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ÖZET 

Kuran G. YavaĢ Progresyon Gösteren Kas Hastalarında Solunum Kas Eğitiminin 

Solunum Fonksiyonlarına Etkisi. Ġstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 

Kardiyoloji Enstitüsü, Kardiyoloji Anabilim Dalı.  Doktora Tezi. Ġstanbul 2011. 

ÇalıĢmamızın amacı yavaĢ progresyon gösteren hastalarda inspiratuar ve ekspiratuar kas 

eğitiminin solunum fonksiyonları üzerine etkisini arĢtırmaktı.   

Ġstanbul Üniversitesi Ġstanbul Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı‟nda 

solunumsal açıdan takip edilmekte olan 24 hasta çalıĢmaya alındı. Hastalar randomize 

olarak iki gruba ayrıldılar.  

Solunum fonksiyon testi çalıĢmanın baĢında ve sonunda uygulandı. Tepe öksürük 

akımı, ağız içi basınçları ve nazal basınç ölçümü çalıĢmanın baĢında, 4.  ve 8. hafta 

sonunda yapıldı.  

Solunum kas eğitimi inspiratuar (Threshold IMT) ve ekspiratuar eĢik yükleme 

(Threshold PEP) metodu ile uygulandı. Eğitim grubunda eğitim Ģiddetleri maksimal 

inspiratuar ve ekspiratuar ağız içi basınçlarına göre arttırıldı.   Bununla birlikte kontrol 

grubunda eğitim Ģiddeti için en düĢük yük kullanıldı. Eğitimler fizyoterapist tarafından 

verildi. Hastalar inspiratuar ve ekspiratuar kas eğitimini 8 hafta, haftada 5 gün, günde 2 

kez 15‟er dakika uyguladılar.  

Her iki grup haftada bir gün hastaneye çağrıldı. Eğitim grubunun eğitim Ģiddeti 

belirlendi. Her iki grubun günlük kayıt çizelgeleri incelendi ve sabah seanslarını 

fizyoterapist gözetiminde uyguladılar.   

ÇalıĢmamızda Grup A‟da MĠP, MEP, SNĠP ve TÖA değerleri iyileĢti (p<0,05). Grup 

B‟de MEP ve SNĠP değerleri yükseldi (p<0,05). Bu iyileĢmeler Grup A‟da daha 

anlamlıydı. Bununla birlikte her iki grupta da solunum fonksiyon testinde iyileĢme 

yoktu (p>0,05).  

 

Anahtar Kelimeler :  Nöromusküler hastalıklar, solunum fonksiyonları, solunum kasları, 

öksürük, rehabilitasyon 

Bu çalıĢma, Ġstanbul Üniversitesi Bilimsel AraĢtırma Projeleri Birimi tarafından 

desteklenmiĢtir. Proje No: 5561.   
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ABSTRACT 

Kuran G.  Effects of Respiratory Muscle Training on Pulmonary Functions in Patients 

with Slowly Progressive Neuromuscular Disease. Ġstanbul University, Institute of 

Health Science, Institute of Cardiology,  Department of Cardiology. Physiotherapy and 

Rehabilitation Programme. A Doctor‟s degree thesis. Ġstanbul 2011.  

The aim of our study was to investigate effects of both inspiratory and expiratory 

muscle training on pulmonary functions in patients with slowly progressive 

neuromuscular diseases.  

Twenty four patients with slowly progressive neuromuscular diseases which have been 

followed by Istanbul University, Istanbul Medical Faculty, outpatient‟s clinic of 

Department of Chest Diseases for aspects of respiratory problems were participated to 

the study.  Patients were randomly divided into two groups.  

Pulmonary function test was performed at initial and end of study; peak cough flow, 

mouth and sniff pressures were measured at initial, and end of 4th and 8th weeks of 

study. Respiratory muscle training was performed by inspiratory (Threshold IMT) and 

expiratory (Threshold PEP) threshold loading methods. Training intensities were 

increased according to maximal inspiratory and expiratory mouth pressures for study 

group. However, training intensity in control group was used at lowest load. Training 

was given by physical therapist. Patients were performed inspiratory and expiratory 

muscle training for eight weeks, 5 days/week, twice daily for 15 minutes at the home.   

Morning sesssions were supervised by a physical therapist and diary records were 

checked at hospital in both groups, and training intensity was determined only for 

training group once a week. 

In our study MIP, MEP, SNIP and PCF improved in group A (p<0.05). MEP and SNIP 

improved in group B (p<0.05).  These improvements were more significant in Group A. 

However there was no improvement in pulmonary function test for both groups 

(p>0.05).  

Key Words: neuromuscular diseases, respiratory fonctions, respiratory muscles, cough, 

rehabilitation. 

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

No. 5561. 



1. GĠRĠġ VE AMAÇ 

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

yayınladıkları güncel kılavuza göre; solunum rehabilitasyonu; 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 (1).  

 

ATS/ERS kılavuzu solunumsal semptomlar nedeniyle fonksiyonel kapasitesi ve yaĢam 

kalitesi azalmıĢ tüm hasta gruplarında solunum rehabilitasyonunu önermektedir (1).  

 

Kas hastalıkları yalnızca iskelet kaslarını değil solunum kaslarını da etkileyebilir (2). 

Özellikle bazı kas hastalıklarında (Tablo  2-1) solunumsal komplikasyonlar morbidite ve 

mortalitenin en önemli sebeplerindendir (3). Bu hastalarda vital kapasite azalır 

(restriktif solunum paterni). Vital kapasitedeki (VK) azalma altta yatan hastalığın 

progresyonu ile paralellik gösterir (4).  

 

Ġnspiratuar kas zayıflığı akciğer kapasitesini ve göğüs duvarı ekspansiyonunu azaltır (5).  

Ekspiratuar kas zayıflığı ise öksürük gücünün azalmasına, dolayısıyla atelektaziere ve 

infeksiyonlara neden olabilir (6). Solunum kas kuvvetinin değerlendirilmesinde ağız içi 

basınç ölçümlerinin yanısıra tepe öksürük akımı da kullanılmaktadır (7). Tepe öksürük 

akımının (TÖA) <160 L/dk olması durumunda hava yolu temizliği yeterince 

sağlanamamaktadır (8). Solunum kaslarının kuvvetlendirilmesi ventilasyon kapasitesini 

ve öksürüğün etkinliğini arttırır böylece sekresyon atılımını kolaylaĢtırır (9).  

 

 ATS/ERS solunum rehabilitasyonu kılavuzuna göre veriler kesin olmasa da inspiratuar 

kas eğitimi, özellikle Ģüpheli veya doğrulanmıĢ solunum kas zayıflığı olan hastalarda 

pulmoner rehabilitasyona yardımcı tedavi olarak önerilmektedir (1).  
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Yapılan klinik çalıĢmalarda, musküler distrofisi olan hastalarda inspiratuar kas 

eğitiminin tedaviye yardımcı olarak kullanıldığı görülmektedir (9-12). Literatürde kas 

hastalarında inspiratuar kas eğitimine ek olarak ekspiratuar kas eğitiminin etkilerini 

araĢtıran yalnızca bir yayına rastladık. Ancak miyotonik distrofisi olan bir olgu bildirimi 

olan bu yayında kullanılan ekspiratuar kas eğitim cihazı yeterli direnç sağlayamamıĢ 

dolayısıyla etkisiz olmuĢtur (13).  

 

ÇalıĢmamızın amacı yavaĢ progresyon gösteren kas hastalarında inspiratuar ve 

ekspiratuar kas eğitimini birlikte vererek bu yöntemlerin solunum fonksiyonlarına 

etkisini araĢtırmaktır.  
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2. GENEL BĠLGĠLER 

Nöromusküler hastalıklar; nöron hastalıkları (nöropatiler), periferik sinir hastalıkları ( 

nöropatiler), sinir-kas kavĢağı (nöromusküler kavĢak) hastalıkları ve kas hastalıkları  

olarak sınıflandırılır (14). 

   

2. 1. KAS HASTALIKLARI 

Kas hastalıkları; kas liflerinin yapısal veya fonksiyonel düzeyde etkilendiği, klinik 

planda kas güçsüzlüğü en sık olmakla birlikte egzersiz intoleransı, ağrı, myotoni, 

psödohipertrofi gibi semptom ve bulgularla seyreden hastalıklardır. Ġskelet kaslarının ön 

planda tutulduğu kas hastalıklarında bazen kalp kası ve solunum kasları ile kraniyal 

kaslar da etkilenir (Tablo  2-1) (3, 14).  

Kas hastalıklarının çoğu yürüme kaybı, tekerlekli sandalyeye bağlanma, yutma 

bozuklukları, solunum kas zayıflığı ve buna bağlı olarak solunum yetmezliğinden ölüme 

neden olurlar (2, 15). Hızlı progresyon gösteren kas hastalıkları aylar içinde geliĢen kas 

zayıflığı ile karakterizedir ve birkaç yıl içinde ölümle sonuçlanır. Becker musküler 

distrofi, fasioscapulohumeral musküler distrofi, limb girdle musküler distrofi ve 

miyotonik distrofi gibi kas hastalıkları daha yavaĢ progresyon gösterirler ve yaĢam 

beklentisi bu hastalarda daha yüksektir (16).   

 

Tablo  2-1: Solunum fonksiyonlarını etkileyen nöromusküler hastalıklar 

Ön boynuz hastalıkları 

 Amyotrofik lateral skleroz 

 Poliomyelit, post-polio sendromu 

 Spinal muskuler atrofi 

Periferal nöropatiler 

 Guillain–Barre´ Sendromu 

 Charcot–Marie–Tooth hastalığı 

 Unilateral veya bilateral diafram paralizisi 

Nöromusküler KavĢak Hastalıkları 
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 Myasthenia gravis, Kongenital myastenik sendrom, Lambert–Eaton myastenik 

sendromu 

Miyopatiler 

Edinsel Miyopatiler 

 Polimiyozit, dermatomiyozit 

 Kritik hastalık miyopatisi 

Kalıtsal Miyopatiler 

 Duchenne muskuler distrofi 

 Becker muskuler distrofi 

 Facioscapulohumeral musküler distrofi 

 Limb-girdle (kavĢak tipi) musküler distrofi 

 Myotonik distrofi 

Kongenital Miyopatiler 

 Kongenital muskuler distrofi 

 Emery–Dreifuss muscular 

 Rigid spine musküler distrofi 

 Metabolik miyopatiler 

 Mitokondrial miyopati 

 

2.1.1. MUSKÜLER DĠSTROFĠLER 

Miyopatiler (MP) iskelet kas hücrelerini etkileyen hastalıklara verilen isimdir (Tablo 

 2-2). Genellikle bacaklarda kollardan daha fazla, kavĢak ve ekstremitelerin proksimal 

bölgelerinde simetrik güçsüzlük ve atrofi bulunur. Hastalık genellikle çocuk yaĢlarda 

baĢlar. Yürüme, koĢma daha sonraları da merdiven ve yokuĢ çıkmada güçlük, sık 

düĢmeler ve hammalvari kalkıĢ (Gower‟s belirtisi) görülür. Ördekvari yürüyüĢ vardır.   

Belde lordoz artar, gastroknemius, deltoid ve bisepste “psödohipertrofi” bulunur. 

Genellikle alt ekstremitelerden baĢlayan kas güçsüzlüğü ve atrofiler zamanla üst 

ekstremite ve omuz kuĢağına da yayılır. Duyu bozukluğu yoktur. Hastalık progresiftir 

ve hasta bir süre sonra tekerlekli sandalyeye bağımlı kalır, ardından iskelet bozuklukları 

geliĢir. Ölüm kardiyak yetersizlik, solunum enfeksiyonları ve beslenme eksikliğinden 

olabilir (17). 
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Tablo  2-2: Miyopatilerin Sınıflandırılması 

Musküler distrofi 

Morfolojik olarak belirlenmiĢ konjenital miyopatiler 

Enflamatuar miyopatiler 

Ġdiyopatik, otoimmun olasılığı bulunan enfeksiyonlar 

Metabolik  

Karbonhidrat metabolizması defektleri 

Yağ asit metabolizması defektleri 

Mitokondriyal miyopatiler 

Periyodik paraliziler 

Toksik 

Paroksismal rabdomiyolizis 

Nöromusküler transmisyon defektleri 

Diğerleri 

 

2.1.1.1. Duchenne Musküler Distrofi (DMD) 

En çok bilinen miyopati tipidir. X‟e bağlı resesif geçiĢlidir. ÜçbinbeĢyüz erkek 

doğumda bir görülür. Bulgular beĢ yaĢından önce baĢlar. Alt ekstremitede belirgin, 

proksimal kaslarda progresif güçsüzlük, motor geliĢiminde gecikme vardır. Yürüme 

genellikle 2-3 yaĢlarında olur. Bu çocuklar 12 yaĢlarına doğru tekerlekli sandalyeye 

bağlanırlar. Sonraki dönemlerde kas gruplarının çoğu tutulur. Solunum kas tutulumu 

ilerleyici hipoksemiye ve ardından hiperkapniye yol açar. Hastanın sürekli oturması 

nedeniyle skolyoz olur. Skolyoz da ilerleyicidir ve solunum iĢlevini bozar. Solunum 

komplikasyonları ölüme yol açabilir (17, 19-20). 
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2.1.1.2. Becker Musküler Distrofi (BMD) 

Otozomal resesif geçiĢlidir. DMD‟nin ılımlı formu olarak da kabul edilir. BaĢlama yaĢı 

5-15‟dir. BaĢlangıç bulguları DMD‟ye benzese de hastaların % 90‟ında ilk bulgu 5 

yaĢından sonra ortaya çıkar. Seyri her zaman yavaĢ progresiftir. Hastalar son döneme 

geldiklerinde özellikle solunum ve gastrointestinal sorunlarla karĢılaĢılır ayrıca kardiyak 

tutulum da sıktır (17).  

2.1.1.3. Fasioskapulohumeral Musküler Distrofi (FSHD) 

Yüz ve omuz kaslarının asimetrik progresif güçsüzlüğü, ayak dorsifleksiyon ve pelvik 

kasların zayıflığı ile karakterizedir. Genellikle otozomal dominant geçiĢlidir. Hastalığın 

baĢlaması genellikle ikinci dekaddan eriĢkin yaĢa kadar değiĢebilir.  BeĢ yaĢından önce 

baĢlayanlar da tanımlanmıĢtır. YaĢam süresi normal kalır. Güçsüzlük ve atrofi yüz 

kaslarından baĢlar. Hastaların çoğunda omuz ve kollarını kaldırmada zorluk vardır (17).  

2.1.1.4. Limb Girdle Musküler Distrofi (LGMD) 

Yüksek heterojinitesi bulunan bir grup hastalıktır. Çocukluk ya da eriĢkin dönemde 

baĢlar. Ekstremitelerin daha çok proksimal bölgelerini tutar.  

LGMD‟nin yavaĢ seyreden formlarında hastaların çoğunda koĢmada, merdiven çıkmada 

zorluk ve sık düĢmeler dikkati çeker. Aynı zamanda veya daha sonraları kullarını 

kaldırmada da güçlük baĢlar. Kas tutulum Ģekilleri farklılık gösterebilir (17).  

2.1.1.5. Okülofaringodistal Miyopati (OFDM) 

Geç eriĢkinlik dönemi baĢlangıçlıdır. Otozomal dominant geçiĢ gösterir. Hastalık 

genellikle yavaĢ seyirlidir. En tipik özelliği pitoz ve disfajinin varlığıdır. Ekstremitelerin 

distal kaslarında zayıflık vardır. Hastalar distal miyopati nedeniyle yaklaĢık 20 yıl 

içerisinde yürüme yetilerini kaybederler. OFDM‟de solunumsal bozukluklara iliĢkin 

veriler az olmakla birlikte inspiratuar ve ekspiratuar kas kuvvetinde azalma, hiperkapni, 

hipoksemi, uyku ile iliĢkili solunumsal problemlerin sık olduğu bildirilmiĢtir (21-23).  

 

2.1.2. MĠYOTONĠK HASTALIKLAR 

Miyotoni, kaslarda mekanik veya elektriksel uyarı sonucu oluĢan tonik bir yanıt 

ardından, kas gevĢemesinde gecikme ile karakterize klinik bir bulgudur (17).  
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2.1.2.1. Miyotonik Distrofi DM1 

EriĢkin yaĢın en sık görülen kas distrofisidir.  Genetik olarak otozomal dominant kalıtım 

özelliği gösteren klasik miyotonik distrofi DM1‟de kas zayıflığı ve atrofisine eĢlik eden 

miyotoni ve diğer sistemik bulgular belirleyicidir. BaĢlıca frontal kas ile temporal, 

masseter, levator palpebra superior kaslarında zaaf ve atrofidir. Temporal ve masseter 

kaslarındaki atrofi oldukça tipik bir yüz görünümüne neden olur. Boyunda fleksor 

kaslar ve sternokleidomastoid kas zayıf ve atrofiktir. Üst ekstremitede baĢlıca bilek ve 

parmak ekstansor kasları, alt ekstremitede ise ayak bileği dorsal fleksor kasları (tibialis 

anterior), yani distal kaslar tutulur. Zaman içinde zaaf proksimal kaslara da yayılabilir. 

Zaaf simetriktir. Bazı hastalarda yutma çok yavaĢ progresif olarak bozulabilir. 

Hipoventilasyon ve hiperkapni görülebilir. Hastaların solunum fonksiyonları 

incelenmelidir. Uyku ile iliĢkili solunum bozukluğu açısından rutin polisomnografik 

inceleme önerilmektedir (17, 20, 24).  

2.1.3. KONJENĠTAL MĠYOPATĠLER 

Konjenital miyopatiler birbirinden bağımsız bazı yapısal kas değiĢiklikleri ile 

kendilerini gösteren bir grup kas hastalığıdır. Ortak özellikleri kas hücreleri içinde 

yapısal patolojik değiĢiklikler göstermeleridir. Primer olarak kası tutan bu hastalıklar 

çoğunlukla bebeklikte baĢlar,  genellikle yavaĢ ve iyi seyirlidir. Bazıları ekstremite zaafı 

dıĢında kranyal alan kaslarını, bazıları da kalp ve/veya solunum kaslarını tutabilir (18, 

20).     

2.1.3.1. Santral Kor Hastalığı 

Hafif, orta ve Ģiddetli fromları vardır. Bebek veya çocuklar hipotonik olurlar ve 

proksimal kaslarında güçsüzlük bulunur. Motor geliĢimde gecikme vardır. Çocukların 

çoğu üç ya da dört yaĢına kadar yürüyemezler. Klinik seyir non-progresif veya yavaĢ 

progresif olabilir (18).  

2.1.3.2. Multi- Mini Kor Hastalığı 

Otozomal resesif veya otozomal dominant geçiĢ gösterir. Genellikle infant dönemde, 

nadiren 2-12 yaĢlarında ortaya çıkar. Non- progresiftif. Primer klinik bulgu daha çok 

kollarda ve proksimalde genel güçsüzlük ve hipotonidir. Yüz, ekstraoküler ve 

sternokleidomastoid kaslarında güçsüzlük ve atrofi vardır. Oftalmopleji, miyopi, pitoz, 
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skolyoz, eklem kontraktürleri, solunum güçlüğü, kilo fazlalığı ve kardiyomiyopati nadir 

de olsa görülebilir (18).  

2.1.3.3. Desminopati 

Ġkinci ve üçüncü dekadlarda baĢlar. Kas zayıflığı distalden proksimale doğru ilerler. 

Ekstremiteler, boyun, pektoral, bulber ve fasial kaslar etkilenir. Solunum yetmezliği 

geliĢebilir. Hastaların % 60‟ında kardiyak tutulum görülür (25).  

 

2.2. SOLUNUM SĠSTEMĠ 

 

Solunum sisteminin iki ana bileĢeni vardır: 

1. Gaz değiĢim organı (akciğer)  

2. Solunum pompası.  

Solunum pompası bütünleĢmiĢ dört bileĢenden oluĢur:  

1. Beyindeki solunum merkezi  

2. Kimyasal ve fiziksel uyaranlara duyarlı reseptörler  

3. Solunum merkezinden aldığı uyarıları solunum kaslarına ileten motor nöronlar  

4. Akciğerlere hava giriĢ çıkıĢı için mekanik enerjiyi sağlayan solunum kasları (ġekil 2-1).  

 

Solunum kasları diyafram, eksternal ve internal interkostal kaslar, anterior abdominal 

duvar kasları ve yardımcı solunum kaslarıdır. Ġnspirasyonun ana kası diyaframdır ve 

sakin solunumda solunum iĢinin büyük bir kısmını yapar. Ġnspirasyon iĢi arttığında 

eksternal interkostal kaslar aktive olurlar. Ġnspirasyon iĢi daha da arttığında yardımcı 

solunum kasları da (sternokleidomastoid, skalen ve trapez kasları) aktif hale gelirler. 

Ekspirasyon kasları; internal interkostal kaslar, rektus abdominus, eksternal oblik 

abdominus, internal oblik abdominus ve transvers abdominus kaslarıdır. Üst solunum 

yolu kasları ise fasial, orofarengeal ve larengeal kaslardır (19).  
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Ġnspirasyon kaslarının en büyük katkısı ventilasyonu sağlamaktır. Ekspiratuar kaslar 

zorlu ekspirasyon ve öksürüğü içeren ekspulsif manevraları yaparlar, bulber kaslar ise 

havayollarının korunmasında rol oynarlar (2).   

 

  

ġekil  2-1: Solunum kaslarının inervasyonları 

 

2.3. KAS HASTALIKLARINDA SOLUNUM PROBLEMLERĠ 

 

2.3.1. SOLUNUM KAS ZAYIFLIĞI 

Nöromusküler hastalıklarda solunum kas zayıflığı sık karĢılaĢılan bir problemdir. Bu 

hastalarda solunum kas zayıflığı, yetersiz ventilasyon, noktürnal hipoventilasyon veya 

etkin olmayan öksürüğe neden olabilir (Tablo  2-3) (2, 6).  

 

 

 

Beyin sapı 

Ġstemsiz ventilasyon 

 

Periferik 

kemoreseptörler 

Karotid cismi 

Aortik cisim 

 
Vagal gerginlik, irritanlar 

ve jukstapulmoner 

reseptörler 

 

Merkezi 

kemoreseptörler 

 

Servikal kord 

 Diyafram 

 Frenik sinirler 

 

Torasik kord 

 
Ġnterkostal ve 

abdominal kaslar 

 Torasik sinirler 

 

Serebral korteks 

Ġstemli ventilasyon 
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Tablo  2-3: Nöromusküler solunum yetersizliğinin patofizyolojisi 

2.3.1.1. Yetersiz ventilasyon 

Yetersiz ventilasyonun esas nedeni inspiratuar kas zayıflığıdır. Ġnspiratuar kasların 

zayıflığı tidal volümün azalmasına neden olur. Tidal volümü arttırmak ve alveoler 

ventilasyonu sürdürmek için solunum hızı artar. Tidal volüm  giderek daha da azalabilir, 

alveolar hipoventilasyon ve arteriel karbondioksit basıncında artma meydana gelir. 

Ġnspiratuar kasların ileri zayıflığı restriktif solunum paternine neden olur. VK, total 

akciğer kapasitesi (TAK) ve fonksiyonel rezidüel kapasite (FRK) azalır, ZVK1/ZVK 

oranı korunur. Ġnspiratuar kas zayıflığı olan hastalar yardımcı solunum kaslarını 

kullanırlar ve diyafragmatik harekete yardımcı olabilmek için yerçekiminden 

yararlanırlar. Bunların sonucunda ortopne, yardımcı solunum kası kullanımı ve 

abdominal paradoks hareket geliĢir (ġekil 2-2) (26-27).  

Yetersiz ventilasyona sıklıkla eĢlik eden hipoksemi birçok nedene bağlıdır. Yetersiz 

ventilasyon tek baĢına hipoksemiye neden olabilir. Ġnspiratuar kas zayıflığı olan 

hastaların solunumu yüzeyeldir ve inspirasyonu etkin yapamazlar. Bu nedenle atelektazi 

geliĢir ve fizyolojik sağ-sol Ģant oluĢur. Atelektazi geliĢimi solunum sistemi 

kompliyansının azalmasına neden olabilir, solunum iĢi artar ve solunum kas yorgunluğu 

oluĢur (28-29).  

 

2.3.1.2. Noktürnal Hipoventilasyon 

Nöromusküler hastalığı olan hastalarda kas güçsüzlüğü noktürnal hipoventilasyona 

neden olur. Özellikle diyafram kas zayıflığı REM uykusu sırasında gaz değiĢim 

anomalilerinin artmasına yol açar (30-31). Ġnspirasyon sırasında üst hava yolu 

obstrüksiyonu noktürnal hipoventilasyonu tetikleyebilir veya arttırabilir (32).  

 
Yetersiz 

ventilasyon 
Hipoksemi 

Yetersiz  

öksürük 

Aspirasyon 

riski 

Ġnspiratuar kas zayıflığı           X             X        X  

Ekspiratuar kas zayıflığı          X  

Üst solunum yolu kas 

zayıflığı 
         X          X 



 11 

 Solunumsal problemler baĢlangıçta uyku sırasında görülürken hastalığın ilerlemesiyle 

birlikte gündüze yansır (33). Uyku ile iliĢkili solunumsal problemler nöromusküler 

hastalıklarda morbidite ve mortalite ile iliĢkilidir (30).  

2.3.1.3. Bulber Kas Zayıflığı 

KonuĢma, yutma ve sekresyonların temizlenmesinde rol oynayan bulber kasların 

zayıflığında bu fonksiyonlar etkilenir, aspirasyon riski artar. Salya, ağır yutma 

bozukluğunun bir göstergesidir (3).  

 

2.3.1.4. Yetersiz Öksürük 

Öksürük, özellikle havayolu hastalığı ve solunum kas zayıflığı olan kiĢilerde hava 

yolları temizliğinin sağlanmasında önemli bir savunma mekanizmasıdır. Etkin öksürük, 

havayollarından yüksek lineer hızda gaz hareketi sağlama yeteneğine ve gaz akımı ile 

mukus arasındaki etkin etkileĢime bağlıdır. Bu etkileĢim ise solunum kaslarının 

intratorasik basıncı ve havayollarındaki dinamik kompresyonu arttırma kapasitesi ile 

iliĢkilidir (34). 

 

Öksürük; inspiratuar, kompressif ve ekspiratuar fazlardan oluĢur.  Ġnspiratuar fazda 

diyafram ve yardımcı inspiratuar kaslar kasılır hızlı bir inhalasyon periyodu oluĢur. 

Spontan olarak inspire edilen hava hacmi normal tidal hacmin % 50‟si kadar az veya 

VK‟nin % 50‟si kadar fazla olabilir (35). Ġnspirasyon fazı sırasında ekspiratuar kaslar 

uzarlar ve kuvvet kazanırlar. Yüksek hacimde gaz inhalasyonu ekspiratuar uzunluk-

gerilim iliĢkisini optimize eder. Böylece inhale edilen yüksek akciğer hacmi daha fazla 

intratorasik basınç oluĢturur (36).  Kompresif fazda ekspiratuar kasların kasılması ile 

glottis kapanır. Ekspiratuar kasların koordine olarak kasılması alveolar gaz hacmini 

komprese eder. Ekspiratuar fazın baĢında glottis 20-40 msn içinde hızlıca açılır. 

Kompresyonun kalkması ile santral havayolu basıncı düĢer. Plevral basınç ve alveolar 

basınç  ekspiratuar kasların kontraksiyonu ile artar ( 34).  

 

Ekspiratuar kas zayıflığı öksürüğün etkinliğinin azalmasına ve dolayısıyla 

sekresyonların atılamamasına neden olur. Sekresyon temizliğinin sağlanabilmesi için 

maksimal ekspiratuar kas kuvvetinin ≥40 cm H2O olması gereklidir (19, 37). 
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TÖA, öksürüğün etkinliğinin belirlenmesinde önemli bir göstergedir (38). TÖA‟nın 270 

L/dk‟nın altına düĢtüğü durumlarda yardımlı öksürük teknikleri önerilmektedir (39, 40). 

TÖA <160 L/dk olması hava yolu temizliğinin sağlanamamasına neden olur. Trakeal 

aspirasyon gerekebilir (8, 38, 41- 42).  

   

Öksürük mekanizmasının bozulması sonucu hava yolu temizliğinin yeterince 

sağlanamaması, tekrarlayan solunum yolu infeksiyonlarına, atelektazilere ve sonuç 

olarak solunum yetmezliğine (Tablo  2-4) sebep olabilir (43).  

 

Tablo  2-4: Solunum yetmezliğinin semptom ve bulguları 

Semptomlar 

 Genel zayıflık 

 Disfaji 

 Disfoni 

 Ġstirahatte ve eforda dispne 

 Yorgunluk 

 Uyku bozukluğu 

 

Klinik Bulgular 

 Hızlı yüzeyel solunum 

 TaĢikardi 

 Zayıf öksürük 

 Kesik kesik konuĢma 

 Yardımcı solunum kası kullanımı 

 Abdominal paradoksal hareket 

 Ortopne 

 Trapez ve boyun kaslarında zayıflık 

 Yutma sonrası öksürük 

 

Laboratuar verileri 

 VK ≤15 mL.kg
-1

, VK ≤1 L veya stabil durumdakinden % 50 azalma veya 

oturma pozisyonundan supin pozisyona geçerken > % 20‟den fazla düĢme 
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 Maksimum inspiratuar basınç  (MĠP) ≤30 cmH2O 

 Maximum ekspiratuar basınç  (MEP) ≤40 cmH2O 

 Noktürnal desatürasyon 

 PaCO2> 45 mmHg (6.7 kPa) 

 

 

 

ġekil  2-2: Nöromusküler hastalıklarda solunum problemleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ġnspiratuar kas zayıflığı 

Ekspiratuar kas zayıflığı 

Bulber kas zayıflığı 

Skolyoz 

Solunum yolu 

infeksiyonları 

Malnutrisyon 

Kardiyak yetersizlik 

Obstrüktif apne 

Göğüs duvarı sertliği 

 

Hızlı yüzeyel 

solunum 

Mikroatelektaziler 

Hipoventilasyon

  

Ventilasyon 

perfüzyon 

dengesizliği 

↑PaCO2 

Yetersiz öksürük 

Sekresyon atamama 

Yutmada bozukluk 

↑Aspirasyon riski 

 

Solunum fonksiyonlarında 

ileri derecede bozukluk 

Atelektazi 

Pnömoni 

↓PaO2 

Racca et al. 
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2.4. KAS HASTALIKLARINDA SOLUNUMSAL DEĞERLENDĠRME 

 Kas hastalarında sistematik klinik değerlendirme, solunum yetmezliği ile iliĢkili 

belirgin olmayan solunumsal semptom ve bulguların saptanmasında esastır (38).   

 

Nöromusküler hastalığı olan kiĢilerde klinikte yararlanılan testler Ģunlardır ( 44): 

 

Akciğer hacimleri 

 TAK 

 Rezidüel hacim (RH) 

Spirometre 

 Tepe akım hızı (TAH) 

 TÖA 

 Zorlu vital kapasite (ZVK) 

 Zorlu ekspiratuar hacim 1. saniye (ZVK1) 

 Maksimum insuflasyon kapasitesi (MĠK) 

Solunum kas kuvveti 

 MEP 

 MĠP 

Diğer laboratuar testler 

 Oksihemoglobin satürasyonu (pulse oksimetre ile ölçülen) (SpO2) 

 Kapnografi: End tidal karbondioksit ölçümü 

 Arteriel kan gazı ölçümü 

 

2.4.1. Akciğer Hacimleri 

Akciğer hacimleri; akciğer ve göğüs duvarı mekaniği ile inspirasyon ve ekspirasyon 

kaslarının aktivitesine bağlıdır. Boy, kilo, yaĢ, cinsiyet ve ırktan etkilenir. 

  

Total akciğer kapasitesi (TAK), derin inspirasyon sonrası akciğerlerde bulunan hava 

hacmidir. Nöromusküler hastalığa bağlı kas zayıflığında TAK azalır, restriktif solunum 

paterni görülür (44). 

Akciğer geri çekilme basıncının artması  FRK ve RH azalması ile iliĢkilidir.  
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Rezidüel hacim (RH),  maksimum ekspirasyon sonrası akciğerlerde kalan gaz hacmidir. 

Ekspiratuar kasların göğüs duvarını içe doğru hareket ettirebilme yeteneği ile belirlenir. 

Ekspiratuar kas zayıflığında rezidüel hacmin artması en erken ve tek bulgu olabilir.  

Nöromusküler bozukluklarda TAK azalır, FRK normaldir, RH artar. Göğüs duvarı 

deformitesi varlığında FRK ve RH normal veya düĢük olabilir (44).  

 

2.4.2. Spirometre 

Spirometre soluk alıp verme sırasında oluĢan akım veya  hacim değiĢikliklerini zamana 

göre ölçer. Boy ve kilo test öncesi ölçülmelidir. Dik duramayan veya skolyoz/ 

kifoskolyozu olan hastalarda kol boyu alınmalıdır.  

 

Tepe akım hızı (TAH), PEF metre ile ölçülür. Hasta derin bir nefes alır ve hızlıca PEF 

metre içine üfler. Üç kez ölçüm yapılıp en yüksek değer kaydedilir. Nöromusküler 

hastalığı olan hastalarda kas zayıflığı nedeniyle TAH değeri azalır (45).   

 

Tepe öksürük akımı TÖA, maksimum inspirasyon sonrası kuvvetli bir öksürük 

manevrası yapılarak ölçülür. TÖA normal değeri eriĢkinlerde >360 L/dk‟dır (8, 42, 46).  

PEF metre veya pnömotakograf ile ölçülebilmektedir. Nöromusküler hastalığı olan 

hastalarda PEF metre ile ölçülen TÖA ekspiratuar kas kuvveti ölçümü için daha iyi ve 

güvenilirdir (44).  

 

Zorlu vital kapasite (ZVK), maksimal bir inspirasyon sonrası hızlı ve zorlu maksimal 

ekspirasyon ile çıkarılan hava hacmidir. Nöromusküler hastalığı olan hastalarda ZVK 

azalır. Otururken, yatarken veya torakolomber stabilizasyonu sağlayan cihaz ile ölçüm 

yapılması yararlıdır. Oturur pozisyonda yapılan ölçüm ile yatar pozisyonda yapılan 

ölçüm arasında >% 7‟lik fark olması diyafram kası zayıflığını gösterir (44).  

 

Zorlu ekspiratuar hacim 1. saniye (ZVK1), ZVK manevrasında ilk bir saniyede çıkarılan 

hava hacmini ifade eder.  Nöromusküler hastalığı olan bireylerde ZVK1 değeri ZVK 

oranında azalır, dolayısıyla ZVK1/ZVK oranı değiĢmez (44).  
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Maksimum insuflasyon kapasitesi (MĠK),  glottis kapalıyken hastanın tutabileceği 

maksimum hava hacmidir. Nöromusküler hastalığı olan hastaların çoğunda VK azalsa 

da  yüksek MĠK değeri görülebilir.  MĠK/VK farkı  bulber kas kuvvetinin ölçümünde 

kullanılabilir (44, 47).     

 

2.4.3. Solunum Kas Kuvveti Ölçümü 

2.4.3.1. Maksimal ağız içi 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 ( 48).  

 

Maksimal inspiratuar ağız içi basınç (MĠP), inspiratuar kas kuvvetini gösterir. 

Maksimum ekspirasyon sonrası sistem bir kapak ile kapatılır ve kiĢinin kapalı kapağa 

karĢı en az 1.5 sn süren maksimal inspirasyon yapması istenir. En az üç ölçüm yapılır ve 

en yüksek değer alınır. Klinik uygulamada -80 cm H2O‟ya (-8 kPa) eriĢemeyen MĠP 

değeri  anormal olarak kabul edilmektedir (49-50) MĠP<-20/-30 cm H2O olması 

solunum desteğine ihtiyaç olduğunu gösterir (19).   

 

Maksimal ekspiratuar ağız içi basınç (MEP),  ekspiratuar kas kuvvetini yansıtır. 

Maksimum inspirasyon sonrası sistem bir kapak aracılığıyla kapatılır ve kiĢinin kapalı 

sisteme karĢı en az 1.5 sn süren maksimum ekspirasyon yapması istenir. En az üç 

ölçümün en iyisi kabul edilir (49).  Etkin öksürük için MEP değeri en az 40 cmH2O 

olmalıdır (19).    

  

2.4.3.2. Nazal inspiratuar basınç ölçümü (SNIP) 

Nazal inspiratuar basınç, dönüĢtürücüye bağlı kateter yardımıyla ölçülür. Kateter 

burnun bir tarafına yerleĢtirilir. Oturur pozisyonda ölçüm yapılır.  Normal bir 

ekspirasyon sonrası koklama manevrası yapılır. Genellikle 5-10 koklama manevrası 

sonrası bir platoya eriĢilir. KiĢinin kooperasyonuna bağlıdır. <70 cmH2O olması 

diyafram kası zayıflığının bir bulgusudur (49, 51).. Ġnspiratuar kas kuvvetinin 

noninvaziv bir yöntemle iyi ölçülmesini sağlar (52).  
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2.4.3.3.  Transdiyafragmatik basınç ölçümü 

Diyafram kas kuvvetinin (Pdi), gastrik (Pga) ve özofajiyal (Pes) basınç ölçüm farkı  

aracılığıyla ölçülmesidir (53).   

  

2.4.3.4. Frenik sinir stimülasyonu 

Elektriksel frenik sinir stimülasyonu diyaframın selektif supramaksimal 

stimülasyonudur. Deneyim gerektirir, hastalar için konforlu olmayabilir. Klinik ortamda 

ulaĢılması zordur (50).  

2.4.4. Oksihemoglobin satürasyonu 

Kandaki oksijen satürasyonunun parmak ucu veya kulak memesinden ölçümü ile elde 

edilir (54).  

2.4.5. Kapnografik ölçüm 

Ekspiryum havasındaki karbondioksit düzeyini ölçen ve sonuçları zaman veya volüm 

bazlı dalga formları ile gösteren non-invaziv bir yöntemdir (55).   

 

2.4.6. Arter kan gazı ölçümü 

Arteryel kanda pH, PaCO2 ve PaO2 değerlerinin ölçümüdür. Arteryel kan örneği 

sıklıkla radial, brakial ya da femoral arterden alınır (54).  

 

 

2.5. KAS HASTALIKLARINDA REHABĠLĠTASYON 

Kas hastalıklarında hastalık tanıları farklı olsa da yaygın olarak görülen kas kuvvetindeki 

kayıp, atrofi, kontraktür ve deformiteler, hastaların fiziksel ve fonksiyonel durumlarını 

olumsuz yönde etkilemektedir. Zaman içinde ayakta durma, ayağa kalkma, yürüme, 

koĢma, merdiven inip-çıkma, yemek yeme, giyinme-soyunma, kiĢisel temel bakım 

becerileri gibi günlük yaĢam aktivitelerinde (GYA)  yetersiz kalmalarına neden 

olmaktadır (20, 56-58) Nöromusküler hastalıklarda fizyoterapi ve  rehabilitasyon 

yaklaĢımları ve tedavi programlarının etkinliği, hastalığın tanı ve klinik seyri göz önünde 

bulundurularak yapılan etkin ve kapsamlı değerlendirme yöntemlerine bağlıdır (59-60) .   



 18 

Bu hastaların  tedavisinde  hastaların mevcut fonksiyonel seviyelerinin korunması veya 

arttırılması, hastalığa veya hareket azlığına (tekerlekli sandalye kullanımı vb. ) bağlı 

geliĢebilecek komplikasyonların önlenmesi ve yaĢam kalitelerinin arttırılması için genel 

rehabilitasyon yaklaĢımları önemlidir.  

 

 

2.6. KAS HASTALIKLARINDA SOLUNUM REHABĠLĠTASYONU 

 

ATS ve ERS‟nin 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 (1).  

 

ATS/ERS bildirgesi solunumsal semptomlar nedeniyle fonksiyonel kapasitesi ve yaĢam kalitesi 

azalmıĢ tüm hasta gruplarında solunum rehabilitasyonunu önermektedir (1).  Özellikle bazı kas 

hastalıklarında solunumsal komplikasyonlar morbidite ve mortalitenin en önemli 

sebeplerindendir (Tablo  2-1 )(3-4).  

 

 

Kas Hastalıklarında Solunum Rehabilitasyonunun Amaçları (61) 

 Akciğer ve goğüs duvarının ekspansiyonunun sağlanması, kompliyansın 

arttırılması   

 Alveoler ventilasyonun sürdürülmesi 

 Hava yolu temizliğinin sağlanmasıdır. 
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Tablo  2-5: VK’de azalmaya göre beklenen patofizyolojik  sonuç  ve  uygun  tedavi   

Vital Kapasite Patofizyoloji • Tedavi YaklaĢımı 

• 70 ml/kg 

(Normal)  

• 60 ml/kg 

• 50 ml/kg 

• 40 ml/kg 

• 30 ml/kg     

    

• 25 ml/kg • Yetersiz öksürüğe bağlı 

sekresyon birikimi 

• Göğüs  fizyoterapi teknikleri 

• 20 ml/kg •  Yüzeyel solunuma bağlı 

atelektazi ve  hipoksemi 

• Hiperinflasyon  teknikleri, 

insentif spirometri, aralıklı 

pozitif basınçlı solunum (IPPB) 

• 15 ml/kg •  Solunum hacminin 

azalmasına bağlı atelektazi,  

Ģant, hipoksemi 

• Yapay  havayolu  yada maske  

ile yardımlı  ventilasyon  

• 10 ml/kg 

• 5 ml/kg 

• Hipoventilasyona bağlı 

hiperkapni 

• Entübasyon: tam  solunum  

desteği 

 

 

Kas hastalıklarında solunum rehabilitasyonu primer olarak solunum stratejileri, 

noninvaziv ventilasyon ve hava yolu temizleme tekniklerine odaklanmalıdır (Tablo  2-5) 

(19).  

 

2.6.1. 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 (62): 

 Bölgesel ventilasyonu ve gaz değiĢimini iyileĢtirmek,  

 Dinamik hiperinflasyonu azaltmak,  

 Solunum kas fonksiyonlarını iyileĢtirmek,  

 Dispneyi azaltmak 

 Egzersiz toleransını iyileĢtirmek 
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 Sağlıkla iliĢkili yaĢam kalitesini iyileĢtirmek  

2.6.1.1. 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 (62-63).   

 

2.6.1.2. Segmental  Solunum Egzersizi 

Göğüs duvarının belli bölgelerine uygulanan basınçla oluĢan proprioseptif uyarandan 

yararlanılarak, o bölgelerin daha iyi ekspanse olması sağlanır. Hasta etkilenen bölgeye 

derin bir nefes alır ve yavaĢça nefes verir. Ekspirasyon rahat olmalıdır. Apikal, lateral  

kostal ve  posterior-bazal  olarak  uygulanabilir (64).   

Amaçları (65): 

 Plevral sıvı toplanmasını önlemek,  

 Atelektazi riskini azaltmak,  

 Sekresyon birikimini önlemek,  

 Paradoksal solunumu azaltmak,  

 Kontrolsüz solunumun yarattığı paniği azaltmak  

 Göğüs mobilitesini arttırmaktır.  

2.6.1.3. 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 (63, 

66-67).    
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2.6.1.4. 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 (64, 70-71).  

2.6.1.5. YavaĢ ve Derin Solunum 

YavaĢ ve derin inspirasyon solunum paterni süresince, alveoler ventilasyon ve 

oksijenasyonu iyileĢtirmektedir.  DüĢük  solunum  hızı  sağlayarak  dispneyi  rahatlatır 

(70-71). 

2.6.1.6. 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 (72).   

2.6.1.7. Solunum Kas Eğitimi 

Kronik akciğer hastalıklarında ve noromuskuler sorunlarda, sıklıkla solunum kas 

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

kısıtlanma ve mekanik ventilatorden ayrılamama ile sonuçlanabilir (73). Solunum kas 

kuvveti ve enduransını artırmak, solunum kaslarının uzunluk gerilim iliĢkisini 

duzeltmek ve solunum kapasitesini artırmak amacı ile iskelet kaslarının eğitim 

prensipleri kullanılarak solunum kas eğitimi uygulanır (74). 

 

Ġnspiratuar Kas Eğitimi (ĠKE) 

ATS/ERS‟nin ortak yayınladıkları 2006 kılavuzunda veriler kesin olmasa da inspiratuar 

kas eğitimi (ĠKE), özellikle Ģüpheli veya doğrulanmıĢ solunum kas zayıflığı olan 

hastalarda pulmoner rehabilitasyona yardımcı tedavi olarak önerilebilmektedir. Üç tip 

inspiratuar kas eğitimi bildirilmiĢtir (1):  
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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 (75-77). 

  

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 (78-80).  

  

“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 

göstermektedir. Literatürde eğitim Ģiddetinin en az MĠP‟in ≥% 30‟u ile günde 30 dk 

olması gerektiği vurgulanmaktadır (12, 73, 81- 82).  

 

Günümüzde, yukarıda adı geçen metodlardan birinin diğerine üstünlüğünü bildiren 

veriye rastlanmamaktadır (1). Yapılan klinik çalıĢmalarda, nöromusküler hastalığı olan 

olgularda inspiratuar kas eğitiminin tedaviye yardımcı olarak kullanıldığı görülmektedir 

(5,9,10-12, 82-84).  

 

Ġnspiratuar Kas Eğitiminin Etkileri (74):  

 

Ġnspiratuar kas kuvvetinde (MĠP, % MĠP, 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, 
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Egzersiz sırasındaki solunum eforu algısında düzelme, 

YaĢam kalitesinde artıĢ.  

 

 

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 

(85- 88). Kas hastalarında inspiratuar kas eğitimine ek olarak ekspiratuar kas eğitiminin 

etkilerini araĢtıran myotonik distrofisi olan bir olgu bildirimine rastlanmıĢtır.  Bu olgu 

bildiriminde kullanılan ekspiratuar kas eğitiminde yeterli direnç sağlanamamıĢ, 

ekspiratuar eğitim etkisiz olmuĢtur (13). 

  

EKE‟nin Etkileri (74):  

 

Ekspiratuar kas kuvvetinde artıĢ, 

Egzersiz kapasitesinde artıĢ, 

Ekspirasyon süresinde uzama, 

Dispne algılamasında azalma, 

Ventilatuar kapasitede artıĢ, 

Öksürük etkinliğinde artıĢ. 

 

2.6.2. Hava Yolu Temizleme Teknikleri 

Nöromusküler hastalarda havayolu temizleme tekniklerini içeren programların 

düzenlenmesi olası alt solunum yolu enfeksiyonlarının engellenmesi ve/veya 

tedavisinde önemli yer tutar. Hava yolu temizliği geleneksel manuel göğüs fizyoterapisi 

(postüral drenaj, perküsyon) ile sağlanabilir. Bu hastalarda sekresyonların 

temizlenmesinde kullanılan diğer araçlar “yüksek frekanslı göğüs duvarı osilasyonu” 

(vest vb) ve intrapulmoner perküsif ventilasyondur. Her iki teknik de efora bağımlı 

değildir. TitreĢimli pozitif basınçlı hava yolu temizleme cihazlarının çoğu (flutter, 
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acapella vb.) efora bağımlıdırlar ve bu nedenle ağır nöromusküler hastalarda genellikle 

etkin değildirler (89). Nöromusküler hastalığı olan hastaların fizyoterapi ve 

rehabilitasyon programında maksimum insuflasyon kapasitesini arttırıcı tekniklerin 

kullanılması yararlıdır. Maksimum insuflasyon kapasitesi; “ambu ile solunumsal 

destek”, “noninvaziv ventilasyon”, “mekanik insuflasyon” ve “glossofarengeal 

(kurbağa) solunum” ile yapılan “soluk biriktirme” teknikleriyle arttırılabilmektedir (90). 

Tidal volümü ve öksürük etkinliğini arttırmak için geliĢtirilen glossofarengeal solunum 

yeterli inspiratuar çaba oluĢturamayan hastalarda maksimal insuflasyonu arttırmada 

yararlı olabilir (66-67). Ağır bulber disfonksiyon veya paralizi durumunda “soluk 

biriktirme” tekniği etkin olmamaktadır. Maksimum insuflasyon kapasitesini arttırıcı 

teknikler düzenli olarak kullanıldığında akciğer ve göğüs duvarı hareketlerinin 

sürdürülmesine de yardımcı olur. Bu teknikler öksürüğün etkinliğini arttırıcı tekniklerle 

birlikte kullanılmalıdır (90).  

 

TÖA< 270 L/dk ve MEP<40-60 cm H2O ise “cough assist” ( mekanik 

insuflasyon/eksuflasyon) (MI-E) ile hava yolu temizliğine yardımcı olunmalıdır. 

Önerilen basınçlar 10 yaĢından küçük çocuklarda baĢlangıç için +20/-20 cmH2O 

(maksimum +30/-30 cmH2O), 10 yaĢından büyüklerde ise baĢlangıç için +25/-25 

cmH2O dur (maksimum +40/-40 cmH2O) (7, 19). Tepe öksürük akımının <160 L/dk 

olduğu durumlarda genellikle trakeal aspirasyon gerekir (38).  

 

2.6.3. Manuel Yardımlı Öksürük 

Manuel yardımlı öksürükte derin inspirasyon veya soluk biriktirme ile sağlanan akciğer 

inflasyonunun ardından glottis açıkken abdominal basınç  uygulanır. VK<1.5 L 

olduğunda etkin soluk biriktirme uygulanması özellikle önemlidir (91).  Bu teknik hasta 

ile koooperasyon ve iyi koordinasyon gerektiririr. Zorlu ekspirasyon üst abdomen veya 

göğüs duvarına uygulanan basınç ile eĢ zamanlı olarak hastanın öksürmesi ile 

arttırılabilir (40).  
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2.6.4. 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. Ek olarak bazı kas hastalarında 

egzersizin potansiyel zararları da göz önünde bulundurulmalıdır. Özellikle büyük 

ölçüde fonksiyonel yetersizliği olan, geleneksel egzersiz eğitim programlarına 

alınamayan hastaların fonksiyonel bağımsızlıklarını ve günlük yaĢam aktivitelerini 

sürdürmede aralıklı egzersiz eğitim programları yararlı olabilir. Egzersiz sırasında 

oksijen satürasyonu (SpO2) sürekli izlenmeli ve SpO2 >% 88 olacak Ģekilde gerekirse 

oksijen desteği sağlanmalıdır (92-93).    

 

2.6.5. Noninvaziv Mekanik Ventilasyon (NĠMV) 

Son yıllarda solunum yetmezliği olan nöromusküler hastalarda uzun dönem NĠMV ev 

ortamında da baĢarılı bir Ģekilde uygulanabilmektedir. NĠMV uygulaması burun, ağız 

veya ağız-burun maskeleri aracılığıyla kullanılabilmektedir. Spesifik özellikleri 

nedeniyle hasta kullanımı için kolay ve güvenilirdir. NĠMV, solunum kas zayıflığı ve 

alveolar hipoventilasyon nedeniyle solunum yetmezliği olan hastalarda gaz değiĢim 

bozukluklarını, solunum fonksiyonlarını ve enduransını düzeltebilir aynı zamanda uyku 

kalitesini iyileĢtirerek ve gece desatürasyonlarını engelleyerek hastanın biliĢsel 

fonksiyonlarının da iyileĢmesini sağlayabilir. Hastanın yorgunluk, dispne veya sabah 

baĢ ağrısı semptomlarına ek olarak aĢağıdaki fizyolojik kriterlerden en az birisi varsa 

NĠMV kullanımı uygundur (38, 92). 

 

a)-Gündüz PaCO2 >50 mmHg 

b)-Nokturnal desaturasyon (ardıĢık 5 dakikadan daha uzun süre SaO2< % 88 )  

c)-Progresif nöromüsküler hastalıkta MĠP <60 cmH2O veya ZVK<beklenenin  

% 50‟si.  
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NĠMV‟nin Kontrendikasyonları (38):  

 Kronik aspirasyon ve tekrarlayan enfeksiyonlara neden olan yutma bozukluğu 

 Noninvaziv manuel veya mekanik ekspiratuar yardımcı kullanımına rağmen 

sekresyon atımının sağlanamaması 

 >20 saat ventilasyon desteği ihtiyacı 
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3.  GEREÇ VE YÖNTEM 

ÇalıĢmaya Ġstanbul Üniversitesi, Ġstanbul Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim 

Dalı Kas Hastalıkları polikliniğinde solunumsal açıdan takip edilen 26 gönüllü hasta 

alındı. ÇalıĢmamız randomize kontrollü çift kör olarak yürütüldü. Ġstanbul Üniversitesi, 

Ġstanbul Tıp Fakültesi Yerel Etik Kurul Komitesi tarafından 26.06.2009 tarihli 07 sayılı 

toplantısında onaylandı ve Helsinki Deklerasyonu‟na uygun olarak yürütüldü. 

Hastaların ve/veya ailelerinin bilgilendirilme  onamları alındı. 

 

ÇalıĢmaya Alınma Kriterleri 

 Ambulatuar olma 

 YavaĢ progresyon gösteren kas hastalığının olması 

 

ÇalıĢmadan DıĢlanma Kriterleri 

 DMD 

 Amiyotrofik Lateral Skleroz (ALS) 

 Skolyoz  

 Solunum yolu enfeksiyonu  

 Ciddi kardiyak problem (Kalp yetmezliği, aritmi, kardiyomiyopati gibi) 

 

3.1. Hasta Seçimi 

Hastalar bilgisayar destekli rastlantısal sayılar tablosu kullanılarak Grup A: Eğitim 

grubu, Grup B: Kontrol grubu olmak üzere iki gruba randomize edildi  (94). Hastalar 

hangi gruba dahil olduklarını bilmiyorlardı.  

   

Grup A: Ġnspiratuar ve ekspiratuar kas eğitimi 

Grup B: Sham eğitimi  
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3.2. Yöntem 

Hastaların yaĢı, cinsiyeti, beden kitle indeksi, tanıları, hastalık süreleri kaydedildi. Ek 

hastalık varlığı, oksijen kullanımı ve NĠMV açısından sorgulamaları yapıldı.  

 

3.2.1. Değerlendirmeler  

ÇalıĢmanın baĢlangıcında ve 8 hafta sonunda bu hastaların rutin değerlendirilmesinde 

kullanılan solunum fonksiyon testleri ; baĢlangıç, 4. hafta ve 8. hafta sonunda tepe 

öksürük akımları, ağız içi (MIP ve MEP) ve nazal basınçları (sniff) ölçüldü. 

 

3.2.1.1. Solunum Fonksiyon Testleri (SFT) 

SFT çalıĢmaya kör teknisyen tarafından eğitimin baĢında ve 8 haftalık eğitim sonunda 

dik oturur pozisyonda ZAN – GPI 3.00 cihazı  ile yapıldı (ġekil  3-1). ATS/ERS kabul 

edilebilirlik kriterleri esas alındı (95).  ZVK1, ZVK, ZVK1/ZVK ve PEFR değerleri 

kaydedildi.  

   

ġekil  3-1: Solunum fonksiyon testinin uygulanıĢı 
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3.2.1.2. Ağız Ġçi Basınç Ölçümleri  

ÇalıĢmaya kör teknisyenler tarafından Micro Medical MicroRPMⓇ cihazı ile yapıldı. 

Hasta sandalyede dik oturtuldu. Ağızdan hava kaçağını önlemek için ağız içine 

yerleĢtirilen plastik ağızlık kullanıldı (ġekil  3-2).  

 

Maksimal inspiratuar ağız içi basıncı (MĠP): 

Hastadan maksimal ekspirasyon sonrası en az 1.5 sn süren maksimal inspirasyon 

yapması istendi.  Ölçümler 3 kez tekrarlandı, en yüksek değer alındı.  

 

Maksimal ekspiratuar ağız içi basıncı (MEP): 

Hastadan maksimal inspirasyon sonrası en az 1.5 sn süren maksimal ekspirasyon 

yapması istendi.  Ölçümler 3 kez tekrarlandı, en yüksek değer alındı.  

 

   

ġekil  3-2: Ağız içi basınç ölçümü 
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3.2.1.3. Nazal Basınç Öçümü (SNIP) 

Micro Medical MicroRPMⓇ cihazı ile yapıldı. Cihaza bağlı dönüĢtürücüye nazal 

kateter takıldı. 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 (ġekil  3-3). 

 

 

 

ġekil  3-3: Nazal basınç ölçümü 

 

3.2.1.4. Tepe Öksürük Akımı Ölçümü (TÖA) 

PEF metre kullanılarak ölçüldü.  Hasta sandalyeye dik pozisyonda oturtuldu. Burun 

mandalla kapatıldı. Hava kaçağını önlemek için hastanın ağızlığı diĢlerinin arasına 

alması ve dudaklarını sıkıca kapatması sağlandı. Derin bir nefes aldıktan sonra ağızlık 

içine kuvvetlice öksürmesi istendi. 3 kez ölçüm yapılıp en yüksek değer kaydedildi 

(ġekil  3-4).  
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ġekil  3-4: Tepe öksürük akımı ölçümü 

 

3.2.2. Tedavi Protokolü 

 

Ġnspiratuar kas eğitimi için Threshold IMT Ⓡ (ġekil  3-5) ve ekspiratuar kas eğitimi için  

Threshold PEP Ⓡ (ġekil  3-6) cihazları kullanıldı. Solunum kas eğitimi eĢik yükleme 

yöntemiyle yapıldı (ġekil  3-7, ġekil  3-8). Cihazın kullanımı ve temizliği konusunda 

hasta ve ailesine fizyoterapist tarafından eğitim verildi.  

  

Threshold IMT Ⓡ cihazı:  

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

Direnç akımdan bağımsızdır. Ölçüm aralığı= 9-41 cm H2O‟dur.  
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ġekil  3-5: Threshold IMT cihazı 

 

 

Threshold PEP Ⓡ cihazı: Hasta ağızlık aracılığıyla soluk alıp verir. Soluk verme 

sırasında dirençle karĢılaĢır.  Direnç akımdan bağımsızdır. Ölçüm aralığı= 5-20 cm 

H2O‟dur.  

 

 

ġekil  3-6: Threshold PEP cihazı 
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GRUP A: Eğitim grubu. Eğitim Ģiddeti hastaların maksimal ağız içi basınç değerleri 

ölçüldükten sonra inspiratuar kas eğitimi için MĠP değerinin, ekspiratuar kas eğitimi 

için MEP değerinin % 30‟u hesaplanarak belirlendi. Hastalardan evde 8 hafta boyunca 

haftada en az beĢ gün, günde 2 kez 15‟er dakika çalıĢmaları istendi. Günlük kayıt 

çizelgesi verildi, uygulamalarını günlük olarak kayıt etmeleri söylendi.  Hastalar haftada 

bir kez hastaneye çağırıldı, ağız içi basınç ölçümleri tekrarlandı, eğitim Ģiddetleri 

haftalık olarak belirlendi, günlük kayıt çizelgeleri kontrol edildi ve sabah seanslarını 

hastanede fizyoterapist gözetiminde yaptılar. 

 

GRUP B: Sham grubu. Eğitim Ģiddeti hem inspiratuar hem de ekspiratuar kas eğitimi 

için en düĢük yükte verildi. Sekiz hafta süresince eğitim Ģiddetleri arttırılmadı. 

Hastalardan evde 8 hafta boyunca haftada en az beĢ gün, günde 2 kez 15‟er dakika 

çalıĢmaları istendi. Günlük kayıt çizelgesi verildi, uygulamalarını günlük olarak kayıt 

etmeleri söylendi. Hastalar haftada bir kez hastaneye çağırıldı, ağız içi basınç ölçümleri 

tekrarlandı, günlük kayıt çizelgeleri kontrol edildi ve sabah seanslarını hastanede 

fizyoterapist gözetiminde yaptılar.  

 

 

 ġekil  3-7: Threshold IMT Ⓡ cihazı ile inspiratuar kas eğitimi  
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ġekil  3-8: Threshold PEP Ⓡ  cihazı ile ekspiratuar kas eğitimi 

 

3.2.3. Ġstatistiksel Analiz 

Veri analizi SPSS ( Statistical Package for Social Science Version 15) istatistiksel 

yazılım programı ile yapıldı.   

Gruplararası karĢılaĢtırmalar ve baĢlangıç değerler için;  bağımsız gruplarda t test, 

Grup içi karĢılaĢtırmalarda; eĢ serilerde t test, 

Grupların homojenliği için sayılabilir değiĢkenlerde; ki-kare test kullanıldı. 

Ġstatistiksel anlamlılık p≤0,05 ve iki yönlü alındı.  
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4. BULGULAR 

ÇalıĢmaya 7 miyotonik distrofi, 6 myopati , 5 okülofaringodistal miyopati, 2 limb girdle 

musküler distrofi, 1 multimini core, 2 SMA tip 3, 1 desminopati, 1 fasioskapulohumeral 

distrofi, 1 konjenital miyopati olmak üzere toplam 26 hasta alındı. OPDM ve SMA tip 

3‟lü birer hasta kendi istekleriyle çalıĢmadan ayrıldılar.  Grup A‟da (inspiratuar ve 

ekspiratuar % 30 dirençli eğitim) 8‟i erkek, 6‟sı kadın olmak üzere toplam 14 hasta (5 

MD, 3 MP, 2 OFDM, 1 desminopati, 1 multi mini core, 1 FSHD, 1 konjenital 

miyopati), Grup B‟de (sham eğitimi) 2‟si erkek 8‟i kadın olmak üzere toplam 10 hasta 

(3 MP, 2 MD, 2 LGMD, 2 OFDM, 1 SMA tip 3) vardı. Hastalarımızın gruplara göre 

demografik özellikleri   

 Tablo  4-1‟de verilmiĢtir.   

 Tablo  4-1: Hastaların demografik özellikleri. 

 AD: Anlamlı değil 

 

 

 

 Grup A (n=14) Grup B (n=10) 
Gruplararası 

farklılık 

YaĢ (yıl) 31,6±12,3 26,5±8,6 AD 

Boy (cm) 166,2±9,0 157,8±8,0 AD 

Kilo (kg) 54,0±14,0 47,1±6,9 AD 

BKĠ (kg/m²) 19,5±4,9 18,8±2,2 AD 

Hastalık süresi 110,4±57,8 123,4±77,5 AD 

 Grup A (n=14) Grup B (n=10) 
Gruplararası 

farklılık 

YaĢ (yıl) 31,6±12,3 26,5±8,6 AD 

Boy (cm) 166,2±9,0 157,8±8,0 AD 

Kilo (kg) 54,0±14,0 47,1±6,9 AD 

BKĠ (kg/m²) 19,5±4,9 18,8±2,2 AD 

Hastalık süresi 110,4±57,8 123,4±77,5 AD 
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Tablo  4-2: Hastaların SFT, solunum kas kuvveti ve TÖA değerleri. 

AD: Anlamlı değil         *: p<0,05 (anlamlı)   **: p<0,001 (ileri derecede anlamlı) 

 

Grup A‟dan 2 ve Grup B‟den 1 hasta NĠMV tedavisi almaktaydı. Hiçbir hastanın ek 

hastalığı, son 1 yıl içerisinde solunumsal nedenli hastane yatıĢı yoktu ve hiçbir hasta 

evde uzun süreli oksijen tedavisi almıyordu. Hastalarımızın solunum fonksiyon 

parametreleri, solunum kas kuvvetleri ve tepe öksürük akımları tablo Tablo  4-2 „de 

özetlenmiĢtir.      

 

 

 

 Grup A (n=14) Grup B (n=10) 
Gruplararası 

farklılık 

ZVK (L) 2,1±0,6 2,7±0,6 p=0,04* 

ZVK (beklenen %) 55,0±16,0 80,1±15,0 p=0,001** 

ZVK1 (L) 1,9±0,6 2,3±0,6 p=0,004** 

ZVK1 (beklenen %) 57,4±19.4 81,7±16,9 AD 

ZVK1/ZVK 87,8±11,9 88,8±5,5 AD 

PEF (L) 3,4±1,0 4,0±1,2 AD 

MĠP (cmH2O) 50,2±9,7 48,3±13,5 AD 

MEP (cmH2O) 45,7±18,6 39,8±15,9 AD 

SNĠP (cmH2O) 44,7±12,2 39,5±12,7 AD 

TÖA (L/dk) 254,2±76,4 292,0±65,1 AD 
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Tablo  4-3: Eğitimin SFT parametrelerine etkisi. 

SFT 

Grup A (n=14) Grup B(n=10) 
Gruplararası 

farklılık BaĢlangıç 
8 hafta 

sonra 
p BaĢlangıç 8 hafta sonra p 

ZVK 2,1±0,6 2,2±0,6 AD 2,7±0,7 2,5±0,8 AD AD 

ZVK(%) 55,0±16,0 56,7±17,1 AD 80,1±15,1 71,5±23,9 AD AD 

ZVK1 1,9±0,6 2,0±0,6 AD 2,3±0,6 2,2±0,7 AD AD 

ZVK1 (%) 57,4±19,5 59,5±18,1 AD 81,7±17,0 74,2±24,1 AD AD 

ZVK1/ZVK 

(%) 
87,9±11,9 87,4±12,0 AD 88,8±5,6 88,7±10,0 AD AD 

PEF (L/sn) 3,4±1,0 3,9±1,3 AD 4,0±1,3 4,0±1,1 AD AD 

AD: Anlamlı değil         *: p<0,05 (anlamlı)   **: p<0,001 (ileri derecede anlamlı)  

 

Hem Grup A‟da hem de Grup B‟de eğitim öncesi ve sonrası değerler karĢılaĢtırıldığında 

solunum fonksiyon testi parametrelerinden hiçbirinde istatistiksel anlamlılık saptanmadı 

(p>0,05) (Tablo  4-3).  

 

Tablo  4-4: Grup A’da eğitimin solunum kas kuvveti ve TÖA üzerine etkisi. 

 
1-4. hafta 

farkı 
p 4-8. hafta farkı p 1-8. hafta farkı p 

MĠP 

(cmH20) 
15,2±9,2  0** 9,0±7,9 0,001** 24,2±13,7  0** 

MEP 

(cmH20) 
9,1±11,7 0,01* 5,5±7,2 0,01* 14,6±11,1  0** 

SNĠP 

(cmH20) 
8,3±14,6 0,05* 6,7±7,1 0,007* 17,3±15,6 0,003* 

TÖA 

(L/dk) 
42,1±56,7 0,01* 0±30,9 AD 42,1±38,7 0,001** 

AD: Anlamlı değil         *: p<0,05 (anlamlı)   **: p<0,001 (ileri derecede anlamlı)  
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Grup A‟da inspiratuar ve ekspiratuar solunum kas eğitimi ile MĠP, MEP ve SNĠP 

değerlerinde 4. hafta sonunda, 4- 8. haftalar arasında ve 8. hafta sonunda anlamlı artıĢlar 

elde edildi. TÖA değerinde ise 4. hafta ve 8. hafta sonunda anlamlı artıĢ sağlansa da 4-

8. haftalar arasındaki değiĢim istatistiksel anlamlılık taĢımıyordu (Tablo  4-4).  

 

 

Tablo  4-5: Grup B’de eğitimin solunum kas kuvveti ve TÖA üzerine etkisi. 

 

AD: Anlamlı değil         *: p<0,05 (anlamlı)   **: p<0,001 (ileri derecede anlamlı)  

 

Grup B‟de sham eğitimi ile MEP değerinde hem 4-8. haftalar arasında hem de 8. hafta 

sonunda anlamlı artıĢ saplanırken 4. hafta sonundaki artıĢ anlamlı değildi. SNĠP 

değerinde 4. hafta ve 8. hafta sonunda anlamlı artıĢ elde edilirken 4-8. haftalar 

arasındaki artıĢ anlamlılık taĢımıyordu. TÖA değerinde ise yalnızca 8. hafta sonunda 

anlamlı artıĢ sağlandı (Tablo  4-5).       

 

 

 
1-4. hafta 

farkı 
p 4-8. hafta farkı p 1-8. hafta farkı p 

MĠP 

(cmH20) 
5,8±8,7 AD 0,2±3,6 AD 5,6±10,8 AD 

MEP 

(cmH20) 
2,3±6,6 AD 2,8±2,9 0,01* 5,1±6,8 0,04* 

SNĠP 

(cmH20) 
5,1±3,6 0,001* 0,6±6,4 AD 5,7±5,1 0,007* 

TÖA 

(L/dk) 
10,0±15.6 AD 7,0±10,6 AD 17,0±20,0 0,02* 
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Tablo  4-6: Solunum kas eğitiminin solunum kas kuvveti ve TÖA üzerine etkisinin 

gruplararası karĢılaĢtırılması. 

 

 

Solunum kas eğitiminin gruplararası etkisi karĢılaĢtırıldığında MĠP, MEP, SNĠP ve 

TÖA değerlerinde Grup A‟daki artıĢlar Grup B‟ye göre anlamlı derecede fazlaydı 

(Tablo  4-6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grup A (n=14) Grup B (n=10) 

p 

Baslangıç 4. hafta 8. hafta BaĢlangıç 4. hafta 8. hafta 

MĠP 

(cmH20) 
50,3±9,7 65,5±13,5 74,5±16,6 48,3±13,5 54,1±19,3 53,9±20,4 0,002* 

MEP 

(cmH20) 
45,8±18,6 54,9±21,1 60,4±25,3 39,8±15,9 42,1±19,7 44,9±20,5 0,02* 

SNĠP 

(cmH20) 
44,8±12,3 53,1±14,9 60,5±17,3 39,5±12,7 44,6±11,2 45,2±14,1 0,03* 

TÖA 

(L/dk) 
254,3±76,4 296,4±89,3 296,4±90,3 292,0±65,1 302,0±68,6 309,0±69,5 0,05* 
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5. TARTIġMA 

Kas hastalıklarında solunumsal komplikasyonlar morbidite ve mortalitenin en önemli 

sebeplerindendir (3). Solunumsal komplikasyonlar; inspiratuar, ekspiratuar, bulber kas 

zayıflığı, skolyoz / kifoskolyoz ve eĢlik eden diğer problemler nedeniyle oluĢur.  

Solunum kas zayıflığı sık karĢılaĢılan bir problemdir. Bu hastalarda solunum kas 

zayıflığı, yetersiz ventilasyon, noktürnal hipoventilasyon veya etkin olmayan öksürüğe 

neden olabilir  (2,6,26). 

  

Ġnspiratuar kas zayıflığı; alveoler hipoventilasyon, hipoksemi ve öksürüğün etkinliğinin 

azalmasına; ekspiratuar kas zayıflığı  da yine öksürüğün etkinliğinin azalmasına ve 

dolayısıyla sekresyonların atılamamasına neden olur (37).  

 

Yapılan klinik çalıĢmalarda, müsküler distrofisi olan hastalarda inspiratuar kas 

eğitiminin tedaviye yardımcı olarak kullanıldığı görülmektedir (9-12). Ancak bu 

hastalarda solunumsal komplikasyonların ortaya çıkmasında hem inspiratuar hem de 

ekspiratuar kas zayıflığının etkili olabildiğini söyleyebiliriz. Bu amaçla çalıĢmamızda 

inspiratuar ve ekspiratuar kas eğitimini birlikte vermeyi uygun gördük.  

 

ÇalıĢmamız randomize kontrollü ve çift kör olarak olarak planlandı. Nöromusküler 

hastalıklarda erken dönemde solunum kas eğitiminin etkinliğini değerlendirmek ve 

hastalarımızın tedaviye katılımlarını kolaylaĢtırmak amacıyla yavaĢ progresyon 

gösteren ve ambulatuar olan hastaları çalıĢmaya dahil ettik. Solunum 

komplikasyonlarına yol açabilecek veya kötüleĢtirebilecek skolyoz / kifoskolyozu veya 

ağır kardiyak tutulumu olan hastaları solunum kas eğitiminin solunum kas zayıflığına ve 

solunum fonksiyonlarına etkilerini daha net verilerle elde edebilmek için çalıĢmaya 

almadık. ÇalıĢmaya aldığımız hastaların hiçbirinin ek hastalığı ve son bir yıl içinde 

solunumsal kaynaklı hastane yatıĢları yoktu. 

     

Hastalarımızın baĢlangıç değerlendirmelerine göre solunum fonksiyon testlerinde 

beklendiği üzere restriktif solunum bozukluğu vardı. Ġnspiratuar kas kuvvetini gösteren 

MĠP (normal değer >80 cmH2O) ve SNĠP (normal değer>70 cm H20) , ekspiratuar kas 
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kuvvetini gösteren MEP (normal değer >90 cmH2O) değerlerinde azalma göze 

çarpmaktaydı. Normal değeri >360 L/dk olan TÖA‟da da azalma mevcuttu (41,42,48).  

 

 ÇalıĢmamızda eğitim Ģiddetini ĠKE için MĠP değerinin % 30‟u ve EKE için MEP 

değerinin % 30‟u olarak belirledik. Hem % 30 dirençle eğitim verdiğimiz Grup A‟da 

hem de sham eğitimi verdiğimiz Grup B‟de anlamlı iyileĢmeler elde ettik. Ancak Grup 

A‟daki iyileĢmeler Grup B‟ye göre anlamlı derecede daha fazlaydı. 

 

Literatür incelendiğinde solunum kas eğitimine yönelik çalıĢmaların farklı hastalık 

gruplarında yapıldığı görülmektedir (86, 88, 96-99). Ramirez-Sarmiento ve ark. nın 

(100).  KOAH‟lı hastalarda inspiratuar kas eğitiminin inspiratuar kas liflerinde yapısal 

değiĢiklikler ile kas kuvveti ve enduransında artıĢ elde etmeleri inspiratuar kas 

eğitiminin bir tedavi stratejisi olarak kabul edilmesinde önemli bir rol oynamıĢtır. 

 

Literatürde nöromusküler hastalıklarda solunum kas eğitiminin etkilerini araĢtıran 

çalıĢmaların genellikle DMD‟li hastalarda yapıldığı göze çarpmaktadır. Di Marco ve 

ark. 11 DMD, 1 LGMD ve 1 FSHD‟li olguda inspiratuar dirençli eğitimin inspiratuar 

kas fonksiyonu üzerine etkilerini araĢtırdıkları çalıĢmada 6 haftalık inspiratuar dirençli 

eğitim ile hastaların 5 dakika tolere edebildikleri maksimum direnç olarak 

değerlendirilen endurans indeksi ve maksimum sürdürülebilir ventilasyonda artıĢ 

olduğunu göstermiĢlerdir (5, 101). 

 

ÇalıĢmamızda % 30 dirençli ĠKE ve EKE alan grup A‟da da sham eğitimi alan Grup 

B‟de de solunum fonksiyon parametrelerinden hiçbirinde iyileĢme elde edemedik. 

Wanke ve ark. da (84) 30 DMD‟li hastada (ĠKE grubu n= 15 ve kontrol grubu n=15) 6 

aylık  ĠKE‟nin solunum fonksiyonları, inspiratuar kas kuvveti ve enduransı üzerine 

etkilerini araĢtırmıĢlar, eğitimin etkisini solunum fonksiyonları açısından 

değerlendiklerinde bizim bulgularımıza benzer Ģekilde VK, ZVK1 ve MVV‟de  artıĢ 

gösterememiĢlerdir. Bununla birlikte Pdimax ve Pesmax ile değerlendirdikleri solunum kas 

kuvvetinde çalıĢmayı tamamlayan 10 hastada 1. ayın sonunda anlamlı geliĢmeler 

sağlamıĢlar, 3. ve 6. ayın sonunda daha fazla geliĢme elde etmiĢler, çalıĢma 

sonlandıktan 6 ay sonra da bu geliĢmelerin büyük oranda devam ettiğini görmüĢlerdir.  
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Sonuç olarak ĠKE‟nin DMD‟li hastalarda hastalığın erken evresinde yararlı olduğunu 

söylemiĢlerdir.  

 

Winkler ve ark. (83) 13 DMD ve 3 SMA‟lı hastada 9 ay evde özel bir eğitim aleti ile 

uyguladıkları ĠKE‟nin eğitim Ģiddetine bağlı etkisini araĢtırmıĢlar ve VK‟de yıllık % 

10‟dan az düĢüĢ gösteren hastalarda ĠKE‟nin etkisinin eğitim Ģiddetine bağlı olduğunu 

ve spesifik ĠKE‟nin progresif solunum sistemi tutulumunda bile bu hastalar için tehlike 

oluĢturmayacağını söylemiĢlerdir. Bununla birlikte ĠKE‟nin özellikle erken evrede 

faydalı olabileceğini ancak bu bilginin kontrol grubu içeren daha ileri çalıĢmalarla 

desteklenebileceği yorumunu yapmıĢlardır.  

 

Estrup ve ark (102) nöromusküler hastalığı olan kiĢilerde solunum kas eğitiminin 

etkilerini değerlendirmek amacıyla, 12 hastadan oluĢan grupta ve 6 sağlıklı kiĢide, 4 

haftalık güç eğitimi ve 4 haftalık endurans eğitimi ile 8 haftalık solunum kas eğitimi 

uygulamıĢlardır. Sonuç ölçümleri olarak statik ve dinamik akciğer hacimleri, maksimal 

ekspiratuar akımlar ve enduransı değerlendirmiĢlerdir. Eğitim sonrasında hasta 

grubunda VK ve solunum enduransında anlamlı iyileĢme görülmüĢtür. Solunum 

kaslarının günlük spesifik eğitiminin, normal kiĢilerde olduğu gibi nöromusküler 

hastalıklı kiĢilerde de güç ve endurans artıĢına yol açabildiği sonucuna varmıĢlardır. 

 

Koessler ve ark. (9) nöromusküler hastalıklarda ĠKE‟nin iki yıllık uzun dönem etkilerini 

araĢtırdıkları çalıĢmalarında 18 DMD ve 9 SMA‟lı olguyu VK değerlerine göre 3 gruba 

ayırmıĢlar (1. grup: % 27-50 beklenen VK, 2. grup: % 51-70 beklenen VK ve 3. grup: 

% 71-96 beklenen VK) ve 24 ay süre ile ĠKE vermiĢlerdir. VK, MĠP ve 12 saniye 

istemli maksimum ventilasyon (12sMVV) ölçümleri eğitimden 6 ay önce, eğitimin 

baĢında ve sonraki dönemde de 3 ayda bir yapılmıĢtır. Her 3 grupta da MĠP ve 12sMVV 

değerlerinde  10. ayda  platoya eriĢen daha sonra daha yavaĢ ilerleyen artıĢ elde 

etmiĢlerdir. VK değerinde ise bizim sonuçlarımızda da olduğu gibi artıĢ 

gösterememiĢlerdir. Bu sonuçlara göre ĠKE‟nin 2 yıllık periyotta inspiratuar kas kuvveti 

ve enduransı üzerine olumlu etkilerini göstermiĢler, bu nedenle de nöromusküler 

hastalarda uzun dönem ĠKE kullanımının yerinde bir karar olduğunu söylemiĢlerdir. 

Diğer çalıĢmalara bakıldığında bizim çalıĢmamız ile benzer Ģekilde solunum kas 
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eğitiminin 8-12 haftalık sürelerle verildiği ve bu sürelerde de eğitimin etkisinin açığa 

çıktığı görülmektedir.  

 

Cheah ve ark. (82) 19 ALS hastasında (eğitim grubu n= 10, sham eğitimi n= 9)  

yaptıkları randomize kontrollü çift kör çalıĢmada inspiratuar kas eğitiminin etkilerini 

araĢtırmıĢlardır.  Eğitim grubuna eĢik yükleme metodu ile 1. ayda haftalık artıĢla 

maksimum SNĠP‟in % 15-30-45-60‟ı Ģiddetinde ve kontrol grubuna “Threshold IMT” 

cihazının yay yükleme kapağı çıkartılarak sham eğitimi vermiĢlerdir. 12 hafta 

uyguladıkları ĠKE ile eğitim grubunda kontrol grubu ile karĢılaĢtırıldığında istatistiksel 

anlamlı olmayan % 6.1‟lik artıĢ elde etmiĢler ve ĠKE‟nin inspiratuar kas kuvvetinde 

artıĢ ve solunum fonksiyonlarında daha yavaĢ bir azalma sağlayabileceği yorumunu 

yapmıĢlardır. 

 

Fregonozi ve ark. (103) Miyastenia Gravis‟li (MG) hastalarda aralıklı ĠKE ve 

solunumun yeniden eğitiminin etkilerini araĢtırmıĢlardır. Yirmi yedi MG hastası iki 

gruba ayrılarak eğitim grubu haftada bir kez aynı fizyoterapist gözetiminde iki kez de 

evde olmak üzere 8 haftalık programa alınmıĢlardır. Eğitim grubuna 10 dk 

diyafragmatik solunum, 10 dk büzük dudak solunumu, 10 dk ĠKE ve her 10 dk‟da bir 5 

dk‟lık dinlenme periyodundan oluĢan bir program verilmiĢtir. Kontrol grubu yalnızca 

bir seans diafragmatik solunum egzersizi ve büzük dudak solunumuna ilaveten enerji 

koruma teknikleri konusunda eğitilmiĢler, bu teknikleri kullanmaları ve gerektiğinde 

ilgili kiĢilerle iletiĢime geçmeleri konusunda bilgilendirilmiĢlerdir. Eğitim grubunda 

kontrol grubu ile karĢılaĢtırıldığında MĠP, MEP, solunum hızı/tidal volüm, üst göğüs 

duvarı ekspansiyonu ve redüksiyonunda anlamlı iyileĢmeler elde etmiĢler, bu bulgulara 

göre kısmen evde uygulanan aralıklı ĠKE ve solunumun yeniden eğitiminin MG‟li 

hastalarda verimli ve etkin olduğu sonucuna varmıĢlardır.  

 

Miyotonik distrofili hastalarda solunum eğitiminin etkilerini araĢtıran Ugalde ve 

arkadaĢları (69), büzük dudak solunumu ve derin solunumun, tidal volüm, dakika 

ventilasyonu ve oksijen satürasyonunu arttırdığını, solunum hızı ve ekspirasyon sonu 

akciğer hacmini azalttığını göstermiĢler ve büzük dudak solunumu ve derin solunumun, 

MD‟li hastalarda tidal volümü ve oksijen satürasyonunu anlamlı olarak iyileĢtiren etkili 

ve kolaylıkla uygulanabilen yöntemler olduğunu söylemiĢlerdir. ÇalıĢma grubumuzda 
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miyotonik distrofili hasta sayımız diğer gruplara göre fazlaydı (7 hasta) ancak alt grup 

analizi yapabilmek için hasta sayımız yeterli değildi. Yine de yavaĢ progresyon gösteren 

bir hastalık grubu olan MD‟li kiĢilerde ĠKE ve EKE ile de olumlu geliĢmeler sağlandığı 

söylenebilir. 

 

ĠKE ve EKE‟nin etkilerini araĢtıran bir olgu bildiriminde (13); 42 yaĢında, miyotonik 

distrofili bir erkek hastanın solunum fonksiyonları izleminde hafif restriktif solunum 

paternine eĢlik eden solunum kas zayıflığı, 6 ay sonraki değerlendirmelerde de temel 

spirometrik incelemede fark görülmemekle birlikte solunum kas kuvvetinde bir miktar 

azalma gözlenmiĢtir. Hasta evde, günde 2 kez 5‟er dakika haftada 3 gün toplam 12 

haftalık ĠKE ve EKE‟ye alınmıĢtır. ĠKE ve EKE için bizim çalıĢmamızda da kullanılan 

“Threshold IMT” ve “Threshold PEP” cihazları kullanılmıĢ, eğitim Ģiddeti ĠKE için; 2 

haftada bir kez % 5-7 „lik artıĢlarla MĠP‟in % 15‟inden % 60‟ına ulaĢılacak Ģekilde, 

EKE için ise 10. haftaya kadar 2 haftada bir kez % 5 arttırılarak toplamda % 10-30‟luk 

artıĢ Ģeklinde uygulanmıĢtır. AraĢtırmacılar MĠP ve FEF25-75 değerlerinde iyileĢme 

elde etmiĢler ancak MEP,  ZVK1 ve ZVK‟da aynı etkiyi elde edememiĢlerdir. Sonuç 

olarak ĠKE‟de kullanılan eğitim Ģiddetinin % 60‟tan büyük olması durumunda belki de 

ZVK‟da da iyileĢme sağlanabileceği, EKE‟de  kullanılan “Threshold PEP” cihazının en 

fazla 20 cmH2O‟luk basınca ulaĢılmasına izin vermesi nedeni ile de ZVK1 ve ZVK‟da 

iyileĢme elde edememiĢ olabilecekleri yorumunu yapmıĢlardır.  Bizim çalıĢmamızda da 

kullandığımız “Threshold PEP” cihazı ile en fazla 20 cmH2O‟luk bir eğitim Ģiddetine 

ulaĢılabilmesine rağmen hem % 30 dirençli eğitim uyguladığımız Grup A‟da hem de 

sham eğitimi verdiğimiz Grup B‟de MEP değerinde anlamlı artıĢ sağlanabilmiĢtir. Belki 

de EKE için kullandığımız eğitim Ģiddetini daha yüksek seviyelere çıkartabilseydik 

eğitim grubunda MEP değerindeki artıĢa ilaveten ekspiratuar manevra içeren solunum 

fonksiyon parametrelerinde anlamlı artıĢlar sağlayabilirdik.  

 

Yeldan ve ark. (12)  23 ambulatuar kas hastasında iki farklı ev eğitim programının 

etkilerini araĢtırmıĢlardır. 1. gruba ilk hafta MĠP‟in % 15‟i Ģiddetinde sonrasında da % 

30‟u Ģiddetinde devam edecek Ģekilde haftada beĢ gün, günde 2 kez 15‟er dakika ĠKE, 

2. gruba günde 8-10 set 10 tekrarlı 30 sn dinlenme ile diyafragmatik ve segmental 

solunum egzersizleri uygulanmıĢtır. Hastalar haftada bir kez kardiopulmoner 

rehabilitasyon departmanına çağrılarak fizyoterapist tarafından günlük kayıt çizelgeleri 
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incelenmiĢ, eğitimleri gözden geçirilmiĢ ve o günkü seanslarından birini gözetimli 

olarak gerçekleĢtirmiĢlerdir. Üç aylık eğitim sonunda ĠKE ile MĠP‟te, solunum egz. ile 

MĠP ve MEP‟te artıĢ sağlanmıĢ,  ĠKE ile solunum egzersizi grubuna göre MĠP‟te daha 

anlamlı artıĢ olduğu gösterilmiĢtir. Bizim çalıĢmamıza benzer ĠKE protokolü uygulanan 

bu çalıĢmada araĢtırmacılar; solunum kas eğitiminin çalıĢtırılan kas grubunda anlamlı 

artıĢ sağladığını, ambulatuar kas hastalarında hastada solunumsal semptomlar olmasa 

bile genel rehabilitasyon programına solunum kas eğitiminin eklenmesi gerektiğini 

söylemiĢlerdir.  

 

ÇalıĢmamızın amaçlarından biri de ĠKE ve EKE‟nin tepe öksürük akımı üzerine etkisini 

görmekti. Grup A‟da TÖA değerinde 4. haftada ortaya çıkan ve  8. haftaya kadar devam 

eden anlamlı artıĢ sağlandı. Grup B‟de ise 8. hafta sonunda anlamlı artıĢ elde edildi. 

Gruplararası karĢılaĢtırmada TÖA değerindeki artıĢ % 30 dirençli eğitim alan Grup 

A‟da anlamlı  olarak daha fazlaydı. Literatürde yavaĢ progresyon gösteren kas 

hastalıkları grubunda ĠKE ve EKE‟nin TÖA değerine etkisini araĢtıran bir çalıĢmaya 

rastlayamadık. Ancak sağlıklı bireylerde ekspiratuar kas eğitiminin TÖA değerini de 

kapsayan solunum fonksiyonlarına etkisini araĢtıran bir çalıĢma bulunmuĢtur. 

Sasaki‟nin yaptığı bu çalıĢmada (104) 33 kiĢi 3 gruba ayrılmıĢ, bir gruba normal 

ekspiratuar akım hızında, bir gruba hızlı ekspiratuar akım hızında eğitim verilmiĢ, 

kontrol grubuna eğitim verilmemiĢtir. Eğitimler MEP‟in % 30‟u Ģiddetinde günde 2 kez 

15‟er dakika, haftada 7 gün ve 4 hafta süreyle verilmiĢtir. Eğitim öncesi ve sonrası 

solunum fonksiyon testi, MEP ve TÖA ölçümü yapılmıĢtır. Eğitim sonunda MEP 

değerinde her iki eğitim grubunda da kontrol grubuna kıyasla anlamlı artıĢ elde 

edilirken farklı EKE uygulaması yapılan gruplar arasında fark bulunamamıĢtır. 

Solunum fonksiyonları ve TÖA değerinde EKE uygulaması ile iyileĢme 

sağlanamamıĢtır. 

 

ÇalıĢmamızda Grup A‟da (MĠP ve MEP‟in % 30‟u Ģiddette eğitim alan grup); MĠP, 

MEP ve SNĠP değerlerinde ilk 4 hafta sonunda anlamlı artıĢlar elde edilirken bu artıĢ 

eğilimi 8. haftanın sonuna kadar devam etti. TÖA değerinde ise ilk 4. haftada kazanılan 

artıĢ sonraki 4 haftalık dönemde yavaĢladı. Bununla birlikte sham eğitimi verdiğimiz 

Grup B‟de MEP değerinde 4. haftadan sonra ortaya çıkan ve 8. haftaya kadar devam 

eden, SNĠP değerinde de 4. haftada görülen ancak sonrasında azalmakla birlikte devam 
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eden bir artıĢ sağlandı.  Gruplarası karĢılaĢtırmada Grup A‟da MĠP, MEP, SNĠP ve 

TÖA değerlerindeki artıĢlar istatistiksel olarak daha anlamlıydı.  

 

Kontrol grubu olarak aldığımız ve her iki cihazla da en düĢük dirençte eğitim 

verdiğimiz Grup B‟de SNĠP ve MEP değerlerinde anlamlı artıĢların sağlanması ĠKE ve 

EKE‟nin düĢük eğitim Ģiddetlerinde bile bu hasta grubunda etkili olabileceğini ancak 

daha yüksek Ģiddetlerde eğitim etkisinin daha fazla açığa çıkacağını göstermektedir.  

Literatürde ĠKE‟nin eğitim etkisinin açığa çıkması için gerekli minimum eğitim Ģiddeti 

MĠP‟in % 30‟u (73) olarak belirtilmektedir. Sham eğitimi alan grupta MĠP değerinde 

artıĢ sağlanamaması bu sonuçla ilgili olabilir. 

 

ÇalıĢmamızın bazı limitasyonları vardır. Olgu sayımızın nispeten az olması nedeniyle 

yalnızca ĠKE ve yalnızca EKE verilen gruplar oluĢturamadık. Bu grupların da olması 

ĠKE ve EKE‟nin etkilerinin ayrı ayrı görülmesine olanak sağlayacaktı. EKE‟de 

kullanılabilecek ekspiratuar dirençli cihazlar araĢtırıldığında yalnızca 5- 20 cmH2O 

aralığında direnç verebilen “Threshold PEP” cihazına ulaĢılabildi. Bu cihazın en fazla  

20 cmH2O aralığında direnç sağlayabilen bir cihaz olması daha yüksek eğitim Ģiddetine 

ulaĢılamamasına neden oldu.  Bu nedenle EKE‟yi sınırlı eğitim Ģiddetinde verebildik.    

 

ÇalıĢmamız göstermiĢtir ki; ĠKE ve EKE ile yavaĢ progresyon gösteren kas hastalarında  

iyileĢmeler elde edilebilmektedir. Ġnspiratuar ve ekspiratuar solunum kas kuvvetinin 

arttırılması ve öksürük kuvvetinin önemli bir göstergesi olan TÖA‟da iyileĢme 

sağlanması solunum komplikasyonlarının önlenmesi ve tedavisinde önemli bir yere 

sahiptir. Dolayısıyla bu hasta grubunda genel rehabilitasyon programlarına ĠKE ve EKE 

eklenmelidir.  

 

 

ÇalıĢmamızın sonuçları Ģu Ģekilde özetlenebilir;  

 

1. Grup A‟da inspiratuar ve ekspiratuar solunum kas eğitimi ile MĠP, MEP ve 

SNĠP değerlerinde 4. hafta sonunda, 4- 8. haftalar arasında ve 8. hafta sonunda 

anlamlı artıĢlar elde edildi. TÖA değerinde ise 4. hafta ve 8. hafta sonunda 

anlamlı artıĢ vardı.  
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2. Grup B‟de sham eğitimi ile MEP değerinde hem 4-8. haftalar arasında hem de 8. 

hafta sonunda anlamlı artıĢ saplanırken 4. hafta sonundaki artıĢ anlamlı değildi. 

SNĠP değerinde 4. hafta ve 8. hafta sonunda anlamlı artıĢ elde edilirken 4-8. 

haftalar arasındaki artıĢ anlamlılık taĢımıyordu. TÖA değerinde ise yalnızca 8. 

hafta sonunda anlamlı artıĢ sağlandı. 

 

3. Solunum kas eğitiminin gruplararası etkisi karĢılaĢtırıldığında MĠP, MEP, SNĠP 

ve TÖA değerlerinde Grup A‟daki artıĢlar Grup B‟ye göre anlamlı derecede 

fazlaydı. 

  

4. Hem Grup A‟da hem de Grup B‟de eğitim öncesi ve sonrası değerler 

karĢılaĢtırıldığında solunum fonksiyon testi parametrelerinden hiçbirinde 

istatistiksel anlamlılık saptanmadı. 
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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:……………………………………………………………………………… 

 Kaç yıldır hastalık tanısı var?................................................................................. 

 Ek hastalık:……………………………………………………………………….. 

 SoygeçmiĢ:………………………………………………………………………... 

 Son bir yılda solunum problemi nedeniyle hastane yatıĢı var mı? 

□ Var                                            □ Yok 

 Varsa kaç kez:………………………………………………………………... 

 Uzun süreli oksijen kullanımı var mı? 

□  Var                                               □ Yok 

 Varsa ne kadar süredir?.......................... ay 

 Noninvaziv mekanik ventilatör kullanımı var mı? 

□  Var                                             □  Yok 

 Varsa ne kadar süredir?.......................... ay 

□  Gece           □ Gündüz                    □ Gece + Gündüz 
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 Solunum Fonksiyon Testleri: 

 FVC FEV1 FEV1/FVC PEFR PImaks PEmaks 
Nazal 

basınç 

Tepe 

öksürük 

akımı 

Eğitim 

öncesi 
x x x x x x x x 

4. hafta     x x x x 

Eğitim 

sonrası 
x x x x x x x x 
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Bilgisayar Bilgisi 

Program Kullanma becerisi 

Microsoft Office Word 2003 Çok iyi 

Microsoft Office Power Point 2003 Çok iyi 

SPSS Ġyi 

 

Yayınları/Tebligleri Sertifikaları/Ödülleri  

Ödüller: 

1. European Respiratory Society 2004 Allied Respiratory Professionals Congress 

Travel Grants 

2. E-poster bildiri ödülü. GökĢen Kuran, Gülfer OkumuĢ, Esen Kıyan, Ahmet Kaya 

Bilge, Halim ĠĢsever, Hülya Nilgün Gürses.  Pulmoner Hipertansiyonlu Hastalarda 

Fonksiyonel Kapasite, Dispne ve Fonksiyonel Sınıflama ĠliĢkisi. Türkiye Solunum 

AraĢtırmaları Derneği 32. Ulusal Kongresi- Solunum 2010, 20-24 Ekim 2010, 

Antalya.  

 

Ulusal Hakemli Dergilerde Kabul Edilen Makale(ler) 

1. GökĢen Kuran, Ġpek Yeldan, Halim ĠĢsever, Feyza Erkan, Hülya Nilgün Gürses. 

KOAH‟lı Hastalarda Hastalık Süresi ve ġiddeti ile Solunum Fonksiyon Testleri, 

Yürüme ve BODE Ġndeksi Arasındaki ĠliĢkinin Değerlendirilmesi. Solunum 2009; 11 

(1):22-25. 

 

Uluslar arası Kongrelerde Sunulan ve Özet Kitabında Basılan Bildiriler  

1. G. Kuran, G. Okumus, H. Issever, F. Erkan The relationships between 

pulmonary functions, perception of dyspnea and depression in asthmatic 

patients. (Oral Presentation. European Respiratory Society Annual Congress, 4-8 

Eylül 2004, Glasgow). 

2. E. Durgun, H. Genchellac, G. Kuran, C. Cuhadaroglu, A. Turkozu, A. Tunaci, 

L. Tabak The relationship between clinical,functional parameters and multislice 

computed tomography in bronchiectasis. (Oral Presentation. European 

Respiratory Society Annual Congress, 4-8 Eylül 2004, Glasgow). 
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3. A. Turkozu, C. Cuhadaroglu, E. Durgun, G. Kuran, L. Tabak Sleep apnea 

syndrome in interstitial lung disease. (Poster  Presentation.  European  

Respiratory  Society Annual Congress, 4-8 Eylül 2004, Glasgow). 

4. S. Sunmez, R. Yildiz, Z. Kaya, G. Kuran, C. Cuhadaroglu, G. Okumus, E. 

Songul, B. Gemicioglu, F. Erkan. The effect of risk factors on the frequency of 

asthma attacks. (Poster Presentation. European Respiratory Society Annual 

Congress, 17-21 Eylül 2005, Copenhagen). 

5. Z. Kaya, S. Sunmez, R. Yildiz, G. Kuran, C. Cuhadaroglu, G. Okumus, F. 

Erkan. Control status of our asthmatic patients treated according to the 

guidelines. (Poster Presentation. European Respiratory Society Annual 

Congress, 17-21 Eylül 2005, Copenhagen). 

6. G. Kuran, G. Okumus, , Z. Kaya, R. Yildiz, S. Sunmez, H. Issever, F. Erkan. 

Anxiety and depression in patients with asthma. (Poster Presentation. European 

Respiratory Society Annual Congress, 17-21 Eylül 2005, Copenhagen). 

7. R. Yildiz, Z. Kaya, S. Sunmez, G. Kuran, C. Cuhadaroglu, G. Okumus, E. 

Sengul, B. Gemicioglu, F. Erkan Relationship between asthma symptom score 

and attack frequency. (Poster Presentation. European Respiratory Society 

Annual Congress, 17-21 Eylül 2005, Copenhagen). 

8. G. Kuran, G. Okumus, H. Issever, F. Erkan. The relationships between 

pulmonary functions, perception on dyspnea and inhaler usage skill in asthmatic 

patients. (E-Poster Presentation. European Respiratory Society Annual 

Congress, 02-06 Eylül 2006, Münih). 

9. G. Okumus, G. Kuran, R. Unver, L. Tabak, F. Erkan, H. Issever, O. Arseven. 

Quality of life in patients with venous thromboembolism. (E-Poster 

Presentation. European Respiratory Society Annual Congress, 02-06 Eylül 2006, 

Münih). 

10. G. Okumus, E. Kiyan, A. K. Bilge, Z. Kaya, F. Comce, M. Bolayir, G. Kuran, 

A. Kiyan, L. Tabak, O. Arseven. Can brain natriuretic peptide (BNP) be a 

predictor for pulmonary arterial hypertension? (Oral Presentation. European 

Respiratory Society Annual Congress, 15-19 Eylül 2007, Stockholm). 

11. G. Kuran, I. Yeldan, H. Issever, Y. Parman, G. Okumus, E. Kiyan. The 

relationship between peak cough flow and respiratory functions in patients with 



 63 

neuromuscular diseases. (Poster Presentation. European Respiratory Society 

Annual Congress, 15-19 Eylül 2007, Stockholm). 

12. G. Kuran, H. Issever, G. Okumus, Y. Parman, E. Kiyan. Anxiety, depression 

and quality of life in patients with neuromuscular diseases. (Poster Presentation. 

European Respiratory Society Annual Congress, 15-19 Eylül 2007, Stockholm). 

 

 

 

Ulusal Kongrelerde Sunulan ve Özet Kitabında Basılan Bildiriler 

1. G Kuran, M. Erelel, Ç. Çuhadaroğlu, N. Aydemir, U. Cenik, F. Erkan, C. ġen. 

Effects Of Relaxing And Stretching Exercise On Smoking Cessation (TartıĢmalı 

Poster. Toraks Derneği 4. Yıllık Kongresi. 30 Mayıs- 2 Haziran 2001, Ġzmir). 

2. S. Caferov, G. Kuran, C. ġen, Ç. Çuhadaroğlu, G. Can, F. Erkan. Aerobik 

Egzersizlerin Sigara Bıraktırmadaki Etkisi ( Poster Sunumu. Toraks Derneği 5. 

Yıllık Kongresi. 24-27 Nisan 2002, Belek/Antalya). 

3. T. Çağatay, E. Kıyan, G. Kuran, A. Kayserilioğlu, A. Aslan. KOAH‟ta 

Solunum Kas Eğitiminin Laktik Asit ve Kas Enzim Düzeylerine Etkisi 

(TartıĢmalı Poster. Toraks Derneği 6. Yıllık Kongresi. 23-26 Nisan 2003, 

Belek/Antalya). 

4. G. Kuran, G. OkumuĢ, E. Durgun, A. Türközü, F. Erkan. Ġnhaler Eğitiminin 

Hasta Uyumu Üzerine Etkisi ( Poster Sunumu. Toraks Derneği 6. Yıllık 

Kongresi. 23-26 Nisan 2003, Belek/Antalya). 

5. Reyhan Yıldız, GökĢen Kuran, Gülfer OkumuĢ, Tülin Çağatay, Feyza Erkan, 

Halim ĠĢsever. Astım ġiddetinin Değerlendirilmesinde Subjektif Ve Objektif 

Parametrelerin Değeri (Poster Sunumu. Toraks Derneği 7. Yıllık Kongresi. 28 

Nisan- 01 Mayıs 2004, Belek/Antalya). 

6. Kuran GökĢen, Gürses Hülya Nilgün, ĠĢsever Halim, Erkan Feyza. KOAH‟lı 

Hastalarda Yürüme, Ekspiratuar Kas Enduransı ve BODE Ġndeksinin 

Değerlendirilmesi. (Sözel Sunum. Türkiye Solunum AraĢtırmaları Derneği 29. 

Ulusal Kongresi- Solunum 2007, 28-31 Ekim 2007, Fethiye/Muğla). 

7. GökĢen Kuran, Nilgün Gürses, Rengin Demir, Gülfer OkumuĢ, Halim ĠĢsever, 

Feyza Erkan. KOAH‟lı Hastalarda BODE ve Modifiye “Medical Research 

Councıl” Dispne Skalası Ġle Vizüel Analog Dispne Skalası ve Borg Dispne 
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Skalası Arasındaki ĠliĢki. (TartıĢmalı Poster Sunumu. Toraks Derneği 11. Yıllık 

Kongresi. 23-27 Nisan 2008, Belek/Antalya).  

8. GökĢen Kuran, H. Nilgün Gürses, Semiramis Özyılmaz, Gülfer OkumuĢ, 

Halim ĠĢsever, Feyza Erkan. KOAH‟lı Hastalarda Obesitenin Ġstirahat ve 

Egzersiz Sırasındaki Dispne Parametrelerine Etkisi. (TartıĢmalı Poster Sunumu. 

Toraks Derneği 11. Yıllık Kongresi. 23-27 Nisan 2008, Belek/Antalya). 

9. GökĢen Kuran, Hülya Nilgün Gürses, Gülfer OkumuĢ, Aysel Yıldız, Halim 

ĠĢsever. Astımlı Hastalarda Obezite. (Poster Sunumu. Türkiye Solunum 

AraĢtırmaları Derneği 30. Ulusal Kongresi- Solunum 2008, 26-29 Ekim 2008, 

Bodrum/Muğla). 

10.  Aysel Yıldız, GökĢen Kuran, Akın BaĢkent, Serdar Erturan, Hülya Nilgün 

Gürses.  Astımlı  Kadınlarda  Ev  Programı  Olarak  Verilen  Hasta  Eğitiminin  

YaĢam Kalitesi ve Solunum Fonksiyonlarına Etkisi (Sözel Sunum. Türkiye 

Solunum AraĢtırmaları Derneği 30. Ulusal Kongresi- Solunum 2008, 26-29 

Ekim 2008, Bodrum/Muğla). 

11. Aysel Yıldız, GökĢen Kuran, Serdar Erturan, Halim ĠĢsever, Hülya Nilgün 

Gürses. 

Stabil Astımlı Hastalarda Hastaların YaĢam Kalitesi Ġle Demografik Özellikleri, 

Eğitim Düzeyi ve Solunum Fonksiyonları Arasındaki ĠliĢki (Poster Sunumu. 

Türkiye Solunum AraĢtırmaları Derneği 30. Ulusal Kongresi- Solunum 2008, 

26-29 Ekim 2008, Bodrum/Muğla). 

12. Semra Oğuz, GökĢen Kuran, Tunçalp Demir, Hülya Apaydın, Halim ĠĢsever, 

Hülya Nilgün Gürses, Sibel Özekmekçi, Sema Umut.
 
Parkinson Hastalarında 

Solunum Fonksiyonlarının ve Solunum Kas Kuvvetinin Değerlendirilmesi 

(Poster Sunumu. Türkiye Solunum AraĢtırmaları Derneği 30. Ulusal Kongresi- 

Solunum 2008, 26-29 Ekim 2008, Bodrum/Muğla). 

13. Ufuk MemiĢ, Gülseren Sağcan, Rabia Engin Ünver, Tuba Bilsel, GökĢen 

Kuran, Gülfer OkumuĢ, Halim ĠĢsever, Esen Kıyan. KOAH Hastalarında 

Metabolik Sendrom ve Etkileri. (Mini Sempozyum. Toraks Derneği 12. Yıllık 

Kongresi. 8-12 Nisan 2009, Kemer/Antalya) 

14. Rabia Engin Ünver, Esen Kıyan, GökĢen Kuran, Halim ĠĢsever, Feza Deymeer. 

Myasthenia Gravis ve YaĢam Kalitesi (Poster sunumu. Toraks Derneği 12. 

Yıllık Kongresi. 8-12 Nisan 2009, Kemer/Antalya). 
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15. GökĢen Kuran, Gülfer OkumuĢ, Esen Kıyan, Ahmet Kaya Bilge, Halim 

ĠĢsever, Hülya Nilgün Gürses.  Pulmoner Hipertansiyonlu Hastalarda 

Fonksiyonel Kapasite, Dispne ve Fonksiyonel Sınıflama ĠliĢkisi. (E-poster. 

Türkiye Solunum AraĢtırmaları Derneği 32. Ulusal Kongresi- Solunum 2010, 

20-24 Ekim 2010, Antalya). 

16. Semra Oğuz, GökĢen Kuran, Semiramis Özyılmaz, Rengin Demir, Halim 

ĠĢsever, Hülya Apaydın, Sibel Özekmekçi, Hülya Nilgün Gürses. Parkinsonlu 

Hastalarda Solunum Fonksiyonları ve Solunum Kas Gücünün Egzersiz 

Kapasitesine Etkisi. (E-poster. Türkiye Solunum AraĢtırmaları Derneği 32. 

Ulusal Kongresi- Solunum 2010, 20-24 Ekim 2010, Antalya). 

 

 


