstrüksüyonuna ait bulgular olduğunu göstermiĢlerdir. Bu sonuçlara göre hastaların 

büyük bir kısmında solunum hastalığına ait bulgu ve semptom görülmeksizin subklinik 

üst hava yolu obstrüksiyonu ve solunum kas kuvvetinde azalma olduğunu 

söylemiĢlerdir (2). Sabate ve ark. da PH’lı hastalarda FVC, FEV1, FEV1/FVC, MĠP ve 

MEP değerlerinin azaldığını ve solunum bozukluğunun günlük yaĢam aktiviteleri 

üzerine olumsuz etkisi olduğunu göstermiĢler, sedanter yaĢadıkları için solunumsal 

açıdan asemptomatik olan bu hastaların tedavi programına solunum rehabilitasyonunun 

eklenmesi gerektiği önerisinde bulunmuĢlardır (9). 
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Literatürde solunum fonksiyon testinde obstrüktif veya restriktif tipte solunum 

bozukluğunu gösteren çalıĢmalar da oldukça fazladır (2, 3, 6, 8, 9). Mikalee ve ark. nın 

PH’lı hastalarda solunum fonksiyon bozukluklarını araĢtırdıkları çalıĢmada hastalık 

evresine göre evre arttıkça solunum fonksiyon bozukluğunun daha fazla olduğu 

gösterilmiĢtir (6). Neu ve ark. da rijidite ve tremorun derecesi arttıkça vital kapasite ve 

maksimal akımların azaldığını göstermiĢlerdir.  Bizim hastalarımızın büyük 

çoğunluğunun (∼% 90) H-Y evreleri hafif-orta idi. Solunum fonksiyonlarının hastalığın 

Ģiddeti ile azaldığını destekleyen bu çalıĢmalara göre örneklem grubumuzun solunum 

fonksiyon testi parametrelerinin etkilenmemiĢ olması hastalık evreleriyle iliĢkili olabilir. 

 Ġleri evre PH’nın solunum fonksiyon parametrelerinin “on” ve “off” dönemlerinde 

değerlendirildiği bir çalıĢmada “off” döneminde FEV1 ve FVC değerlerinde “on” 

dönemine kıyasla daha fazla azalma olduğu gösterilmiĢtir (85). Bizim çalıĢmamızda 

hastalarımızın solunum fonksiyon testlerinin “on” döneminde yapılmıĢ olması solunum 

bozukluğunun solunum fonksiyon parametrelerine yansımamıĢ olmasının bir baĢka 

sebebi olabilir. 

Bayülkem ve ark. 18 PH ve 15 sağlıklı kontrol grubunun solunum fonksiyon testlerini 

değerlendirdikleri bir baĢka çalıĢmada kısmen solunum kas kuvvetini yansıtan 

maksimum istemli solunum (MVV), PEF ve MEF75% (vital kapasitenin % 75’indeki 

maksimum ekspiratuar akım hızı)  değerlerinde PH’lı hastalarda kontrol grubuna 

kıyasla azalma göstermiĢler ve solunum fonksiyon testindeki bozuklukların bu 

hastalardaki rijidite ve bradikinezi sonucu ortaya çıkan hareket performansındaki 

yetersizliğe bağlı olduğu sonucuna varmıĢlardır (80). Benzer bir çalıĢmada Polatlı ve 

ark. da PH’lı hastaların klinik özürlülükleri arttıkça solunum fonksiyonlarının azaldığını 

bu nedenle bu hastalarda solunum fonksiyon testlerinin oluĢabilecek komplikasyonları 

öngörme ve önlemeye yardımcı olmak açısından değerlendirmede yer alabileceğini 

söylemiĢlerdir (5). De Pandis ve ark. da PH’lı hastalarda solunum fonksiyon 

değerlendirmelerinin oluĢabilecek olası solunum komplikasyonların önlenmesinin yanı 

sıra uygulanan solunum rehabilitasyon programlarının solunum disfonksiyonu, motor 

performans ve yaĢam kalitesi üzerine etkilerini değerlendirmede faydalı olabileceğini 

söylemiĢlerdir (85). 

PH’lı hastalarda solunum kas kuvvetinin etkilendiği, bizim çalıĢmamızda da 

literatürdeki diğer çalıĢmalarda da görülmektedir. PH’da solunum kas kuvvetinde 
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azalma nedeniyle etkin öksürememe sekresyonların atılamamasına ve sekonder 

infeksiyonlara zemin hazırlayabilir. Ġstemli ve refleks öksürük kuvveti aynı yaĢtaki 

kontrol grubuna göre bu hasta grubunda azalmıĢtır ve bu durum hastalarda aspirasyon 

pnömonisi geliĢiminde önemli rol oynayabilmektedir (12, 83). Bilindiği üzere solunum 

problemleri PH’da mortalite ve morbiditenin önemli bir nedenidir (2,75-79). 

ÇalıĢmamızın amaçlarından biri inspiratuar ve ekspiratuar solunum kas eğitimi ile 

solunum kas kuvvetini arttırarak solunum kas zayıflığına bağlı olarak oluĢabilecek 

problemlerin önlenmesine katkıda bulunabilmekti. ÇalıĢmamızda grup 1 ve Grup 2’de 

hem inpiratuar hem de ekspiratuar kas eğitiminin;  inspiratuar (hem MĠP hem de nazal 

basınç değerlerinde) ve ekspiratuar solunum kas kuvvetini ve yürüme mesafesini 

anlamlı olarak arttırdığını, BPHDÖ3 puanını düzelttiğini, solunum fonksiyon test 

parametrelerinden FVC, FEV1 ve PEF değerlerinde ise istatistiksel olarak anlamlı 

bulunmayan artıĢlar olduğunu gördük. Inzelberg ve arkadaĢlarının PH’lı hastalarda 

pulmoner fonksiyonlar, inspiratuar kas performansı, dispne ve yaĢam kalitesi üzerine 

spesifik ĠKE’nin etkilerini araĢtırdıkları çalıĢmada; H-Y evreleri 2 ve 3 olan 20 hasta iki 

gruba ayrılmıĢtır. Birinci gruptaki hastalara 12 hafta, haftada 6 gün, günde 30 dakika 

süreyle giderek artırılan bir dirençle ĠKE, ikinci gruptaki hastalara da tedavi süresince 

sabit ve çok düĢük bir dirençle eğitim uygulanmıĢtır. Tedavi sonunda, bizim 

bulgularımızla uyumlu olarak solunum fonksiyon testi parametrelerinden FVC ve FEV1 

değerlerinde anlamlı değiĢiklikler saptanamamıĢ; eğitim grubunda inspiratuar kas gücü, 

inspiratuar kas endüransı ve dispne algılamasında (POD) anlamlı düzelme bulunmuĢtur 

(120).  

Saleem ve ark. 54 yaĢındaki PH tanısı almıĢ bayan hastaya (H-Y Evre: 2,5); MEP’ in % 

75’inde; 20 hafta, haftada 5 gün, her seansta 5 kez nefes alıp verdirerek günde 5 seans 

eĢik yükleme metoduyla ekspiratuar kas eğitimi vermiĢler, eğitimin ilk 4 haftasında 

ekspiratuar kas kuvvetinin (MEP) % 50 kadar arttığını, 20 haftalık süre boyunca kuvvet 

artıĢında baĢlangıç değerinden % 158’ lik düzelme olduğunu ve eğitimin kesilmesinden 

sonraki 4 haftalık dönem sonunda da MEP’te % 16 lık bir azalma olduğunu 

göstermiĢlerdir. Bu çalıĢmada incelenen ekspiratuar kas kuvvet eğitim paterninin; daha 

önce ekstremite kaslarında bildirilen paterne benzer yapısal ve fonksiyonel özellikleri 

gösterdiği sonucuna varmıĢlardır. Ayrıca bulgularımızla uyumlu olarak hastaların 

BPHDÖ3 puanlarında 4 haftalık eğitim periyodunu takiben baĢlayan iyileĢmeler 

olduğunu gözlemiĢlerdir (14). Silverman ve ark. da orta-ciddi idiyopatik PH tanısı almıĢ 
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28 hastanın MĠP ve MEP ölçümlerini inceleyip, 3 olguya gözetim altında verdikleri 4 

haftalık EKE sonrasında ekspiratuar kas kuvvetinde artıĢ bulmuĢlardır. Solunum kas 

güçsüzlüğünün idiyopatik PH’da solunum komplikasyonlarının ortaya çıkmasında 

önemli bir faktör olabildiği ve bu hasta grubunda solunum kas kuvvet eğitiminin 

ekspiratuar kas kuvvetini düzeltmede etkili olabileceği sonucuna varmıĢlardır (13). 

Ekspiratuar kas eğitiminin yutma ve istemli öksürük üzerine etkisinin araĢtırıldığı bir 

çalıĢmada; H-Y evresi 2 ve 3 olan 10 olgudan 4 hafta süreyle haftada beĢ gün, günde 

beĢ kez beĢ nefes olacak Ģekilde MEP değerinin % 75’i olarak belirlenen eğitim 

Ģiddetinde çalıĢmaları istenmiĢtir. Ekspiratuar kas eğitimi ile istemli öksürük kuvveti ve 

yutma fonksiyonu artmıĢ, böylece aspirasyon riski olan PH’lı hastalarda EKE’nin 

geçerli bir tedavi modalitesi olduğu söylenmiĢtir (187). 

Troche ve ark.’nın PH’lı hastalarda EKE vererek aspirasyon ve yutma fonksiyonlarını 

değerlendirdikleri çalıĢmalarında; orta-ciddi H-Y evresinde bulunan 60 hasta eğitim ve 

kontrol grubu olarak iki gruba ayrılarak 4 hafta, haftada 5 gün ve günde 20 dakika 

süresince eğitim görmüĢlerdir. AraĢtırmacılar çalıĢma sonunda EKE’nin yutma 

problemi olan PH’lı hastaların tedavisinde faydalı olabileceğini söylemiĢlerdir (188). 

 

PH’lı hastalar tipik olarak hareketi baĢlatmada ve uygulamada yavaĢlamanın yanı sıra 

hareket açısında da azalma sorununu yaĢamaktadırlar. Zamanla bu değiĢikliklere 

adaptasyon geliĢtiren Parkinsonlu hastaların yaptıkları düzenli fiziksel aktivitenin çeĢidi 

ve miktarında kademeli olarak azalma meydana gelmekte bu da fiziksel aktivitelerinin 

kısıtlanmasına ve egzersiz kapasitelerinin azalmasına neden olmaktadır (16). Yapılan 

bir çalıĢmada Parkinson hastalarının fiziksel aktivite seviyelerinin sağlıklı 

popülasyondan çok daha hızlı azaldığı gösterilmiĢtir (189).  

Olgularımızın fonksiyonel egzersiz kapasitesinin değerlendirilmesinde kullanılan 6 

DYT sonucunda yürüme mesafelerinin (ort. 410 m) sağlıklı popülasyona göre azaldığını 

saptadık. Garber ve Friedman da yine hafif-orta evre PH’lı hastalarda yürüme 

kapasitesini değerlendirdikleri bir çalıĢmada 6 DYM’nin bizim bulgularımıza benzer bir 

Ģekilde azaldığını (ort. 395 m) göstermiĢlerdir (190).  Bununla birlikte, literatürde, PH’lı 

hastalarda 6 DYM, 315 metreden 560 metreye değiĢiklik göstermektedir (16, 185, 75, 

190). Canning ve ark. yürüme mesafesinde görülen bu değiĢikliğin, hastaların fiziksel 
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aktivite düzeyinin azalması ve hastalık Ģiddetinin artması nedenleriyle olabileceği 

yorumunda bulunmuĢlardır (16).  

6 DYT, hastaların baĢlangıç fonksiyonunu ve egzersiz eğitimi de dahil olmak üzere 

tedavi giriĢimlerinin etkinliğini göstermede faydalı bir değerlendirme yöntemidir. 

ÇalıĢmamızın bir diğer amacı da solunum kas eğitimine eklenen yürüme eğitiminin 

solunum kas kuvveti, solunum fonksiyonları ve egzersiz toleransına etkisini 

araĢtırmaktı. ÇalıĢmamızda yürüme mesafesinde yalnızca solunum kas eğitimi alan 

grup 1’de % 16’lık, ilaveten yürüme eğitimi alan grup 2’de ise % 20’lik bir artıĢ elde 

ettik. Benzer Ģekilde BPHDÖ3’te de grup 1’de yaklaĢık 1 puanlık, grup 2’de ise 

yaklaĢık 2 puanlık bir düĢüĢ sağlanmıĢtır. Ancak bu farklılıklar gruplar arası farklılık 

analizine yansımamıĢtır. Ġnspiratuar (hem MĠP hem de nazal basınç değerlerinde) ve 

ekspiratuar solunum kas kuvveti her iki grupta da artmıĢ, ilave yürüme eğitimi alan grup 

2’de ekspiratuar kas kuvvetindeki artıĢ grup 1 ile karĢılaĢtırıldığında istatistiksel olarak 

da anlamlılık göstermiĢtir.      

Literatürde PH’lı hastalarda uygulanan farklı rehabilitasyon yaklaĢımları sonucu 

hastaların 6 DYM’lerinde artıĢların olduğunu bildiren çalıĢmalar bulunmaktadır (75, 98, 

191, 192). 

Frazitta ve ark. 20 PH’da 4 hafta boyunca günde 2 kez 2’Ģer saatlik relaksasyon 

egzersizleri, omurgayı düzeltici hareketler, iĢitsel ipuçlarını kullanarak yürüme eğitimi 

ve denge egzersizlerini içeren yoğun bir rehabilitasyon programı sonrası  BPHDÖ3, 

Berg balans skalası ve 6 DYM’lerinde düzelmeler olduğunu göstermiĢlerdir. Bu 

sonuçlara göre rehabilitasyonun farmakolojik tedavide doz azaltımını sağlayarak 

hastaların uzun dönem fonksiyonel prognozlarını düzeltebileceği yorumunu 

yapmıĢlardır (98).  

Hackney ve Earhard PH’lı hastalarda Tai-Chi egzersizlerinin denge, yürüme ve mobilite 

üzerine etkilerini araĢtırmıĢlar ve 1 saatlik yoğun Tai-Chi eğitiminin sonunda denge ve 

mobilite testlerinin yanı sıra 6 DYM’de de artıĢ sağlamıĢlardır (192). PH’lı hastalarda 

12 haftalık yoğun bir kuvvetlendirme eğitimi uygulanan bir baĢka çalıĢmada da eğitim 

sonrasında 6 DYM’de artıĢ gösterilmiĢtir (191). 
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Köseoğlu ve ark. ları PH’da pulmoner rehabilitasyon programının etkinliğini 

değerlendirdikleri çalıĢmalarında, 5 hafta, haftada 3 gün, günde 60 dk süre ile 

uygulanan diyafragmatik solunum egzersizi, air-shifting, istemli izokapnik hiperpne ve 

desteksiz üst ekstremite eğitimi sonrasında  solunum fonksiyon parametrelerinde 

istatistiksel anlamlı fark bulamamıĢlar ancak 6 DYT ve borg yorgunluk skalasında 

anlamlı iyileĢme elde etmiĢlerdir. Buna göre araĢtırmacılar bu hastalarda egzersiz 

toleransının geliĢtirilebileceği ve kardiopulmoner durumun korunmasında hastalığın 

erken evrelerinden itibaren uygulanabilecek düzenli egzersizin faydalı olabileceği 

sonucuna varmıĢlardır (75).    

Canning ve ark. Parkinsonlu hastalarda egzersiz kapasitesi ile birlikte yürüme ve 

solunum fonksiyonlarını değerlendirdikleri çalıĢmalarında; yürüme ve solunum 

bozukluklarına rağmen, egzersiz alıĢkanlığına sahip kiĢilerin normal egzersiz 

kapasitelerini devam ettirdiklerini bildirmiĢler ve bu hastaların düzenli aerobik egzersiz 

uygulamasına cesaretlendirilmeleri gerektiğini vurgulamıĢlardır. Benzer Ģekilde Falvo 

ve ark. da PH’da yürüme kapasitesini düzeltmek için egzersiz programlarının önemine 

iĢaret etmiĢlerdir (193).  

PH’lı hastalarda egzersizin solunum fonksiyonları ve yaĢam kalitesi üzerine etkisinin 

araĢtırıldığı bir tez çalıĢmasında 30 hasta iki gruba ayrılarak 10 hafta süreyle germe, 

EHA, mobilite egzersizleri, relaksasyon, denge, koordinasyon ve yürüme egzersizleri ile 

solunum egzersizlerinden oluĢan bir eğitim almıĢlardır. ÇalıĢma sonunda hastaların 

solunum fonksiyon testi sonuçlarında bizim bulgularımıza benzer Ģekilde artıĢ meydana 

gelmesine rağmen bu sonuçlar istatistiksel anlamlılık göstermemiĢtir. Bizim 

sonuçlarımızla uyumlu olarak hastaların BPHDÖ3 puanlarında ve 6 DYM’de eğitim 

sonrası anlamlı iyileĢme elde edilmiĢ ve düzenli egzersiz yapmanın egzersiz 

kapasitesini artırmada yararlı ve gerekli olduğu söylenmiĢtir (194).  

GevĢeme, EHA, germe, postüral kontrol ve mobilite sağlayıcı egzersizler, solunum 

egzersizleri ve yürüme eğitimi ile dikkat çekici olarak el becerisini artırmaya yönelik 

egzersizlerin ev programı olarak uygulandığı bir çalıĢmada 30 hasta iki farklı gruba 

ayrılarak; egzersiz grubuna 8 hafta boyunca, haftada yedi gün günde bir seans olacak 

Ģekilde yoğun bir rehabilitasyon programı verilmiĢtir. ÇalıĢma sonunda egzersiz 

grubunda 10 metre ve 20 metre yürüme hızlarında artıĢ, BPHDÖ3 sonuçlarında anlamlı 

iyileĢmenin yanı sıra her iki elin motor performanslarında, ilk adım uzunluklarında 

düzelmeler elde edilmiĢtir. ÇalıĢmacılar profesyonel olarak düzenlenmiĢ ev-temelli 
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rehabilitasyon programlarının PH’lı hastaların motor performanslarının iyileĢmesine 

yardımcı olduğunu bildirmiĢlerdir (195). 

 

Ġdiyopatik PH tanısı almıĢ 19 olguya fizyoterapi ve rehabilitasyon programı ile birlikte 

4 hafta boyunca uygulanan solunum egzersizlerinin etkisinin incelendiği bir çalıĢmada; 

tedavi sonrası solunum fonksiyon testleri, akciğer volümleri, solunum kas fonksiyonları, 

arter kan gazı değerleri arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark saptanmazken,  10 

metre yürüme süreleri ile merdiven çıkma ve inme süreleri arasında istatistiksel açıdan 

anlamlı azalma sağlanmıĢtır. Tedavi öncesi ve sonrası aksillar, epigastrik, subkostal 

bölgelerden alınan göğüs çevre ölçümlerinde ise inspirasyon-ekspirasyon arası fark 

tedavi sonrasında istatistiksel olarak anlamlı derecede artmıĢ bulunmuĢtur. 

AraĢtırmacılar Parkinson hastalarının fizyoterapi ve rehabilitasyon programına solunum 

egzersizlerinin eklenmesinin egzersiz kapasitesini artıracağını ve bu Ģekilde hastalığın 

ilerleyen evrelerinde oluĢabilecek solunum problemlerinin azaltılabileceğini 

söylemiĢlerdir (196).  

 

PH’lı hastalarda rehabilitasyon giriĢimlerinin etkisini inceleyen bir meta-analiz 

çalıĢmasında; 1966-1999 yılları arasında yapılmıĢ kriterlere uygun 12 çalıĢma 

incelenmiĢ, hastaların uygulanan rehabilitasyon programlarından günlük yaĢam 

aktiviteleri, yürüme hızı ve adım uzunluğu gibi yürüme ile ilgili konularda fayda 

gördükleri, ancak hastalığın nörolojik bulgularında bu olumlu geliĢmenin görülmediği 

bildirilmiĢtir. Bu sonuç incelenen çalıĢmalarda kullanılan rehabilitasyon yöntemlerinin, 

rijidite ve tremor gibi nörolojik semptomlardan daha çok mobiliteye odaklanmıĢ 

olmasına bağlanmıĢ ve rehabilitasyon programlarının hastaların standart ilaç 

tedavilerine eklenmesi gerektiği vurgulanmıĢtır (94).  Güncel bir baĢka meta-analizde 

ise; araĢtırmacılar egzersizin PH’lı hastaların fiziksel fonksiyonlarını, yaĢam 

kalitelerini, alt ekstremite kuvvetini, dengeyi ve yürümeyi düzeltici etkilerinin 

olabileceğini vurgulamıĢlardır. Bununla birlikte düĢmelerin önlenmesi ve depresyonda 

ise egzersizin etkinliğine dair yeterli kanıt olmadığını bildirmiĢlerdir. Hastalığın farklı 

evrelerinde egzersiz eğitiminin optimal içeriklerinin (egzersiz tipi, süresi, yoğunluğu 

vb) araĢtırılması gerektiği sonucuna varmıĢlardır (95). 

Formisano ve ark. da Parkinson hastalarının kapsamlı tedavisinde; ilaç tedavisi ile 

birlikte aktif, pasif mobilizasyon egzersizleri, yürüme ve kontraktürlerin önlenmesine 
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yönelik fizyoterapi ve rehabilitasyon programlarının olumlu sonuçlarını ve hastaların 

fonksiyonel performanslarında  düzelmeler olduğunu göstermiĢlerdir (197). 

 

ÇalıĢmamızda kontrol grubumuzun olmaması çalıĢmanın limitasyonu olarak 

söylenebilir. Kontrol grubunun olmaması solunum kas eğitiminin izole etkisinin 

gösterilememesine neden olmuĢtur. Ancak hastalarımıza hiç bir eğitim vermemeyi etik 

olarak doğru bulmadık. Bir diğer limitasyonumuz da olgularımızın çoğunun hafif- orta 

evrelerde olmalarıydı. Ağır evre hastaların tedaviye uyumunu ve transferini sağlamak 

zor olduğundan bu evredeki hasta sayımız sınırlı kaldı. Bu nedenle eğitimin etkilerinin 

hastalığın Ģiddetine göre belirlenebilmesi mümkün olamadı. Ağır evre hastalara da 

yeterli olanak sunabilecek ileri araĢtırmalar yapılabilir.  

  

ÇalıĢmamızda uyguladığımız solunum kas eğitimi ve yürüme eğitimini içeren 

rehabilitasyon programının hastalarımızın solunum kas kuvveti (MĠP, MEP ve nazal 

basınç), BPHDÖ3 puanı ve yürüme mesafesine olumlu etkileri olmuĢ, solunum kas 

eğitimine yürüme eğitiminin eklenmesi ile iyileĢmeler daha da belirgin hale gelmiĢtir. 

Bu nedenle PH’lı hastalarda erken evrelerden itibaren solunum fonksiyonları, solunum 

kas kuvveti ve fonksiyonel egzersiz kapasitesinin değerlendirilmesinin hastalığın 

ilerlemesi ile belirginleĢebilecek solunumsal bozukluk ve egzersiz kapasitesindeki 

azalmanın saptanmasına yardımcı olacağını ve oluĢabilecek problemlerin önlenebilmesi 

için hastaların genel rehabilitasyon programlarına solunum kas eğitimi ve yürüme 

eğitiminin eklenmesi gerektiğini düĢünmekteyiz.        

    

ÇalıĢmamızın sonuçları Ģu Ģekilde özetlenebilir;  

 

 Ġlk değerlendirmede, genel popülasyona göre, hastalarımızın solunum fonksiyon 

testi parametrelerinde bir farklılık yokken, MĠP, MEP ve 6 DYM değerleri 

anlamlı derecede düĢük bulundu. 

 Ġlk değerlendirme sonuçlarına göre; BPHDÖ3 skorları ile baĢlangıç MĠP, MEP 

ve PEF değerleri arasında negatif yönlü zayıf derecede iliĢki saptandı. 

 Grup 1 ve Grup 2’de eğitim öncesi ve sonrası MĠP, MEP ve nazal basınç 

değerlerinde neredeyse kesin derecede anlamlı artıĢlar elde edildi. 
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 Gruplar karĢılaĢtırıldığında, MĠP ve nazal basınçlardaki artıĢlarda gruplar 

arasında anlamlı bir farklılık görülmedi ancak MEP değerindeki artıĢ grup 2’de 

anlamlı derecede fazlaydı. 

 6 DYM ve BPHDÖ3 skorunda her iki grupta iyileĢme saptanmakla beraber Grup 

2’de ki iyileĢmeler daha belirgindi. 

 Solunum fonksiyon test parametrelerinden FVC, FEV1 ve FMF değerlerinde ise 

eğitim sonrası elde edilen artıĢlar istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı. 
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FORMLAR 

                                        DEĞERLENDĠRME FORMU     

 

Tarih: …… 

 GRUP 1      GRUP 2 

 Ad- Soyad:………………………………………………………………… 

 YaĢ: …………………. Cinsiyet:…………… Meslek: ……………………... 

 Adres:…………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………… 

 Tel. No:………………………………………………………………………… 

 Boy: ……………..  Kilo: …………..  Beden Kitle Ġndeksi:………………….. 

 Tanı:……………………………………………………………………… 

 Hastalık Süresi: ............................................................................................ 

 Hastalık BaĢlama YaĢı: …………………………………………………… 

 Ġlk Semptom:  

    

 UPDRS-3: ………………………. 

 H-Y Evre : ………………………. 

 

 

Solunum Fonksiyon Testi 

 

 
FVC FEV1 FEV1/FVC PImaks PEmaks 

Nazal 

basınç 

Eğitim 

öncesi 
      

Eğitim 

sonrası 
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Altı Dakika Yürüme Testi                  

 

BaĢlangıç kalp hızı:…………………………BitiĢ kalp hızı:………………………...….. 

BaĢlangıç solunum hızı:…………………… BitiĢ solunum hızı:…………..…………… 

BaĢlangıç TA:………………….…….………BitiĢ TA: …………………...……………. 

BaĢlangıçSaO2:……………………….……. BitiĢ SaO2:……………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yürüme Mesafesi: …………………..  m   Dinlenme Süresi:……………sn 

Yürüme öncesi Modifiye Borg Dispne 

Skalası: 

0      Hiç yok 

0.5    Çok çok hafif 

     1         Çok hafif 

     2  Hafif 

     3  Orta 

     4  Biraz Ağır 

     5  Ağır 

     6 

     7        Çok Ağır 

     8 

     9  Çok çok Ağır 

     10  Maksimum 

Yürüme Sonrası: 

0     Hiç yok 

0.5    Çok çok hafif 

     1         Çok hafif 

     2  Hafif 

     3  Orta 

     4  Biraz Ağır 

     5  Ağır 

     6 

     7       Çok Ağır 

     8 

     9  Çok çok Ağır 

     10  Maksimum 

Yürüme Öncesi  Modifiye Borg 

Yorgunluk Skalası: 

0    Hiç yok 

0.5    Çok çok hafif 

     1         Çok hafif 

     2  Hafif 

     3  Orta 

     4  Biraz Ağır 

     5  Ağır 

     6 

     7        Çok Ağır 

     8 

     9  Çok çok Ağır 

     10  Maksimum 

Yürüme Sonrası: 

0     Hiç yok 

0.5    Çok çok hafif 

     1         Çok hafif 

     2  Hafif 

     3  Orta 

     4  Biraz Ağır 

     5  Ağır 

     6 

     7        Çok Ağır 

     8 

     9  Çok çok Ağır 

     10  Maksimum 
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