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ÖZET
‹nmeli hastalarda omuz subluksasyonu en s›k görülen komplikasyonlardand›r. Spastisitenin subluksasyon
a
yol aç›p açmad›¤› konusu tart›flmal›d›r.
Bu çal›flmada 30 inmeli hastan›n dosya kay›tlar› retrospektif olarak incelendi. Hastalar spastisitenin mevcu
diyetine göre iki ayr› grupta de¤erlendirmeye al›nd›. Hasta dosyalar› di¤er komplikasyonlar ve komorbid durumlar aç›s›ndan da incelendi.
Spastisite olan grupta subluksasyonun daha az oldu¤u görüldü (p<0.05). Buna karfl›l›k, normotansiflerl
e
karfl›laflt›r›ld›¤›nda hipertansif hastalarda subluksasyon daha fazla oranda saptand› (p<0.05). Di¤er komplikasyonlar ve komorbiditeler ile subluksasyon aras›nda anlaml› bir iliflki yoktu
.
‹nmeli hastalarda spastisite omuz subluksasyonu aç›s›ndan önleyici bir faktör olabilir; flaks dönemde subluk
sasyon geliflimi aç›s›ndan dikkatli olunmal›d›r.
SUMMARY
Shoulder subluxation is one of the most frequent complications after stroke. It is debatable whether spasticit
y
is a causative factor for shoulder subluxation or not
.
File records of 30 stroke survivors were analyzed retrospectively. The patients were assigned to two group
s
with regard to having spasticity or not. The other complications and comorbid situations were also taken into
evaluation.
Shoulder subluxation was found to be less prevalent in the spasticity group (p<0.05). Interestingly
,
hypertensive stroke patients had more shoulder subluxations compared to the normotensive stroke patient
s
(p<0.05). No significant relationship was found between shoulder subluxation and the other complicationsr o
comorbidities.
Increased muscle tone may be a preventive factor for shoulder subluxation. Thus, one should be cautious for
the development of subluxation in the flaccid stage
.

G‹R‹fi
‹nmeli hastalar›n %70-84’ünde omuz disfonksiyonu veya omuz a¤r›s›na neden olan herhangi bir neden mevcuttur (1,2). Omuz disfonksiyonuna neden olan durumlar aras›nda
omuz subluksasyonu, adhezif kapsülit, rotator
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manflet y›rt›klar›, omuz s›k›flma sendromu,
refleks sempatetik distrofi (RSD) ve brakiyal
pleksus zedelenmeleri say›labilir.
Omuz subluksasyonu, inmeli hastalarda en
s›k karfl›lafl›lan üst ekstremite komplikasyonlar›ndan birisidir. Omuz subluksasyonunun

113

geliflmesi hem a¤r›ya neden olarak hem de
fonksiyonel sorunlara yol açarak rehabilitasyonun baflar›s›n› engelleyen faktörlerden biri
olabilmektedir. ‹nmeli hastalarda omuz subluksasyonunu önlemeye ya da tedavi etmeye
yönelik halihaz›rda kullan›lan yöntemler ne
yaz›k ki çok baflar›l› sonuçlar vermemektedir.
Omuz subluksasyonuna zemin haz›rlayan baflka
faktörlerin saptanmas› halinde tedavide ç›¤›r
açabilecek yeni yöntemler bulunabilir. Spastisite ile omuz subluksasyonu aras›ndaki iliflki
konusunda ise literatürde çeliflkili yay›nlar
mevcuttur (3,4). Bu çal›flman›n amac› inmeli
hastalarda üst ekstremite spastisitesi ile omuz
subluksasyonu aras›ndaki iliflkiyi araflt›rmakt›r.
HASTALAR ve YÖNTEM
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Fiziksel T›p ve
Rehabilitasyon Servisi’nde 1997-2001 y›llar›
aras›nda yat›r›larak rehabilitasyona al›nm›fl
olan 30 inmeli hastan›n dosyas› retrospektif
olarak incelendi. Subaraknoid kanamaya ya da
travmatik beyin hasar›na ba¤l› olarak hemiplejik olan hastalar çal›flma kapsam›na al›nmad›. Hastalar›n 14’ü erkek, 16’s› kad›nd›.
Dosya taramalar› sonucunda hastalar›n fizik
muayeneleri, direkt radyografilerin sonuçlar›,
komplikasyonlar ve komorbid durumlar saptand›. Hastalarda spastisite mevcut ise fliddeti
ölçeklendirilmedi, bunun yerine "spastisite var"
veya "spastisite yok" fleklinde dikotomize edildi.
Ayn› flekilde, omuz subluksasyonu da "subluksasyon var" veya "subluksasyon yok" fleklinde de¤erlendirildi. Omuz subluksasyonu tan›s›
ya bir radyolog ya da bir fiziksel t›p ve rehabilitasyon uzman› taraf›ndan konmufltu. Omuz
subluksasyonu tan›s› iki yönlü direkt omuz
grafisi sonuçlar›na dayanmaktayd›.
‹statistiksel yöntem olarak Student t testi ve
Fisher kesin ki-kare testi kullan›ld›. Hesaplamalar›n yap›lmas›nda SPSS10.0 paket program› kullan›ld›. Anlaml›l›k düzeyi olarak p<0.05
kabul edildi.
BULGULAR
Hastalar›n yafl ortalamas› 58.5 ± 13.3 idi, en
genç hasta 26 yafl›nda en yafll› hasta ise 78
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yafl›ndayd›. Hastalar›n ortalama rehabilitasyon
süresi ise 26.5 ± 10.7 gündü. ‹nme, hastalar›n
14’ünde (%48) trombotik, 5’inde (%17) embolik, 7’sinde (%24) hemorajik ve 3’ünde (%10)
laküner enfarktlara ba¤l›yd›. Bir hastada ise
inmenin tipi ile ilgili kay›tlara ulafl›lamad›.
Onüç (%43) hastada sa¤ hemipleji, 17 (%57)
hastada ise sol hemipleji mevcuttu. Onsekiz
(%60) hastada hipertansiyon, 10 (%33) hastada kardiyak hastal›k (romatizmal kalp hastal›¤›, aritmi, vs.), 8 (%27) hastada diyabet ve
5 (%17) hastada eski inme öyküsü mevcuttu.
Hastalarda en s›k karfl›lafl›lan komplikasyonlar omuz periartriti (adeziv kapsülit, s›k›flma
sendromu, rotator manflet lezyonlar›), omuz
subluksasyonu ve depresyondu (Tablo 1). Omuz
problemleri genel olarak düflünüldü¤ünde 13
(%43) hastada omuz disfonksiyonu mevcuttu.
Tablo 1. ‹nmeli hastalar›n rehabilitasyonu esnas›nda
karfl›lafl›lan komplikasyonlar (n =30)
Komplikasyon

N

%

Omuz periartriti

7

23

Omuz subluksasyonu

6

20

Depresyon

6

20

Epilepsi

5

17

‹drar yolu enfeksiyonu

4

13

Disfaji

3

10

Refleks sempatetik distrofi

3

10

Derin ven trombozu

1

3

K›r›k

1

3

Eklem kontraktürleri

1

3

Spastisite 12 hastada mevcuttu. Spastisite
olan hastalarla olmayanlar aras›nda yafl ve
cinsiyet aç›s›ndan farkl›l›k yoktu, buna karfl›l›k spastisite olan grupta omuz subluksasyonu daha az orandayd› (p<0.05). Hipertansiyonu olan hastalarla normotansif hastalar aras›nda da yafl ve cinsiyet aç›s›ndan farkl›l›k
saptanmad›; ancak, hipertansif hastalarda omuz
subluksasyonu daha fazlayd› (p<0.05).
TARTIfiMA
Hemiplejik hastalarda omuz a¤r›s› ve/veya
disfonksiyonu en s›k görülen komplikasyonlardand›r. Üst ekstremitenin alt ekstremiteye
nazaran rehabilitasyona daha az yan›t verdi¤i
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bilinmektedir. ‹ster a¤r›l› ister a¤r›s›z olsun
omuz problemlerinin ortaya ç›kmas› rehabilitasyon sürecini daha da olumsuz etkiler. Bu
yüzden hemiplejik hastalardaki omuz problemlerinin nedenlerini erken tan›mak ve uygun
olarak tedavi etmek gerekir.
Bizim hastalar›m›zda omuz disfonksiyonu oran›
%43 ve omuz subluksasyonu oran› ise %20
idi. Ülkemizde yap›lm›fl olan bir di¤er çal›flmada ise hemiplejik hastalardaki omuz a¤r›s›
oran› yaklafl›k %47 oran›nda bulunmufltur (5).
Her ne kadar hemiplejik omuz a¤r›s›n›n en s›k
nedeninin omuz subluksasyonu oldu¤u iddia
edilmekteyse de (3), asl›nda omuz subluksasyonlar›n›n ço¤unda a¤r› yoktur ve omuz a¤r›l›
hastalarda di¤er etkenler mutlaka araflt›r›lmal›d›r (6). Omuz subluksasyonu ile a¤r› aras›nda korelasyon gösterilememifltir (2,7,8).
Bundan dolay›, omuz a¤r›s› olmayan inmeli
hastalarda da omuz subluksasyonu aç›s›ndan
her zaman dikkatli olunmal›d›r. Omuz subluksasyonu için standardize edilmifl objektif
tan› kriterleri gelifltirilmedi¤inden ötürü tan›
hem klinik hem de direkt görüntüleme yöntemlerine dayanmal›d›r.
‹nmeli hastalarda omuz subluksasyonuna zemin
haz›rlayan çeflitli faktörler öne sürülmüfltür.
Omuz subluksasyonunun kesin nedenleri halen
aç›kl›kla bilinmemektedir. Kas tonusunun omuz
subluksasyonu üzerine etkisi tart›flmal›d›r.
Spastisitenin omuz subluksasyonu ile iliflkili
oldu¤unu iddia edenler vard›r (4,9). Bir çal›flmada omuzun anteriora subluksasyonunun hem
a¤r› ile hem de spastisiteyle iliflkili oldu¤u, ancak
böyle bir iliflkinin inferior ve lateral subluksasyonlar için söz konusu olmad›¤› öne sürülmüfltür (10). Buna karfl›l›k, flaks paralizinin
omuz subluksasyonu için bir risk faktörü oldu¤u daha çok destek bulmaktad›r (3). Flaks
dönemde omuzun özellikle yumuflak doku
hasar›na da yatk›n olabilece¤i düflünülebilir.
Omuz ekleminin majör olarak kaslar taraf›ndan desteklenen bir eklem oldu¤u göz önüne

al›nd›¤›nda kas tonüsündeki azalman›n glenohumeral eklemde özellikle inferior subluksasyona neden olabilece¤i akla yak›n gelmektedir. Nitekim, bizim spastisitesi olmayan hastalar›m›zda da omuz subluksasyonu anlaml›
olarak daha fazlayd›. Hastalar›m›z›n öyküsünde majör bir travman›n olmamas› subluksasyonun oluflumunda flaksiditenin önemli bir
rolü oldu¤unu düflündürmektedir. Ayr›ca, omuz
subluksasyonu olan hastalarda elektriksel
stimülasyona iyi yan›tlar al›nmas› da flaksidite ile subluksasyon aras›ndaki iliflkiyi destekler mahiyettedir (11,12).
‹nmeli hastalarda glenohumeral eklemin entegrasyonunu bozan baz› faktörlerin bulundu¤u
ve bunlar›n subluksasyona neden oldu¤u
belirtilmifltir. Glenoid fossan›n angülasyonu,
supraspinatus kas›n›n humerus bafl› üzerine
etkisi, skapulan›n pozisyonu ve deltoid ile
rotator manflet kaslar›n›n abdüksiyondaki
humerus üzerinde kas›lmas› bu faktörler aras›nda say›lm›flt›r (13). Ancak, yak›n zamanl›
çal›flmalarda omuz subluksasyonu ile söz konusu faktörler aras›nda bir iliflki ortaya konamam›flt›r. Örne¤in, bir çal›flmada supraspinatus ile deltoidin posterior k›sm›n›n hemiplejik
hastalardaki inferior omuz subluksasyonunun önlenmesinde primer kaslar olmad›¤› ortaya ç›km›flt›r (14). Yine son zamanl› çal›flmalarda, skapulan›n pozisyonu ile glenohumeral
subluksasyon aras›nda da bir ba¤lant› bulunamam›flt›r (15,16).
Hemiplejik hastalardaki omuz subluksasyonunun, RSD’ye neden olabildi¤i bildirilmifltir
(17). Sunulan bu çal›flmada ise böyle bir iliflki
bulunamam›flt›r; ancak hem toplam hasta
say›s›n›n hem de RSD’li hasta say›s›n›n az
olmas› buna neden olabilir. Bizim çal›flmam›zdan ortaya ç›kan sonuçlardan birisi de omuz
subluksasyonunun hipertansiyonlu hemiplejik hastalarda daha fazla görülmesiydi. Böyle
bir iliflkinin do¤rulanabilmesi için daha ileri
ve daha genifl hasta serileriyle yap›lan çal›flmalara gereksinim vard›r.
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