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ÖZET
Kılıç S., Yoğun Bakımda Egzersiz Kapasitesini Etkileyen Faktörlerin
Belirlenmesi,

Hacettepe

Üniversitesi,

Sağlık

Bilimleri

Enstitüsü,

Kardiopulmoner Rehabilitasyon Programı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2020.
Yoğun bakım ünitesinde (YBÜ) yatan hastalarda egzersiz kapasitesini etkileyen birçok
faktör bulunmaktadır. Çalışmanın amacı yoğun bakıma yatan hastalarda egzersiz
kapasitesini etkileyen faktörleri belirlemekti. Çalışmaya yoğun bakım ünitesine yatan
30 hasta dahil edildi. Komorbidite değerlendirmesi için Charlson Komorbidite İndeksi
kullanıldı. Mortalite riski değerlendirmek için APACHE II ve SOFA skorlarından
yararlanıldı. Bilinç düzeyi için Glaskow Koma Skalası’ndan yararlanıldı. Periferal kas
kuvveti Medical Research Council skalası ile değerlendirildi. Egzersiz kapasitesi
değerlendirmesi için Fiziksel Fonksiyon Yoğun Bakım Testi-skorlanmış kullanıldı.
Fonksiyonel düzey Barthel

İndeksi ile değerlendirildi. Yaşam

kalitesinin

değerlendirmesinde Nottingham Sağlık Profili kullanıldı. Kognitif durum Montreal
Bilişsel Değerlendirme Testi ile değerlendirildi. Anksiye ve depresyonun
değerlendirilmesinde Hastane Anksiyete ve Depresyon skoru kullanıldı. Kırılganlık
Fried Frajilite İndeksi ile değerlendirildi. Egzersiz kapasitesi, kas kuvveti (r=0,817) ve
fonksiyonel düzey (r=0,861) ile yüksek düzeyde, yaşam kalitesi (r=-0,422) ile düşük
düzeyde ve kognitif durum (r=0,539) ile orta düzeyde ilişkili bulundu (p<0,05). Kas
kuvveti, fonksiyonel düzey, yaşam kalitesi ve kognitif durumun egzersiz kapasitesi
üzerine anlamlı etkisinin olduğu bulundu (p<0,05). Sonuç olarak, YBÜ’ne yatan
hastalarda kas kuvveti, fonksiyonel düzey, yaşam kalitesi ve kognitif durumun
egzersiz kapasitesini etkilediği gösterildi. YBÜ hastalarında fizyoterapi programları
planlanırken egzersiz kapasitesini etkilediği göz önüne alınarak değerlendirme
parametreleri arasında kas kuvveti, fonksiyonel düzey, yaşam kalitesi ve kognitif
durum yer almalıdır.
Anahtar Kelimeler: Yoğun bakım, egzersiz kapasitesi, kas kuvveti, fonksiyonel
düzey, yaşam kalitesi, kognitif durum.
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ABSTRACT
Kılıç S., Determining the Factors Affecting Exercise Capacity in Intensive Care,
Hacettepe University, Graduate School of Health Sciences, Master Thesis in
Cardiopulmonary Rehabilitation Program, Ankara, 2020. There are many factors
that affect exercise capacity in patients admitted to the intensive care unit (ICU). The
aim of the study was to determine the factors affecting exercise capacity in intensive
care patients. Thirty patients hospitalized in the ICU were included in the study.
Charlson Comorbidity Index was used for comorbidity assessment. APACHE II and
SOFA scores were used to evaluate the risk of mortality. The Glaskow Coma Scale
was used for the level of consciousness. Peripheral muscle strength was evaluated by
the Medical Research Council scale. Physical Function ICU Test (scored) was used
for exercise capacity assessment. Barthel Index was used for functional level.
Nottingham Health Profile was used to evaluate the quality of life. Cognitive status
was evaluated with Montreal Cognitive Assessment Test. Hospital Anxiety and
Depression score was used to evaluate anxiety and depression. Fried Fragility Index
was used in the fragility assessment. Exercise capacity was found to be highly
correlated with muscle strength (r = 0.817) and functional level (r = 0.861), low level
with quality of life (r = -0.422) and moderately with cognitive status (r = 0.539)
(p<0.05). It was found that muscle strength, functional level, quality of life and
cognitive status had a significant effect on exercise capacity (p<0.05). As a result, it
has been shown that muscle strength, functional level, quality of life and cognitive
status affect the exercise capacity in patients admitted to ICU. Considering that it
affects exercise capacity in ICU patients, muscle strength, functional level, quality of
life, and cognitive status should be among the evaluation parameters when planning
physiotherapy programs.

Key words: Intensive care, exercise capacity, muscle strength, functional level,
quality of life, cognitive status.
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1

1. GİRİŞ
Yoğun bakım, kritik veya ağır yaralı hastaların teşhis, tedavi ve takibi ile
ilgilenen özel bir alandır. Yoğun bakım ünitesi (YBÜ), hastanenin özel olarak
tasarlanmış, donanımlı, ciddi yaralanma veya komplikasyonları olan kritik hasta
yönetimine adanmış, çok özel ve sofistike bir alandır (1). Kritik hastalık, altta yatan
patofizyolojiye ve tedavi yanıtına bağlı olarak saatlerden aylara kadar sürebilir, yüksek
morbidite ve mortalite oranları taşır (2). Sürekli kardiyovasküler gözlem, mekanik
ventilasyon (MV) ve renal desteğe ihtiyacı olan, majör metabolik bozukluğu olan (örn:
kontrol edilemeyen diabetes mellitus, majör abdominal operasyonlar sonrası, vb.),
kafa travması, göğüs yaralanmaları veya diğer çoklu yaralanmalar gibi majör travma
geçiren hastalar bu servise kabul edilir. YBÜ’lerindeki bakımla hastaların mortalite
riski % 60 oranında azalabilmektedir (3).
Yoğun bakıma yatan ve MV uygulanan hastalarda sıklıkla nöromusküler
fonksiyon bozuklukları ortaya çıkar. Bu güçlükler, solunum kas zayıflığı nedeni ile
MV’dan ayrılamama, MV süresinde uzama, iskelet kas zayıflığı, iskelet kas kitlesi
kaybı, fonksiyonel kapasitede azalma ve rehabilitasyon sürecinde gecikme ile kendini
gösterebilir (4, 5).
Egzersiz kapasitesinde azalma, kas zayıflığı, depresyon ve anksiyete, nefes
darlığı ve sağlıkla ilgili yaşam kalitesinin azalması gibi uzun süreli YBÜ yatışına bağlı
ortak komplikasyonlar vardır. Kronik kritik hastalık, uzun süreli immobilizasyon ve
YBÜ’nde yatış ile ilişkilidir. Kritik hastalar, hastalıklarının erken evrelerinde
genellikle fiziksel aktiviteyi tolere edemeyecek kadar klinik olarak kötü seyreder ve
immobilizasyonu sıklıkla “kaçınılmaz” olarak uzar. Bu durum fiziksel fonksiyonu
düşürür ve klinik seyir daha da karmaşıklaşabilir (2).
Akut iskelet kası kaybı ve disfonksiyonu YBÜ girişinin ilk aşamalarında hızla
meydana gelir ve YBÜ kazanılmış zayıflığın (YBÜKZ) gelişmesine katkıda bulunur
(6).
Kritik hastalardaki kas kaybı ile ilgili gözlemsel bir araştırmada, kuadriseps
rektus femoris kesitsel alandaki ultrason ölçümleri, YBÜ girişinin ilk 10 günü içinde
% 20 kas kaybı olduğunu göstermiştir (7). YBÜ’nden taburcu olan hastalarda fiziksel
kuvvet, fonksiyonel performans ve buna bağlı sağlıkla ilişkili yaşam kalitesindeki
kayıplar yıllar boyunca belirgindir (6). İmmobilizasyon döneminde iskelet kası kaybı,

2

MV ve YBÜ ile ilişkili kas zayıflığı, fiziksel fonksiyon yetersizliğinin altında yatan
önemli faktörler olarak kabul edilir (7).
YBÜKZ, uzun süreli yatak istirahatinden sonra normalde beklenenden daha
büyük olan ve kritik hastalık dışında makul bir etyoloji bulunmayan yoğun bakım
hastalarında klinik olarak saptanan bir zayıflık olarak tanımlanır. Ekstremite kaslarının
zayıflığı, oturup kalkma gibi aktiviteleri önemli ölçüde sınırlar ve transferlerde sıklıkla
yardım gerekir (8). YBÜKZ, periferik kaslarının yanı sıra solunum kaslarını da
etkileyebilir. Kritik hastalıklarda sık görülen bir komplikasyondur ve akut kritik
hastalıkların yüksek morbidite ve mortalitesi ile ilişkilidir. YBÜKZ, MV’dan uzun
süreli ayrılamama, daha uzun YBÜ ve hastanede kalış süreleri, YBÜ ve hastanede
mortalite artışı, YBÜ taburcu edilmesinden 180 gün sonra mortalite artışı, kötü
fonksiyonel duruma ek olarak günlük yaşam aktivitelerinde kalıcı bozukluk, YBÜ’den
taburcu edildikten sonra 1 yıla kadar yürüme yeteneğinde azalma ve düşük yaşam
kalitesi gibi daha kötü sonuçlarla ilişkilidir (9). Ek olarak, son veriler YBÜKZ’ın
hastaneye yatış evresinin ötesinde daha uzun vadeli sonuçlara yol açabileceğini ortaya
koymuştur. Örneğin, YBÜKZ yoğun bakım sonrası sendroma neden olabilir. Yoğun
bakım sonrası sendrom, YBÜ’nden taburcu olan hastaların yaşam kalitesi üzerinde
büyük etkisi olan fiziksel, zihinsel ve bilişsel işlev bozukluklarını içerir (10).
Hastaların YBÜ’nden taburcu olduktan sonra, genellikle 5 yıla kadar devam
edebilecek fiziksel fonksiyon, egzersiz kapasitesi, sağlıkla ilgili yaşam kalitesi ve
sosyal işlevsellik gibi sorunları vardır (11). 1075 hastanın kohort çalışmasında,
taburculuktan 5 ay sonra hastaların % 48'inin günlük yaşam aktivitesinin en az birinde
yardıma ihtiyacı olduğu gösterilmiştir. Veriler, YBÜ'nde kaldıktan 1 yıl sonra,
hastaların hala kas zayıflığı, kas kütlesi kaybı ve yorgunluk bildirdiğini ve bu
hastaların yarısının henüz mesleki görevlerine dönmediğini göstermiştir. 5 yıl sonra
bile, bu değişikliklerin bazıları çoğu hastada devam etmiştir. Başka bir çalışmada,
yaşam kalitesi, hastaneden taburcu olduktan 1 yıl ve 4 yıl sonra değerlendirilmiştir;
sonuçlar, hayatta kalan hastaların temel olarak fiziksel fonksiyondaki bir azalmaya
bağlı olarak yaşam kalitesinde bir düşüş olduğunu göstermiştir (12). Bu sonuçlar
hastane yatışının başlangıcında ortaya çıkar ve YBÜ'nde yatış sırasında meydana gelen
değişikliklerle ilgilidir. Bu dönemde hastalar, immobilizasyona neden olan uzun bir
dinlenme süresi yaşayabilirler.
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İmmobilite, YBÜ'lerinde kalındığı zamanki kayıplarla benzer farklılıklar
göstererek, günde % 1-1,5 ve 2 haftada toplam kas kütlesinin % 50'sine kadar düşüş
göstermiştir. YBÜ'de, immobiliteye ek olarak, inflamasyon, farmakolojik ajanların
kullanımından (kortikosteroidler, kas gevşetici ajanlar veya antibiyotikler) ve kritik
hastalıklar ile ilişkili nöromusküler sendromun varlığı gibi birçok faktörden dolayı kas
disfonksiyonu yaygındır (12).
Egzersiz performansı komorbiditeler, yaşlılık, motivasyon ve kognitif
düzeyden etkilenir. Sağlık statüsü ve sağlıkla ilişkili yaşam kalitesi hasta için
önemlidir ve morbidite ve mortalitenin aksine kişisel iyilik halini ve genel yaşam
memnuniyetini belirlemek için kolaylıkla ölçülebilmektedir. Hastalık ve tedavi
nedeniyle etkilenen çeşitli sağlık yönlerini ölçen sağlıkla ilgili yaşam kalitesi araçları,
genel sağlık profili hakkında bilgi sağlamaktadır. Sağlıkla ilgili yaşam kalitesinin üç
ana boyutu; fiziksel fonksiyon, psikolojik iyilik hali ve sosyal fonksiyondur.
Fonksiyonel durumun ölçülebilmesi çok boyutludur ve aktiviteyi yapabilme
potansiyelini gösterir (13). Bu nedenle egzersiz kapasitesinin ölçümü yeterli değildir.
Egzersiz performansı bireyin ev ortamında aktiviteyi nasıl yapabildiğinden çok ne
yapabildiğini ölçer. Bazı kronik kalp ve solunum hastaları merdiven çıkma, yürüme,
banyo gibi günlük yaşam aktivitelerini yapmada başarısız olurlar (13).
Postoperatif erken dönem, hastaların fiziksel ve fonksiyonel kapasitelerinin
olumsuz yönde etkilendiği bir süreçtir. Bu sebeple hastalara uygulanacak test seçimi
önemlidir. Bu süreçteki zorluklar ve 6 Dakika Yürüme Testi (6DYT) gibi testlerin bu
dönemde uygulanmasında engeller ortaya çıktığı için yeni testlere ihtiyaç vardır. Bu
ihtiyaç doğrultusunda YBÜ’lerinde kullanılan Fiziksel Fonksiyon Yoğun Bakım
Testi-skorlanmış’ın (Physical Function ICU test-scored (PFIT-s)), 6DYT gibi testlerle
karşılaştırarak geçerliğini araştırmak üzere bir çalışma yapılmıştır. Bu çalışmanın
sonucunda PFIT-s, diğer fonksiyonel testlerle orta düzeyde korelasyonu olan bir test
olarak gösterilmiştir. PFIT-s, hastaların fiziksel ve fonksiyonel durumunu göstermede
etkili ve güvenli bir şekilde kullanılmaya uygun bulunmuştur (14).
Kritik hastalık, immobilizasyon, MV, sedasyon ve kortikosteroidlerin
kullanımı

yoğun

bakım

hastalarında

egzersiz

kapasitesini

etkileyebilecek

faktörlerdendir. Halen YBÜ’nde yatmakta olan hastalarda egzersiz kapasitesini hangi
faktörlerin etkilediği konusunda açıklayıcı bir çalışmaya rastlanmamıştır.
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Bu nedenle, bu çalışmada YBÜ’nde yatan hastaların egzersiz kapasitesini
etkileyen faktörleri belirlemek amaçlandı. Yoğun bakımda egzersiz kapasitesini
etkileyen faktörlerin belirlenmesi ile yoğun bakımda uygulanacak fizyoterapi ve
rehabilitasyon programlarında değerlendirme parametrelerinin hangi komponentleri
içermesi gerektiği anlaşılabileceği düşünülmektedir.
Çalışmanın hipotezleri şu şekildedir:
H1: Yoğun bakım ünitesinde yatan hastalarda fonksiyonel düzey ve periferal
kas kuvvetinin egzersiz kapasitesi üzerinde etkisi vardır.
H2: Yoğun bakım ünitesinde yatan hastalarda yaşam kalitesi, anksiyete ve
depresyonun egzersiz kapasitesi üzerinde etkisi vardır.
H3: Yoğun bakım ünitesinde yatan hastalarda kognitif durumun egzersiz
kapasitesi üzerinde etkisi vardır.
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2. GENEL BİLGİLER
2.1. Yoğun Bakıma Kabul Edilen Hastalar
Yoğun bakım, değişik uzmanlık alanlarında ve ortamlarda çeşitli klinik
koşulları kapsar. Yoğun bakımda hastalar öncelik sırasına göre kabul edilirler. Birinci
olarak öncelik verilen hastalar, kritik durumda olan, yoğun tedavi ve izlem gerektiren
ve stabil durumda olmayan hastalardır. Bu hastalardan sonra gelen hastalar uygulanan
bir girişimden sonra yoğun bakım izlemine ve bakımına ihtiyacı olması olası
hastalardır. Stabil olmadığı halde yoğun bakımdan yarar görmesi beklenmeyen
hastalar ise üçüncü öncelikli hastalardır (3).
İki tip hastanın bir YBÜ'ne kabul edilmesinden fayda sağlaması olasıdır (15):
1.

Akut (ya da kronik akut) bir hastalık (örneğin sepsis, miyokardiyal

enfarktüs, gastrointestinal kanama) veya hayatı tehdit eden durumlara yol açan cerrahi
ya da diğer yoğun tedavilerin (örneğin perkutan müdahaleler) sekelleri tarafından bir
veya daha fazla hayati fonksiyon tehdit edildiği için monitörizasyon ve tedavi
gerektiren hastalar.
2.

Kardiyovasküler, respiratuar, renal, metabolik veya serebral fonksiyon

gibi hayati fonksiyonlardan birinde yetmezlik olan ancak anlamlı bir fonksiyonel
iyileşme şansı olan hastalar. Prensipte, tedavi edilemeyen terminal hastalıklarının
bilinen son aşamalarındaki hastalar kabul edilmez. Bazen yoğun bakım önlemleri
gerektiren palyatif bakıma ihtiyaç duyulabilir.
Ek olarak, beyin ölümü olan veya beyin ölümü gerçekleşmesi beklenen ve
organ bağışı sayılan hastalar kabul edilebilir.
2.2. Yoğun Bakımda Sık Karşılaşılan Problemler
Bir hastanın YBÜ kabulü; MV süresi, sedasyon, immobilizasyon ile ilişkili kas
kuvvet kaybı, deliryum gibi fiziksel ve psikolojik komplikasyonlarla ilişkili olabilir
(16). Bazı hastalarda kabul sırasında solunum yetmezliği meydana gelebilir; bu
pnömoni gelişmesine, özellikle ventilatöre bağlı pnömoniye veya başarısız bir
ekstübasyona bağlı ikincil olarak ortaya çıkabilir (17). Çoklu organ yetmezliği veya
uzamış MV gerektiren YBÜ hastalarının neredeyse yarısı kronik kritik hastalık,
uzamış yatak istirahati ve inkontinans prevalansları gösterir (18). Kronik kritik hastalık
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uzun süreli immobilite ve YBÜ’nde kalmayla ilişkilidir ve YBÜ'nün % 5-10'unu
oluşturmaktadır ve bu oran artmaktadır (2).
Fizyoterapistler, YBÜ’de multidisipliner ekibin önemli bir üyesidir ve hastanın
fiziksel fonksiyon ve yaşam kalitesini iyileştirmede önemli yere sahiptir. YBÜ’de
çeşitli kas-iskelet sistemi, solunum sistemi, kognitif ve fiziksel problemlerin
değerlendirilmesi ve yönetiminde rol alırlar. Fizyoterapi ve rehabilitasyon, akut
solunum hastalıkları ve ekstrakorporeal membran oksijenasyonuna (ECMO) ihtiyaç
duyan hastalar için kısa ve orta vadeli faydalar sağlar. Fizyoterapi uygulamaları,
akciğer fonksiyonlarının iyileştirilmesi ve yoğun bakım ünitelerinden erken
taburculuğun desteklenmesinde hayati bir rol oynar (18).
2.2.1. Kas İskelet Problemleri
YBÜ’de yatan hastalarda uygulanan medikal tedaviler, kontrollü MV,
inaktivite, sepsis, malnutrisyon, insülin direnci ve sistemik inflamasyon nedeni ile
kuvvet kaybı, mobilitede azalma, yumuşak doku kontraktürü ve eklem hareketinde
azalma gibi kas-iskelet problemleri oluşmaktadır (19). YBÜ’ndeki uzun süreli
immobilizasyon, kullanmama atrofisi, kuvvetin azalması ve fonksiyonel bozukluk
nedeniyle nöromüsküler zayıflığı tetikleyebilir. Sadece bir haftalık yatak istirahati %
20'ye kadar ciddi bir kas kuvveti kaybına neden olabilir (16).
Akut hastalık dışında başka bir neden olmaksızın YBÜ'ne kabul sırasında
ekstremite ve solunum kaslarının zayıflığı da dahil olmak üzere genelleştirilmiş kas
kuvvetsizliğinin ortaya çıkması, YBÜKZ olarak tanımlanır. Kritik hastalık miyopatisi,
kritik hastalık polinöropatisi ya da her ikisi de (kritik hastalık polinöromyopatisi) kritik
hastalık sırasında YBÜKZ’taki nöromüsküler zayıflığın en sık nedenidir ve bu da
kuadripleji ve ventilatörden ayrılmada başarısızlıktan dolayı sıklıkla fiziksel
fonksiyonda azalmayı gösterir (20). YBÜKZ prevalansı >48 saat boyunca ventile
edilen hastalarda % 25-40, sepsis olan veya uzun süreli YBÜ’nde kalan hastalarda
daha da yüksektir. Kas kuvvetsizliği ve fiziksel fonksiyon, bir sonraki hastane
yatışındaki kalış süresini, taburculuk sonrası sağkalımı, yaşam kalitesi ve eve dönüşü
öngörür (21).
Bir haftadan daha uzun süre MV’a bağlı kalan hastaların yaklaşık % 25’inde
kas zayıflığı geliştiği ve YBÜ’de uzun dönem kalan hastaların ise yaklaşık % 50-
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90’ının devam eden kas zayıflığı, yaşam kalitesinde bozulma ve artan morbidite ile
fonksiyonel kapasitede azalma olduğu bilinmektedir (18).
Yatak istirahatinden sonra, egzersize kardiyovasküler yanıt önemli ölçüde
değişmektedir. İmmobilite süresi boyunca kas kütlesi ve aerobik egzersizi
gerçekleştirmek için gerekli olan potansiyel yeterliliği düşer. Maksimal egzersizde
kardiyak debi ile atım hacmi azalırken submaksimal egzersiz sırasında kalp hızı artar.
Fiziksel aktivite düzeyinin azalması, kas-iskelet ve kardiyovasküler sistemlerin
fonksiyonel kapasitelerinin azalması ile sonuçlanmaktadır (19).
Hastanın immobil kaldığı süre uzadıkça pozisyon değişiminin bile
kardiyovasküler sistem üzerine istenmeyen etkileri görülecektir ve immobilizasyon
sonucunda bası yaraları görülecektir (19).
İskelet kas zayıflığı sonucunda ortaya çıkan fonksiyonel kapasite azalması,
yatağa bağımlı olan ve uzun süre MV uygulanan hastalarda sık karşılaşılan
problemlerdir. Bu problemlerin ana nedeni, iskelet kas kuvveti ve kas kütlesinde
oluşan kullanmamaya bağlı azalmadır. Kuvvet kaybının en fazla olduğu dönem
immobilizasyonun birinci haftasıdır. Hiperkapni, hipoksi, hemodinamik instabilite,
malnutrisyon ve yoğun bakımda kullanılan ilaçlar (örneğin nöromusküler blokaj ve
kortikosteroidler) kas zayıflığı oluşturabilecek diğer faktörlerdir. Sedasyonun fazla
kullanımı, uykuda kalıp immobilite ve delirium gelişmesi hastaların sonuçlarını
negatif yönde etkileyen diğer yoğun bakım faktörleridir (19).
2.2.2. Solunum Sistemi Problemleri
Yoğun bakımda yatan hastalarda mukosiliyar fonksiyon, havayolu bütünlüğü,
akciğer kapasitesi ve öksürük etkinliğini değiştiren nöromusküler kas zayıflığı ve ağrı
gibi

sorunlar,

sedasyon

uygulaması,

yapay

havayolu

oluşması,

havayolu

obstrüksiyonu doğal havayolu temizleme mekanizmasını bozar. Balgam atılımında
güçlük, sekresyon birikimi ve enfeksiyonlar ortaya çıkar. Sekresyon birikimi,
havayolu direnci ve solunum işinde artış, alveolar hipoventilasyon, obstrüksiyon
atelektazisi ve pnömoni gelişimine neden olabilir (22).
Havayolunun kapanması, vücut-gravite ilişkisinin bozulması, fonksiyonel
rezidüzel kapasitede düşüş, konsolidasyon, endotrakeal tüpün pozisyonu, pnömoni,
lobar atelektazi, kollaps, mukus plağı, akut respiratuar distres sendromu (ARDS),
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solunum kas zayıflığı/yorgunluğu ve akut akciğer hasarından dolayı akciğerlerde
volüm kaybı oluşabilir (23).
Mekanik ventilatöre bağlı olan hastalarda, solunum kaslarında görülen kuvvet
kaybı nedeniyle akciğer komplikasyonları da görülür. En sık görülen akciğer
komplikasyonları arasında atelektazi, pnömotoraks ve pnömoni yer almaktadır (3).
Azalan solunum fonksiyonu, devam eden kas kuvvetsizliği, uzamış MV ve kontraktür
kötü yaşam kalitesi ve hastanelerde uzun süre kalmakla ilişkilidir. Uygun tedavinin
eksikliği veya yetersizliği tekrarlayan semptomlar ile ilişkilidir (18).
Solunum sisteminde, immobilizasyonun ana sonuçları atelektazi, MV ve
hastaneye bağlı pnömoninin yanı sıra kas güçsüzlüğü, vital kapasite ve rezidüel hacim
azalması nedeniyle MV'dan ayrılmanın gecikmesidir (12). Steroidler ve nöromüsküler
blokerler gibi ilaçlar, biyokimyasal anormallikler ve yetersiz beslenme kritik
hastalığın seyrinin daha da kötüleşmesine sebep olmaktadır. Bu durum solunum kası
disfonksiyonu, uzun süreli ventilasyon ve weaning sürecinde gecikme ile ilişkilidir
(17).
2.2.3. Kognitif Problemler
Uzun bir YBÜ kalışıyla ilişkili özellikle delirium, depresyon ve anksiyete,
nefes darlığı ve sağlıkla ilişkili yaşam kalitesinin azalması, kas endurans kaybı, kas
kuvvetsizliği gibi yaygın komplikasyonlar vardır (2). Deliryum, uzun süreli MV, artan
ölüm riski ve taburculuktan sonraki kognitif düşüş de dahil olmak üzere YBÜ'den
kurtulanlar için yıkıcı sonuçlara neden olabilir. Deliryum ile ilişkili taburculuk sonrası
sorunlar arasında fonksiyonel düşüş, daha yüksek yıllık mortalite ve uzun süreli
bilişsel bozulma bulunmaktadır (16). Ağrı, ajitasyon ve deliryum için klinik uygulama
kılavuzları ve bakım paketi (uyanma ve solunum koordinasyonu denemesi; deliryum
izleme ve yönetimi, erken egzersiz ve mobilizasyon), kritik derecede hasta ve ventile
edilen hastaların fiziksel ve psikolojik sonuçlarını iyileştirmeyi amaçlayan
multidisipliner rehabilitasyon yaklaşımlarına dayanmaktadır (16).
Sonuç olarak, YBÜ’nde yatan hastalarda kritik hastalık, eşlik eden sorunlar,
kullanılan ilaçlar, immobilizasyon nedeniyle çok sayıda problemler meydana
gelmektedir. Kritik durumdaki yoğun bakım hastalarında erken fizyoterapi
yaklaşımlarının (mobilizasyon ve aktivitelerin stimüle edilmesi) fiziksel bozuklukları
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etkileyebileceği veya hatta önleyebileceğine dair kanıtlar artmaktadır (24).
Fizyoterapistler, immobilizasyon/kondüsyonsuzluk ilişki komplikasyonlara (periferik
kas zayıflığı, eklem sertliği, azalmış egzersiz toleransı, fiziksel inaktivite) ve pulmoner
komplikasyonlara (atelektazi, sekresyon retansiyonu ve solunum kası zayıflığı)
odaklanarak uygun bir fizyoterapi programının hedeflerini belirlemek için kritik
hastalığı olan hastaların yönetiminde yer alır (25).
2.3. Yoğun Bakımda Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Yoğun bakımda fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları, hastaların primer
sorunları, eşlik eden sorunları ve takibinde meydana gelen sorunlara yönelik tedavi
yöntemlerini kapsar. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon uygulamalarının amaçları,
mobiliteyi artırmak, kas zayıflığı ve kondüsyon kaybını engellemek ve düzeltmek,
fonksiyonu optimal düzeye getirmek, havayolu sekresyonlarını temizlemek, atelektazi
ve pnömoni sıklığını azaltmak, akciğer hacmini korumak veya geri kazandırmak,
solunum iş yükünü azaltmak, oksijen taşınmasını ve ventilasyon-perfüzyon uyumunu
artırmak, ventilatöre bağımlılığı azaltmak ve önlemek, hareketsizliğe bağlı
komplikasyonu azaltmak ve düzeltmek, morbiditeyi azaltmak, yaşam kalitesini
iyileştirmek, sağ kalımı artırmak ve yoğun bakım sonrası rehabilitasyon ihtiyacını
azaltmaktır. Son yıllarda çalışmaların erken ilerleyici mobilizasyon ve rehabilitasyona
yoğunlaştığı görülmektedir. YBÜ’nde fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları,
genellikle birden fazla modalitenin kullanımını gerektirmektedir (22). Bu uygulamalar
temel olarak pulmoner rehabilitasyon ve fiziksel aktivite ve erken mobilizasyon olarak
sınıflandırılabilir.
Ek olarak, göğüs travması olan hastalarda, anormal göğüs duvarı hareketlerinin
normalleşmesi ve volüm kaybı oluşan akciğerlerin ventilasyon kapasitesinin
restorasyonu, akciğer hijyenine yardımcı olur ve ek pulmoner komplikasyonları önler.
Sonuç olarak, pulmoner rehabilitasyonun amacı hastanın normal akciğer fonksiyonunu
sağlamaktır (20). YBÜ’nde pulmoner rehabilitasyon uygulamalarının amaçları Tablo
2.1.’de gösterilmiştir.
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Tablo 2.1. YBÜ’nde pulmoner rehabilitasyonun amaçları.
Pulmoner rehabilitasyonun amacı
Sekresyon retansiyonu, atelektazi ve pnömoniyi azaltmak
Akciğer hacminin korunması veya iyileştirilmesi
Ventilasyon ve oksijenasyonu optimize etmek
Kompliyans ve ventilasyon/perfüzyon uyumsuzluğunu iyileştirerek
solunum yükünü azaltmak
Ventilatör bağımlılığını azaltmak ve rezidüel fonksiyonu iyileştirmek
Solunum kas kuvvetini artırmak
Postoperatif komplikasyonların azaltılması
Yoğun bakımda pozisyonlama, postüral drenaj, perküsyon, vibrasyon, shaking,
hiperinflasyon, öksürme, solunum egzersizleri ve insentif spirometre, solunum kas
eğitimi, pasif ve aktif normal eklem hareketleri, bisiklet ergometresi, aerobik egzersiz
eğitimi, dirençli egzersiz eğitimi, nöromuskuler elektrik stimülasyonu, tilt table,
mobilizasyon olmak üzere çeşitli fizyoterapi uygulamaları vardır (20, 22).
YBÜ’lerinde uygulanan fizyoterapi ve rehabilitasyon çalışmalarının analiz
edildiği bir çalışmada, % 14,5 oranında nöromüsküler elektrik stimülasyonu (NMES),
% 15.4 oranında pasif/aktif egzersiz, % 6.8 oranında bisiklet ergometrisi, % 32,5
oranında ilerleyici mobilizasyon ve % 29,9 oranında ise, birden fazla uygulamanın
kullanıldığı belirtilmiştir (26). Türkiye’de YBÜ’lerinde çalışan fizyoterapistler ise %
90 oranında pozisyonlama, % 90 oranında aktif egzersizler , % 89 oranında solunum
egzersizleri , % 87 oranında pasif egzersizler ve % 87

oranında perküsyon

yöntemlerini sıklıkla kullanmaktadır (25).
2.3.1. Yoğun Bakımda Akciğer Volüm Kaybı Tedavisi
Bölgesel ventilasyonu, akciğer ekspansiyonunu, havayolu direncini ve
pulmoner kompliyansı etkileyen problemlerde, akciğer volüm kaybının iyileştirilmesi
hedeflenir. Pozisyonlama, derin solunum egzersizleri, insentif spirometre, noninvaziv
MV, mobilizasyon, mekanik yardımlı öksürmenin inspirasyon komponenti, manual ve
ventilatuar hiperinflasyon yaklaşımları bu amaçla kullanılır (23).
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Pozisyonlama
Pozisyonlamada fonksiyonel rezidüel kapasite, ventilasyon-perfüzyon oranı
(V/Q) ve diyafragma uzunluk-gerilim ilişkisinin düzeltilmesi amacı ile vücut-gravite
ilişkisi değiştirilir. Postüral drenaj, yerçekimi etkisiyle sekresyonların distaldeki
akciğer segmentlerinden merkezi havayollarına iletilmesini sağlayan bir pozisyonlama
şeklidir. Unilateral akciğer hastalığı olan hastalarda, etkilenen akciğeri en üst konuma
yerleştirmek ventilasyonu artırır ve akciğer segmentinden drenajı artırır, böylece
akciğer fonksiyonu iyileştirebilir ve atelektazi önlenebilir (27). Yüksek yatış
pozisyonunun, aspirasyon pnömonisi riskini azalttığı, ventilatörle oluşan pnömoni
görülme sıklığını azalttığı ve oksijenasyonu artırdığı gösterilmiştir (28).
Derin Solunum Egzersizleri ve İnsentif Spirometre
Derin solunum egzersizlerinde (torakal ekspansiyon egzersizleri), inspiratuar
kasların kontraksiyonu, plevra basıncını düşürür ve akciğer volumü artar. Bu solunum
egzersizleri ile torakal mobilite ve inspiratuar kapasiteyi artırmak amaçlanır. Bu
atelektazinin önlenmesini, oksijenasyonun iyileşmesini, fonksiyonel rezidüel kapasite
ve tidal volümün artmasını sağlayabilir (29). İnspiratuar kapasitenin artması, öksürük
etkinliğini artırarak, sekresyonların atılımını sağlayabilir. Torakal ekspansiyon
egzersizleri hastanın aktif katılımını gerektirmesiyle spontan solunumu olan hastalarda
kullanılabilir. Mekanik ventilatörden ayrılma döneminde ve yeni ekstübe edilen
hastalarda tercih edilir (20, 30). YBÜ’nde oturma pozisyonunda torakal ekspansiyon
egzersizlerini uygulayan hasta Şekil 2.1.’de gösterilmiştir.

Şekil 2.1. YBÜ’nde torakal ekspansiyon egzersizlerini uygulayan hasta.
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İnsentif spirometre, pulmoner komplikasyonları önlemek ve non-ambulatuar
cerrahi hastalarda akciğer fonksiyonlarını iyileştirmek için yaygın olarak
kullanılmaktadır. Hastalar derin solunum egzersizlerini, insentif spirometre sayesinde
görsel geri bildirim aldığında maksimum inspirasyonu daha etkili bir şekilde yapabilir.
Genel olarak, hastalar yavaşça derin nefes alma, nefesi 2 ile 3 saniye tutma ve daha
sonra yavaşça nefes verme dizisinden oluşan egzersizi 5 ile 10 tekrar şeklinde
gerçekleştirir. Hastanın balgamın çıkarması gerekiyorsa, egzersizin sonunda öksürerek
çıkarabilirler (20). YBÜ’nde insentif spirometre kullanan hasta aşağıda gösterilmiştir
(Şekil 2.2.).

Şekil 2.2. YBÜ’nde insentif spirometre kullanımı.
Noninvaziv Mekanik Ventilasyon (NIMV)
YBÜ’nde NIMV kardiyojenik pulmoner ödem, akut hiperhapnik solunum
yetmezliği ve MV’den ayrılma döneminde çokça kullanılmaktadır. Hastanın aktif
olarak katılımını gerektiren solunum fizyoterapi teknikleri ile beraber kullanıldığında
yorgunluğu azaltıp, tedavinin etkinliğini artırabilir. Pozitif basınç sağlayan cihazlar,
inspirasyon ve ekspirasyon fazında kullanılabilir. Periyodik sürekli pozitif havayolu
basıncı, hiperkapnik olmayan hastalarda atelektazinin önlenmesinde ve tedavisinde
tercih edilir. KOAH alevlenmesi sonucu gelişen akut hiperkapnik solunum yetmezliği
ve kistik fibroziste solunum kaslarının işini azalttığı gösterilmiştir (22).
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2.3.2. Yoğun Bakımda Hava Yolu Sekresyonu Yönetimi
Sekresyon

birikiminin

önlenmesi

ve

havayolu

temizlenmesinin

kolaylaştırılması amacı ile hastanın kooperasyonu, genel durumu, pozisyonlama
koşulları, eşlik eden problemler ve ventilasyon desteği dikkate alınarak farklı havayolu
temizleme teknikleri uygulanır. Havayolu temizleme teknikleri ile havayolu direncini
düşürmek, ventilasyon ve gaz değişimini geliştirmek ve solunum işini azaltmak ve
komplikasyonları önlemek hedeflenir. Havayolu temizleme teknikleri, ventilatörden
ayrılma başarısını artıran yaklaşımlardandır (22). Tablo 2.2. de sekresyonların
temizlenmesinde sorun olduğunda kullanılan fizyoterapi ve rehabilitasyon yöntemleri
gösterilmiştir.
Tablo 2.2. Havayolu temizliğinde kullanılan fizyoterapi yaklaşımları.
Postüral drenaj
Manuel teknikler: perküsyon, vibrasyon, shaking
Öksürme, huffing, zorlu ekspirasyon tekniği
Aktif solunum teknikleri döngüsü
Hiperinflasyon
Yardımlı öksürme teknikleri
Pozitif ekspiratuar basınç (PEP) tedavisi
Yüksek frekanslı ossilasyonlar
-İntrapulmoner perküsif ventilasyon,
-Yüksek frekanslı göğüs duvarı ossilasyonu

Postüral Drenaj
Postüral drenaj, yerçekiminin etkisinin kullanımıyla sekresyonların distaldeki
akciğer lob ve segmentlerinden merkezi havayollarına iletilmesini sağlayan bir tür
pozisyonlamadır. YBÜ’nde yatan hastalarda genellikle kardiyovasküler ve nörolojik
etkilenime bağlı olarak modifiye pozisyonlar kullanılabilir. Postüral drenaj, sekresyon
atılımını kolaylaştıran diğer uygulamalar ile kombine edilir. YBÜ’ndeki hastaların
özelliklerini akılda bulundurarak, sıklıkla postüral drenajın komplikasyonları
uygulamayı sınırlar. Mukosiliyer taşımayı kolaylaştırmak için mekanik olarak akış ve
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basınç değişimlerinin bronş ağacının içinde oluşturulması gerektiğini ve yerçekimi
kuvvetinin etkisinin aranmaması gerektiği de gösterilmiştir (31).
Manuel Teknikler (Perküsyon, Vibrasyon, Shaking)
Manuel teknikler mekanik ventilatöre bağlı olan ve olmayan hastalarda
sekresyonların temizlenmesinde kullanılabilir. Perküsyon, sekresyonların mobilize
edilmesi, vibrasyon ve shaking ise sekresyonların solunumun ekspirasyon fazında
merkezi havayollarına yönlendirilmesi amacı ile kullanılır (22).
Aktif Solunum Teknikleri Döngüsü (ASTD)
Hastanın koopere olabildiği durumlarda ASTD, sekresyon drenajının
sağlanmasında

ve

akut

hastalığın

solunum

sistemi

üzerindeki

etkilerinin

giderilmesinde önemli bir uygulamadır. Solunum kontrolü, torakal ekspansiyon
egzersizleri ve zorlu ekspirasyon tekniğinden oluşur (Şekil 2.3.) (31). Akut
hiperkapnik solunum yetmezliği nedeni ile NIMV uygulanan hastalarda ASTD
uygulamasının, yoğun bakımda kalış süresini azalttığı ve daha stabil bir PaCO2
azalması sağladığı gösterilmiştir (31).

Şekil 2.3. Aktif Solunum Teknikleri Döngüsü.
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Hiperinflasyon
Her YBÜ’de uygulama protokolü değişmekle birlikte temel yöntem yeterli
inspirasyon ve 2-3 saniyelik inspirasyon tutma sonrasında hızlı ve kesintisiz bir
ekspirasyondur. Hastanın kardiyovasküler stabilitesi, büyük tidal hacim ve
hiperinflasyon esnasında artacak olan intratorasik basınç nedeniyle tedaviden önce
sağlanmalıdır (20). Akciğer hiperinflasyonun amacı, sekresyonların santral
havayollarına iletilmesinin kolaylaştırılması, atelektazinin açılması, pulmoner
kollapsın önlenmesi, oksijenasyonun ve akciğer kompliansının düzeltilmesi ve
öksürüğün uyarılmasıdır. Kollateral ventilasyon yolları, alveollerin birbirine
bağımlılığı ve alveolar surfaktan yenilenmesi ile mekanizmaları ile kollabe akciğer
alanlarının ekspansiyonunu sağlar. Atelektatik alanlara hava akışı artışı sağlanabilir
(22).
Yardımlı Öksürme Teknikleri
Nöromusküler hastalıklarda ve uzun süreli MV sonrası gelişen solunum kas
zayıflığı varlığında, etkisiz öksürük sekresyon atılımını etkileyebilir. Solunum kas
zayıflığının öksürmeyi etkilediği durumlarda, yardımlı öksürme teknikleri kullanılır.
Yardımlı öksürme teknikleri, manuel ve mekanik yardımlı öksürmedir. Manual
yardımlı öksürmede, ekspirasyon fazında göğüs kafesinin hareketi yönünde kuvvet
uygulanır. Mekanik yardımlı öksürmede (mekanik insüflasyon-eksüflasyon) genel
öksürük ilkesine benzer şekilde, akciğer pozitif basınçla büyük bir hacme kadar
şişirilir. Daha sonra balgam çıkarılmasını sağlamak için hızlı bir şekilde negatif bir
basınç uygulanır. Mekanik yardımlı öksürmede yüksek ekspiratuar akış hızlarına
ulaşılabilir. Tepe öksürük akımı 160 L/dk’nın altında olduğunda kullanılması
önerilmektedir (22).
Bu teknik

intrakraniyal

basıncı

veya serebral

perfüzyon basıncını

etkileyebileceğinden, drene edilmemiş pnömotoraks, majör kardiyovasküler instabilite
büllöz amfizem hastalarında, kosta kırığı varlığında ve kafa travması olan hastalarda
dikkatli olmayı gerektirir (32).
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Pozitif Ekspiratuar Basınç (PEP) ve Ossilatuar PEP Cihazları
Yoğun bakımda yatan kronik solunum sorunlu hastaların sekresyon
temizliğinin sağlanmasında PEP veya ossilatuar PEP tedavisi kullanılabilir. PEP
sistemi, bir maske veya ağızlık yardımı ile ayarlanabilir bir ekspirasyon direncine bağlı
tek yönlü bir valfi içerir. PEP uygulaması, solunum yollarında pozitif basınç oluşturur.
İntratorasik basınç veya fonksiyonel rezidüel kapasitede artış olması, sekresyonların
uzaklaştırılmasını kolaylaştırır. Bu tekniğin yararları hakkında çalışmalar yapılmakta
ve YBÜ hastalarına uygulanması halen çalışılmaktadır (22).
Flutter ve Acapella cihazları, PEP tedavisini ve hava yolundaki yüksek
frekanslı salınımları birleştirir. Sürekli ekspiratuar basınç ile ossilasyonlar oluşturarak,
hava yolu kollapsını azaltır ve sekresyon çıkışını iyileştirir, akciğer fonksiyonunu ve
oksijenasyonu artırır (33). Flutter cihazını kullanırken, derin inspirasyondan sonra
nefes 2-3 saniye tutulur ve daha sonra Flutter valfi üzerinden ekspirasyon
gerçekleştirilerek ossilasyonlar başlatılır. 12-20 dakika boyunca üç set 10-15
ekshalasyon günde 3 kere yapılır ve her set tamamlandıktan sonra balgam
çıkarılmasını desteklemek için huffing manevrası yapılır (34).
Yüksek Frekanslı Ossilasyonlar
Yüksek frekanslı ossilasyonlar intrapulmoner perküsif ventilasyonda (IPV)
olduğu gibi doğrudan havayolu açıklığına veya yüksek frekanslı göğüs duvarı
ossilasyonlarında olduğu gibi göğüs duvarına uygulanabilir (35). IPV aynı anda pozitif
basınç, yüksek frekanslı salınımlar ve aerosol iletimini sağlar. IPV, balgam
çıkarılmasını ve akciğer ekspansiyonunu artırarak solunum işini azaltabilir. IPV, kistik
fibrozis, bronşektazi, KOAH alevlenmesi ve akut solunum yetmezliği olan hastalarda
ve trakeostomize hastalarda etkili ve güvenli bir şekilde uygulanabilir (36).
2.3.3. Fiziksel Aktivite ve Erken Mobilizasyon
YBÜ’de fiziksel aktivite ve egzersiz hastanın durumuna göre uygun
yoğunlukta ve tipte olmalıdır. Bu nedenle egzersizden önce hastanın kooperasyon
düzeyi, kas kuvveti, eklem hareket açıklığı, fonksiyonel durumu doğru
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değerlendirilmeli

ve

rehabilitasyon

hedefi

bu

değerlendirmeye

dayanarak

belirlenmelidir (37).
Pasif Eklem Hareket Açıklığı Egzersizleri ve Germe
Pasif eklem hareket açıklığı (ROM) veya germe egzersizleri, kooperasyon
kurulamayan hastalarda eklem hareket açıklığı ve yumuşak doku uzunluğunu korumak
için önemli bir tedavi yaklaşımıdır. Devamlı pasif hareket cihazı kullanılarak
kontraktürlerin daha iyi önlenmesi ve kas liflerinin mimarisi korunması sağlanabilir.
Şiddetli yanıklar, travma veya santral sinir sistemi hasarı gibi yumuşak doku
kontraktürü gelişimi için yüksek risk içeren hastalarda, ayak-ayak bileği ortezi gibi bir
ortezin eklenmesi, eklem kontraktürünü önleyebilmekte ve kas tonusunu azaltmaktadır
(20).
Bisiklet Ergometresi
Yatak başı pasif bisiklet ergometreleri sedatize, immobil ve yatağa bağımlı
hastalarda ROM'un korunmasına yardımcı olabilmek amacıyla kullanılabilir. Hastanın
bilinç durumu düzeldikten sonra aktif-yardımlı ve aktif-dirençli modları alt
ekstremitelerde

kasların

kuvvetlendirilmesi

için

uygulanabilmektedir.

YBÜ

taburculuğundan sonra quadriceps kas kuvvetini ve egzersiz kapasitesini artırmak için
uygulanabilmektedir (20). Yoğun bakımda izlenen bir hastada uygulanan bisiklet
ergometresi Şekil 2.4.’te gösterilmiştir.

Şekil 2.4. YBÜ’nde bisiklet ergometresi uygulanan bir hasta.
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Nöromuskuler Elektrik Stimülasyonu (NMES)
Uzun süreli immobilizasyon dönemlerinde kas atrofisinin ilerlemesini önlemek
için birkaç tedavi seçeneği vardır. Hedef kas gruplarında deri üzerine yerleştirilen
elektrotlar aracılığıyla düşük voltajlı elektrik impulsu uygulanarak, iskelet kaslarında
pasif kontraksiyon yaratmaktadır. NMES’in kullanımı kasta mikrosirkülasyonu
artmakta; immobilite periodu boyunca kas atrofisini geciktirmektedir; kas kuvveti ve
enduransını artırmaktadır (20). YBÜ’nde bir hastaya quadriceps ve tibialis anterior
kasları üzerinde uygulanan NMES uygulaması aşağıda gösterilmiştir (Şekil 2.5.).

Şekil 2.5. YBÜ’nde yatan hastada NMES uygulaması.
Tilt Table
Tilt table, yatak istirahatinden tüm vücut ağırlığını taşımaya yardımcı
olabilecek kademeli geçişi sağlar. Bu uygulama için kanıt seviyesi yüksek değildir.
Alt ekstremite kas kuvvetini artırmakta, ayak bileği kontraktürünü önlemekte ve
hastanın uyanıklık seviyesini artırmakta yardımcıdır (20).
Mobilizasyon
Mobilizasyon kas metabolizmasını aktive eder ve alveolar ventilasyon ve V/Q
uyumunu iyileştirerek oksijen transportunu optimize eder. Dolaşımı ve vücuttaki
normal sıvı dağılımını korumak ya da normale çevirmek amacıyla gravitasyonel bir
uyarı sağlar (30).
Hastanın dış uyaranlara yanıtı uygun ve kooperasyonu iyiyse, pasif egzersizden
aktif egzersize ilerlenebilir. Mobilizasyon genellikle yatak kenarı oturma, yataktan
sandalyeye geçiş, ayakta durma, yerinde adım sayma ve yürümeye yardımcı cihazlarla
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veya desteksiz yürümeyi kapsar (20). Özellikle, ayakta durma ve yürüme fazlarında
monitor hatlarının, idrar sondasının ve kateterlerin bağlantısının kopmamasına önem
verilmelidir. Yürüme esnasında oksijen desteği veya taşınabilir NIMV solunum cihazı,
solunum işini azaltmakta yardımcı olur. Erken ve protokol tabanlı mobilizasyon
fonksiyonel iyileşme ve hastanede kalış süresinde azalmayı sağladığı için önemlidir.
Ancak, nörolojik sebeplerle YBÜ’de yatan hastalarda uygulanması için yeterli kanıt
düzeyi mevcut değildir (20, 30).
Aerobik ve Dirençli Egzersiz Eğitimi
Mobilizasyon dışında tedavi programında aerobik ve dirençli egzersizler de yer
almaktadır. Yatak başı bisiklet ergometresi kullanılarak yapılan aerobik endurans
eğitimi yoğun bakımda sık görülmektedir. Alt ekstremite kırıkları gibi çoklu kırıklara
bağlı olarak limitli hareketi olan hastalarda kol ergometresi uygulanabilmektedir (20).
YBÜ’nde bilinci açık ve koopere olan bir hastaya yatak içinde aktif kol ergometresi
uygulanması Şekil 2.6.’da gösterilmiştir.

Şekil 2.6. YBÜ’nde aktif kol ergometresi uygulanan hasta.
Dirençli kas eğitimi kas kütlesini ve kuvvet üretimini arttırır. Egzersiz etkisi
oluşturmak için, hastanın toleransı dahilinde bir maksimum tekrarın % 50 - %
70'indeki şiddetlerde 8-10 tekrar, 3 set şeklinde yapılmalıdır. Elastik bantlar ve serbest
ağırlıklar yatak içi egzersizleri uygulayabilmek için kullanılabilmektedir. Egzersizin
şiddetini izleyebilmek için egzersizden önce, egzersiz boyunca ve egzersizden sonra
hastanın yorgunluk algılamasını değerlendirmekte Borg Efor Algılaması Skalası
kullanılabilmektedir (20). YBÜ’nde kas kuvvetini artırmak amacıyla yatak içinde
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theraband ile üst ekstremite dirençli egzersiz eğitimi uygulanan hasta Şekil 2.7.’de
gösterilmiştir.

Şekil 2.7. Theraband ile üst ekstremite dirençli egzersiz eğitimi uygulanan hasta.
Solunum Kas Eğitimi
Solunum kaslarının ve diyafragmanın zayıflığı veya yorgunluğu, MV’dan
ayrılamayan hastalarda önemli bir faktördür. Yorgunluk, hava yolu direncinin artması
ve akciğer kompliyansının azalması nedeniyle inspiratuar kasların iş yükü aşırı
derecede arttığında veya solunum kas kuvveti ile iş yükü arasında bir dengesizlik
olduğunda meydana gelebilir (38). İnspiratuar kas eğitimi hem inspiratuar hem de
ekspiratuar kas gücünü artırabilir, ventilasyon ve weaning süresini kısaltabilir.
Solunum kas eğitimi, yoğun bakımda MV bağımlı KOAH hastalarında, MV’den
ayrılma sürecini olumlu etkilediği gösterilmiştir (39). Eşik yüklemesi maksimum
inspiratuar basıncın % 20 ile % 50'si arasında ayarlanabilir ve genellikle set başına 610 nefesli beş set günde bir veya iki kez yapılır. Hastanın inspiratuar kas kuvveti
arttıkça eşik kademeli olarak artırılabilir (40). YBÜ’nde trakeostomize hastada
solunum kas eğitimi Şekil 2.8.’ de gösterilmiştir.
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Şekil 2.8. YBÜ’nde trakeostomi ile takip edilen hastada inspiratuar kas
eğitimi.
2.4. Fonksiyonel Kapasiteyi Etkileyen Faktörler
Fiziksel fonksiyon, “bireyin kendine bakımdan artan mobilite, güç veya
dayanıklılık derecesi gerektiren daha güçlü faaliyetlere kadar fonksiyonel kapasite
gerektiren çeşitli aktiviteleri gerçekleştirme yeteneğini” ifade eder (41). Kişilerin
genel sağlık durumlarının yansımasıdır ve günlük yaşamlarındaki görevleri yerine
getirebilme yeteneğidir. Bu yeteneği birçok farklı hastalık (Osteoporoz, Kardiyak
problemler, KOAH vb.) etkilemektedir. Fiziksel fonksiyonun değerlendirilmesi,
mobilite, denge ve koordinasyon, endurans ve kuvvet ölçümlerine dayanmaktadır. 3
farklı biçimde fiziksel fonksiyon ölçümü yapılabilir: Laboratuar ortamında fizyolojik
bozuklukların ölçümü (organ veya entegre vücut sistemleri seviyesinde), saha
testleriyle gerçekleştirilen, belirli aktivitelerle fiziksel performans ölçümü ve bireyin
sosyal ve kültürel çevresiyle ilişkili aktivite katılımını ve engellilik durumunu
sorgulayan ölçümlerdir (14).
Fonksiyonel kapasite değerlendirmesi, kişinin önemli görevleri yerine getirme
yeteneğini değerlendirmede kullanılan bir yöntemdir. Bu değerlendirme sadece
fiziksel ve fonksiyonel limitasyonları kapsamaz. Fonksiyonel kapasite ölçmedeki
amaç hastaların fonksiyonel limitasyonları hakkında bilgi sahibi olmak, tedavi
programlarını çizmek, rehabilitasyon öncesi ve sonrasında programın etkinliğini
değerlendirerek gerekirse yeniden bir tedavi programı çizmeye katkı sağlamaktır (14).
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Uluslararası Fonksiyon Sınıfladırmasını (ICF) üç
farklı yapı arasındaki etkileşim olarak tanımlar: vücut fonksiyonu ve yapısı (vücut
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sistemlerinin fizyolojik ve anatomik yapısı), aktiviteler (standart bir ortamda belirli bir
görevin yürütülmesi) ve katılım (günlük yaşam durumlarına katılım). ICF,
fonksiyonun bir bireyin sağlık durumu ile kişisel (örn: eğitim) ve çevresel/sosyal (örn:
aile desteği) faktörleri içerebilecek bağlamsal faktörler arasındaki etkileşimden
etkilendiğini açıkça belirtir (21).
YBÜ öncesi kas kütlesi ve fiziksel fonksiyonu, yaş, komorbiditeler gibi
faktörler, YBÜ’ndeki hastaların fiziksel fonksiyonlarını etkiler. Ayrıca, kritik
hastalık ve yoğun bakım ortamı ile ilgili, YBÜ’ndeki hastaların fiziksel fonksiyonları
için kritik olan fizyolojik vücut sistemlerindeki bozulmayı etkileyebilecek birçok
faktör vardır (21). Fiziksel fonksiyonu etkileyen faktörler Şekil 2.9.’da gösterilmiştir.

Şekil 2.9. YBÜ’nde kritik hastalık, YBÜ, ve YBÜ öncesi faktörlerin fiziksel
fonksiyon ilişkili vücut sistemleri üzerine etkisi.
Egzersiz kapasitesi yoğun bakımdan taburcu olan hastaların gelecekteki
fonksiyonel durumu hakkında bilgi verebilir. Primer ölçümümüz olan egzersiz
kapasitesi çalışmamız için önemli bir sonuçtur. Bu yüzden birçok hasta için ağır ve
travmatik geçen YBÜ yatış sürecinde egzersiz kapasitesini etkileyen faktörlerin
araştırılması gerekmektedir. Ayrıca kritik hastaların YBÜ’ne yatışı ve taburculuğu
sırasında egzersiz kapasitesini etkileyen birçok faktörün olabileceğini ve bu faktörlerin
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YBÜ yatış ve taburculuk arasındaki değişimini ortaya koymak hastaların YBÜ yatış
esnasında ve taburculuktan sonra da fizyoterapi programının belirlenmesi açısından
önemli olacaktır.
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3. BİREYLER VE YÖNTEM
Bu çalışma yoğun bakımda yatan hastaların egzersiz kapasitelerini etkileyen
faktörleri araştırmak amacıyla, Kasım 2018- Eylül 2019 tarihleri arasında Hacettepe
Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Yoğun Bakım Ana Bilim Dalı, 12 yataklı
YBÜ’nde yatan hastalarda yapıldı.
Çalışmaya Hacettepe Üniversitesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar
Etik Kurulundan 24.10.2018 tarihinde onay alınmış olup, karar numarası GO 18/79106’dır (EK 1).
3.1. Bireyler
Çalışmaya YBÜ’nde yatan, basit komutları alabilen, Glaskow koma skalası
(GKS) 14-15 olan, klinik olarak stabil olan, MV’a bağlı olmayan ve rutin fizyoterapi
programına alınmayan hastalar dahil edildi.
Tromboflebit, tromboemboli, aktif perikardit ve miyokardit, unstabil angina
pektoris, akut miyokard infarktüsü, kontrol edilemeyen atriyal ve ventriküler
disritmiler, aortik stenoz, egzersiz yapmayı etkileyecek ciddi ortopedik durumun
varlığı, istirahat kan basıncı sistolik >200 ve <80 mmHg, diyastolik >100 ve <50
mmHg olan hastalar, akut troidit, hipokalemi, hiperkalemi, hipovolemi, nötropeni,
önceden bilinen nörolojik hastalık öyküsü olan hastalar, kas testi ölçümüne koopere
olamayan hastalar çalışmaya dahil edilmedi.
Çalışmanın planlanma aşamasında yapılan power analizinde dahil edilme
kriterlerine uygun olarak değerlendirilmesi gereken hasta sayısına başlangıçta 30 birey
olarak karar verildi. Ancak oluşabilecek riskler ve hasta fizyolojik yanıtlarına göre %
20’lik bir kayıp oranı göz önünde bulundurularak 36 bireyin dahil edilmesine karar
verildi. Power analizi PFIT-s testinin YBÜ’nde geçerliğinin araştırıldığı çalışmaya
göre yapıldı (42). Çalışmaya başlamadan önce katılımcılar çalışmanın kapsamı ve
amacı anlatılarak bilgilendirildi ve kendilerinden yazılı onam belgesi alındı (EK 2).
3.2. Yöntem
Çalışmada

değerlendirilecek

bireylerin

onayları

alındıktan

sonra

değerlendirmelere başlandı. Katılımcının demografik bilgileri, vital bulguları, arteryel
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kan gazı değerleri, APACHE II (Akut Fizyolojik ve Kronik Sağlık Değerlendirmesi
II) skoru, SOFA (Sıralı Organ Yetmezliği Değerlendirmesi) skoru hasta gözlem
formlarından ya da hastane kayıt sisteminden alındıktan sonra sırasıyla Glaskow
Koma Skalası, Charlson Komorbidite İndeksi, MRC skorlaması, PFIT-s skorlaması,
Barthel İndeksi, Nottingham Sağlık Profili, Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeği,
Montreal Bilişsel Değerlendirme Ölçeği, Fried Kırılganlık Kriterleri kullanılarak
veriler kaydedildi. Bütün ölçümler ortalama 45-60 dakika sürdü. Hastalar YBÜ yatışı
sonrası ilk 24 saat içinde ve taburcu olurken değerlendirildi. Çalışmaya dahil edilen
hastalara uygulanan değerlendirmeler ve verilerin alınma şekli aşağıdaki gibidir:
3.2.1. Demografik Bilgiler ve YBÜ Yatışta Hasta Değerlendirmeleri
Katılımcıların ad- soyad, yaş, tanı, meslek, vücut ağırlığı, boy, vücut kitle
indeksi (VKİ), dominant tarafı, özgeçmiş, soygeçmiş bilgileri ve arteryel kan gazı
değerleri hastane kayıt sisteminden alındı. VKİ; vücut ağırlığı/boy2 (kg/m2)
formülünden hesaplandı. Yoğun bakım hasta izlem monitörlerinden günlük
hemodinamik ve vital bulguları kaydedildi. Hastaların yoğun bakımda kalış süresi
kaydedildi.
3.2.2. Komorbidite Değerlendirmesi
Hastaların eşlik eden problemleri değerlendirmek için Charlson ve arkadaşları
tarafından geliştirilen Charlson Komorbidite İndeksi (CKİ) kullanıldı. CKİ hastaların
eşlik eden sağlık sorunlarını tanımlayan ve belirleyen bir indekstir (43). Bu indekste
1-6 puan arasında derecelendirilen 19 hastalık vardır. Toplam CKİ skoru 0-33 arasında
değişmektedir. Toplam puan, hastanın her ek hastalığı için verilen uygun puanların
birbirine eklenmesiyle elde edildiği için puan arttıkça komorbidite derecesi de artar.
3.2.3. Mortalite Riskinin Değerlendirilmesi
Hastanın mortalite riskinin belirlenmesinde kullanılan APACHE II ve SOFA
skoru kaydedildi. APACHE II skoru, hastanın klinik durumu ve yaşını baz alarak
hastalık ciddiyetini ve mortaliteyi tahmin eder (44). Genel olarak, APACHE II skoru
YBÜ’nde tedavi gören hastalarda kullanılır. 12 bileşenli başlangıç skoru temel
alınarak 0-71 puan arasında bir dağılımla değerlendirilir. Değerlendirme 0-60 puan
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arasında değişen fizyolojik puanlar, 0-6 puan arasında değişen yaş puanları ve 0-5
puan arasında değişen eşlik eden hastalıklar puanlarını içeren üç bölümden
oluşmaktadır. Toplam APACHE II skoru yükseldiğinde hastanın durumunun ciddiyeti
yükselir. (45). SOFA skoru organ fonksiyon bozukluğunun derecesini değerlendirmek
için geliştirilmiştir. SOFA puanlamasında 6 sistem/organın (solunum, dolaşım,
böbrek, hematolojik, hepatik ve merkezi sinir sistemi) işlev bozuklarının her birine 04 arasında değer verilir. Toplam skorda 0-24 arasında bir değer verilir ve yüksek puan
yüksek ciddiyetle ilişkilidir. Bir sistemin 3 puandan fazla değer alması o sistemde
organ yetmezliği olduğunu gösterir (44).
3.2.4. Bilinç Düzeyinin Değerlendirilmesi
1974'te ortaya konulan GKS, hasta bilincinin objektif değerlendirmesini sunan
ilk ölçektir (46). GKS'nin motor, sözel ve görsel yanıtların değerlendirilmesi bilinç
seviyesini karakterize eder. Bu üç bileşen ayrı ayrı puanlanır ve 3-15 arasında toplam
puan alır (47). 3-7 arası puanlama ağır komayı, 8-11 arası puanlama orta dereceli
komayı, 12-14 arası puanlama ise hafif komayı ifade eder. 15 puan hastanın komada
olmadığını gösterir (48). Hastanın klinik notlarına, vital bulgularına ve hemodinamik
cevaplarına göre Glasgow Koma Skalası günlük kaydedildi.
3.2.5. Üst ve Alt Ekstremite Periferal Kas Kuvvetinin Değerlendirilmesi
Üst ve alt ekstremite periferal kas kuvveti, bir manuel kas testi yöntemi olan
Medical Research Council (MRC) skalası ile değerlendirildi. Her kas grubu, 0 (tam
paralizi) ile 5 (normal kas kuvveti) puan arasında sınıflandırılır. Toplam MRC skalası
skoru 0 ile 60 arasında değerlendirilir. MRC skoru <48 puan kas zayıflığı olduğunu
göstermektedir. Üst ekstremitede el bileği ekstansiyonu, dirsek fleksiyonu, omuz
abdüksiyonu ve alt ekstremitede ayak bileği dorsi fleksiyonu, diz ekstansiyonu ve
kalça fleksiyonu bilateral olarak test edilir (19). Değerlendirme ölçekte verilen standart
talimatlar kullanılarak yapıldı.
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3.2.6. Egzersiz Kapasitesinin Değerlendirilmesi
Bireylerin egzersiz kapasiteleri PFIT-s ile değerlendirildi.
PFIT, 2009 yılında oluşturulmuş olup bireylerde enduransı, kas kuvvetini,
kardiovasküler kapasiteyi ve fonksiyonel düzeyi ölçen bir değerlendirme yöntemidir
(49). Denehy ve ark. 2013 yılında yaptığı bir çalışmada orijinal testte yer alan
dakikadaki omuz kaldırma sayısıyla hesaplanan ‘omuz kaldırma-endurans’
komponenti çıkarılarak 4 bölümden oluşan yeni PFIT-s elde edilmiştir. Orijinal PFIT
ve PFIT-s komponentleri Tablo 3.1.’de gösterilmiştir. Bu çalışmada PFIT-s’in
YBÜ’lerinde güvenilir, ucuz ve sonuçları öngörebilen bir test olduğu sonucu ortaya
çıkmıştır. PFIT-s testinin YBÜ’de geçerliği-güvenirliği Denehy ve ark. tarafından
yapılmıştır (42). Değerlendirme testte verilen standart talimatlar kullanılarak yapıldı.
Tablo 3.1. Orijinal PFIT ve PFIT-s komponentleri.
Orijinal PFIT (5 komponent)

PFIT-s (4 komponent)

•

Destek (otur-kalk)¹

•

Destek (Otur-Kalk)¹

•

Kadans (adım/dk)²

•

Kadans (adım/dk)²

•

Omuz (fleksiyon kuvveti)³

•

Omuz (fleksiyon kuvveti)³

•

Diz (ekstansiyon kuvveti)³

•

Diz (ekstansiyon kuvveti)³

•

Bilateral omuz kaldırma (omuz
kaldırma/dk)

¹ Otur kalk desteği (0, 1 veya 2 kişi gerekli). ² Yerinde adımlama süresi ve adım sayısı. ³ Oxford
derecelendirme sistemi (0=kontraksiyon yok, 1=görülebilir kas kontraksiyonu, 2=yerçekimsiz hareket
tamamlanır, 3= yerçekimine karşı hareket tamamlanır, 4=az dirençle yerçekimine karşı hareketi
tamamlar, 5=maksimum dirençle yerçekimine karşı hareket tamamlanır).

PFIT-s dört bölümden oluşmaktadır ve testin değerlendirmesi şu şekildedir:
Otur Kalk Bölümü
Hasta, yatağın dışında mobilizasyon koltuğunda dizler 90° olacak şekilde
oturur. Hastadan oturduğu yerden kalkması istenir. Hasta bu hareketi tek başına
yapabilirse destek verilmez. Eğer yapamazsa gerekirse bir destek, yetmezse ikinci
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destek verilir. Verilen destekler kaydedilir. Aldığı destek miktarına göre 0-3 arasında
puan alır. Şekil 3.1.’de bir 1 kişinin desteğiyle otur-kalk testinin yapılışı gösterilmiştir.

Şekil 3.1. Otur-kalk testi.
Yerinde Sayma
Hastalardan, destek olmadan ayakta durma pozisyonunda iken, ‘Başla’ komutu
gelince yerinde adım sayması istenir. Hastaya, devam edebildiği kadar uzun sürede
yerinde adım sayması söylenir. Yorulduğunda veya devam edemeyeceğini hissettiği
zaman durması gerektiği anlatılır. Hastaya, test esnasında ayakta durma pozisyonunda
iken destek sağlanabilir. Eğer hasta, iki saniyeden daha uzun süre duraklarsa veya altı
adım boyunca ayağını tamamen yerden kaldıramadığında test bitirilir ve gerekirse
destek verilerek oturması sağlanır. Test bitiminde adımlama süresiyle beraber adım
sayısı not edilir ve dakikadaki adım sayısı (kadans) hesaplanır. Hastalar kadansa göre
0-3 arasında puan alır. Şekil 3.2.’de yerinde sayma testi gösterilmiştir.
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Şekil 3.2. Yerinde sayma testi.
Bilateral Omuz Fleksiyon ve Diz Ekstansiyon Kas Kuvveti
Testin bu bölümünde Oxford derecelendirme skalası (0-5) kullanılarak manuel
kas testi ile omuz fleksiyon ve diz ekstansiyon kas kuvveti değerlendirilir. Kas
kuvvetine göre 0-3 arasında puan verilir. Şekil 3.3.’te omuz fleksiyon ve diz
ekstansiyon kas kuvvetlerinin ölçümü gösterilmiştir.

Şekil 3.3. Bilateral omuz fleksiyon ve diz ekstansiyon kas kuvveti testi.
Tüm testler, hastalar yataktan mobilizasyon koltuğuna oturtulduktan sonra
gerçekleştirildi. İlk önce otur-kalk testi ve ardından bir kez ayakta durduktan sonra
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yerinde adım sayma testi, ardından bir kez daha oturtulduktan sonra 2 kuvvet testi
yapıldı. Komutlar ve cesaretlendirme cümleleri test boyunca standartlaştırıldı. İlk teste
yardımcı olacak kişilerin sayısı testin puanlama sisteminin bir parçasıdır; bu bileşende
başka hiçbir yardımcı kullanılmadı.
PFIT-s testini orijinal PFIT testinden ayırt etmek için ordinal ve interval
puanlama sistemi geliştirilmiştir (42). Tablo 3.2.’de PFIT-s değerlendirmesinin alt
parametrelerine

göre

puanlaması

gösterilmiştir.

Çalışmamızda

PFIT-s

değerlendirmesinin ordinal puanlama sistemi kullanıldı. PFIT-s, fiziksel fonksiyonu
0-12 puan arasında değerlendirir ve 0 en kötü, 12 en iyi fiziksel fonksiyonu ifade eder
(42). Ordinal ve interval skorlama sistemleri Tablo 3.3.’te gösterilmiştir.
Tablo 3.2. PFIT-s komponentlerinin puanlaması (Ordinal Skor)
PFIT-s Komponentleri
Destek (yardım)

Kadans (adım/dk)

Omuz kuvveti¹

Diz kuvveti²

0= başarısız

0= başarısız

0= derece 0,1,2

0= derece 0,1,2

1= destek×2

1= 0-49

1= derece 3

1= derece 3

2= destek×1

2= 50-80

2= derece 4

2= derece 4

3= destek yok

3= 80+

3= derece 5

3= derece 5

¹Oxford derecelendirme sistemi kullanılarak sol veya sağ omuz fleksiyonunun maksimum gücü.
²Oxford derecelendirme sistemi kullanılarak sol veya sağ diz ekstansiyonunun maksimum gücü.

Tablo 3.3. PFIT-s için ordinal skorlar ve eşdeğer interval skorları.
Skorlama

PFIT-s skoru

Ordinal

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

İnterval

0

2

3.2

3.9

4.4

4.9

5.4

5.9

6.4

7.1

7.9

8.8

10

3.2.7. Fonksiyonel Düzey ve Günlük Yaşam Aktivitelerinin
Değerlendirilmesi
Günlük yaşam aktiviteleri için Barthel İndeksi puanı kaydedildi. Ölçeğin
Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışması Küçükdeveci ve arkadaşları tarafından 2000
yılında yapılmıştır (50). İndeks, temel olarak mobilite ve kendine bakım aktivitelerini
değerlendirmektedir. Beslenme, transfer, kendine bakım, tuvalet kullanımı, banyo
yapma, mobilite, tekerlekli sandalye kullanımı, merdiven inip çıkma, giyinme, barsak
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ve mesane kontrolü olmak üzere 10 bölümden oluşmaktadır. Toplam puan 0-100
arasındadır. ”0” puan tam bağımlılık, “100“ puan ise tam bağımsızlık durumunu
göstermektedir (50-52)
Ambulasyon düzeyi; yatağa bağımlı, yatakta transfer olabiliyor, yardımcı
cihazla bağımsız, yardımcı cihaz olmadan bağımsız, iki kişi yardımıyla yürüyebiliyor
ve bir kişi yardımı ile yürüyebiliyor şeklinde kaydedildi (53).
3.2.8. Yaşam Kalitesinin Değerlendirmesi
Notthingham Sağlık Profili (NSP), bireyin kendisinin algıladığı sağlık
durumunu emosyonel, fiziksel ve sosyal açılardan değerlendirmeyi amaçlayan bir
yaşam kalitesi ölçeğidir (54). Ölçeğin Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışması
Küçükdeveci ve arkadaşları tarafından 2000 yılında yapılmıştır (55). İki kısımdan
oluşmaktadır. En fazla kullanılan ölçek birinci kısım olup, yaşam kalitesini altı alanda
(enerji düzeyi, uyku durumu, sosyal izolasyon durumu, emosyonel durumu, fiziksel
mobilite ve ağrı) değerlendiren otuz sekiz maddeyi içermektedir. Bu çalışmada anketin
birinci kısmı kullanıldı. Toplam skor 0-600 arasında değişmektedir ve yüksek skorlar
daha kötü yaşam kalitesini göstermektedir.
3.2.9. Kognitif Fonksiyonun Değerlendirilmesi
Hastaların kognitif fonksiyon değerlendirilmesinde Montreal Bilişsel
Değerlendirme Testi (MoCA) kullanıldı. Selekler ve arkadaşları tarafından 2010
yılında ölçeğin Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılmıştır (56). MoCA, hafif
bilişsel bozukluk için tarama testi olarak geliştirilmiştir. Yaklaşık 10 dakikada
uygulanan MoCA testi, kısa ve uygulaması basit bir ölçektir. Ölçekte dikkat ve
konsantrasyon, yönetici işlevler, bellek, dil, görsel-mekansal beceriler, soyut düşünme
ve hesaplama boyutlarını değerlendiren maddeler bulunmaktadır. Ölçekten
alınabilecek en düşük puan 0, en yüksek puan 30’dur. Yüksek skor daha iyi kognitif
fonksiyonu göstermektedir.
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3.2.10. Anksiyete ve Depresyon Durumunun Değerlendirilmesi
Hastaların anksiyete ve depresyon düzeyi Hastane Anksiyete ve Depresyon
Skalası (HADS) kullanılarak ölçüldü (57). Ölçeğin, anksiyete (HAD-A) ve depresyon
(HAD-D) olmak üzere iki alt parametresi vardır. Türkçe geçerlik ve güvenirlik
çalışması Aydemir ve arkadaşları tarafından 1997 yılında yapılmıştır (58).
Kendini-bildirim ölçeği olan anket yedisi depresyon, yedisi anksiyete
belirtilerini araştıran toplam on dört maddeden oluşmaktadır. Cevaplar 0-3 arasında
puan almaktadır. Puanlamada ‘0-1’ arası sağlıklı, ‘2’ sınırda ve ‘3-4’ belirgin hasta
olarak kabul edilmektedir. Yapılan çalışmalar sonucunda anksiyete alt ölçeği için
kesme puanı 10, depresyon alt ölçeği için kesme puanı 7 olarak bulunmuştur. Hastalar
iki alt ölçekten minimum ‘0’ maksimum ‘21’ puan alabilmektedir.
3.2.11. Kırılganlık Değerlendirmesi
Olgularda kırılganlığı değerlendirmek için Fried Frajilite İndeksi (FFİ)
kullanıldı. FFİ, beş alt parametre içerir: istemsiz kilo kaybı, zayıf enerji veya
yorgunluk, kas zayıflığı, düşük yürüme hızı, düşük fiziksel aktivite. Hastaya son bir
yılda belirgin bir kilo kaybı olup olmadığı sözel olarak soruldu. Enerji alt parametresi
için hastaya günlük yaşamda yaptığı işlerin efor düzeyi ile ilgili sözel sorular soruldu.
Kas zayıflığı, hastanın el kavrama kuvveti ölçülerek değerlendirildi. Daha sonra
hastanın cinsiyet ve boyuna göre ortaya çıkan belirli değerlerle yürüme hızı
hesaplandı. Fiziksel aktivite ise hastanın raporuna göre hesaplanan kilokalori
değerleriyle belirlendi. Hasta değerlendirme sonuçlarına göre her alt parametreden 1
veya 0 puan aldı. FFİ, 0-5 arasında puanlanır ve puanın artması kırılganlığın arttığını
göstermektedir (59, 60).
3.3. İstatistiksel Analiz
İstatistiksel analizler SPSS 20.0 yazılımı ile % 95 güven düzeyinde yapıldı.
Değişkenler için frekans, yüzde, ortalama±standart sapma (X±SS) ve median
(minimum-maksimum) hesaplandı. Sayısal değişkenler için normal dağılım Shapiro
Wilk Testi ile incelendi. Ölçümler arası ilişkilerin belirlenmesi amacıyla korelasyon
analizi yapıldı ve korelasyon katsayısı (r) elde edildi. Korelasyon düzeyleri r>0.70 için
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‘yüksek’, r=0.50-0.69 için ‘orta’, r=0.26-0.49 için ‘düşük’, r=0.00-0.25 için ‘çok
düşük veya korelasyon yok’ şeklinde sınıflandırıldı (61). YBÜ yatış ve taburculuk
ölçümleri ortalaması ve bu ortalamalar arasındaki farkın anlamlı olup olmadığı
bağımlı gruplarda t testi ile incelendi. YBÜ yatış ve taburculuk ölçüm skorlarının
MRC gruplarına göre ortalamaları bağımsız gruplarda t testi ile incelendi. YBÜ yatış
ve taburculuk ölçümlerinde Barthel ve MRC ölçümlerinin PFIT-s düzeyine etkisinin
belirlenmesi amacıyla regresyon modelleri kuruldu ve test edildi. Ek olarak YBÜ yatış
ve taburculuk ölçümlerinde MoCA’nın PFIT-s üzerindeki etkisi ve yaşam kalitesi,
anksiyete ve depresyonun egzersiz kapasitesi üzerindeki etkisi yine regresyon analizi
ile incelendi. Yanılma olasılığı p<0,05 olarak alındı.
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4. BULGULAR
4.1. Hastaların Demografik ve Klinik Özellikleri
Çalışmamız için Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Yoğun
Bakım Ana Bilim Dalı’nda yoğun bakıma kabul edilen ve dahil edilme kriterlerine
uygun 52 hasta ile görüşüldü. 8 hasta çalışmaya katılmayı kabul etmedi. 6 hasta yoğun
bakım yatışının ilk gününde klinik olarak unstabil olduğundan, 4 hastanın da yoğun
bakım yatış ve taburculuk zamanları takip edilemediğinden çalışmaya dahil edilemedi.
34 hasta yoğun bakım yatışının ilk gününde değerlendirildi. 4 hasta gördükleri tedavi
esnasında vefat etti. Yoğun bakım çıkışında ise 30 hasta değerlendirildi (Şekil 4.1.).

Şekil 4.1. Çalışma akış şeması.
Çalışmaya katılan bireylerin yoğun bakım yatış tanı dağılımları Tablo 4.1.’de
gösterilmiştir. Tanısı KOAH alevlenme olanların oranı % 26,5; akut solunum
yetmezliği olanların oranı % 20,6; pnömoni olanların oranı % 14,7; septik şok
olanların oranı % 11,8; diğerler tanıların oranı % 2,9’du.
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Tablo 4.1. YBÜ’ne yatan hastaların tanı dağılımı.

Tanı

KOAH Alevlenme
Akut Solunum Yetmezliği
Pnömoni
Septik Şok
Astım
Diabetik Ketoasidoz
İntoks
HELLP sendromu
Sepsis
Septisemi
Steven Johnson Sendromu
Hepatik Ensefalopati
Hiperbilirübinemi
Total

N
9
7
5
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
34

%
26,5
20,6
14,7
11,8
2,9
2,9
2,9
2,9
2,9
2,9
2,9
2,9
2,9
100

YBÜ: yoğun bakım ünitesi, KOAH: Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı, HELLP: Hemoliz, karaciğer
enzimlerinde yükselme ve plateletlerde azalma

Çalışmamıza

katılan

bireylerin

cinsiyet

dağılımları

Tablo

4.2.’de

gösterilmiştir. Cinsiyete göre dağılım incelendiğinde kadınların oranı % 41,2
erkeklerin oranı % 58,8’dir.
Tablo 4.2. Bireylerin cinsiyet dağılımı.
Cinsiyet
Erkek
Kadın

N

%

20
14

58,8
41,2

Çalışmamıza katılan hastaların yaş ortalamaları 59,91±16,71 yıl, boy uzunluğu
ortalamaları 165,32±7,79 cm, vücut ağırlığı ortalamaları 70,59±17,91 kg, VKİ
ortalamaları 26,12±7,62 kg/m2, yoğun bakım yatış süresi 7,32±4,23 gün idi (Tablo
4.3.).
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Tablo 4.3. YBÜ’nde yatan hastalara ait demografik bilgiler.
N=34

X±SS

Ortanca

Min-Maks

Yaş (yıl)

59,91±16,71

64,50

24-82

Boy uzunluğu (cm)

165,32±7,79

166,00

150-178

Vücut ağırlığı (kg)

70,59±17,91

69,25

42-135

VKİ (kg/m2)

26,12±7,62

24,62

16-56

YBÜ yatış süresi (gün)

7,32±4,23

6,00

3-21

VKİ: vücut kütle indeksi, YBÜ: yoğun bakım ünitesi

Çalışmaya katılan bireylerin yoğun bakım yatış vital bulguları ve arteryel kan
gazı değerleri Tablo 4.4.’te gösterilmiştir. Hastaların yoğun bakıma yatışta hesaplanan
ortalama APACHE II ve SOFA skorları sırasıyla 12,77±6,20 ve 3,52±3,55 idi (Tablo
4.4.). Çalışmaya katılan hastaların ortalama yoğun bakım yatış GKS skorları
14,88±0,33 idi. Ortalama CKİ skorları 2,65±2,00 idi (Tablo 4.4.).
Tablo 4.4. Hastaların YBÜ’ne yatışında yer alan klinik bilgiler.
X±SS

Ortanca

Min-Maks

Kalp Hızı (atım/dk)

93,74±19,94

88,00

55-139

Sistolik KB (mmHg)

121,12±22,05

116,50

75-181

Diastolik KB (mmHg)

71,56±11,86

70,50

50-96

Ortalama KB (mmHg)

88,17±13,84

84,66

53-116

SpO₂ (%)

92,5±4,13

94,00

83-99

Sf (soluk/dakika)

26,59±6,49

26,00

16-41

APACHE II skoru (0-71)

12,77±6,20

13,00

2-30

SOFA skoru (0-24)

3,52±3,55

2,00

0-16

GKS skoru (0-15)

14,88±0,33

15,00

14-15

37

Tablo 4.4. Hastaların YBÜ’ne yatışında yer alan klinik bilgiler’in devamıdır.
Arteryel Kan Gazı
PH

7,41±0,66

7,42

7,30-7,53

PCO₂ (mmHg)

40,41±13,52

35,25

19,4-55,6

PO₂ (mmHg)

67,06±19,78

68,55

43,2-106

HCO₃ (mEq/L)

26,54±7,72

25,05

14,3-44,7

SpO₂ (%)

89,41±11,38

93,20

61,4-100

1,54±0,95

1,30

0,3-4,3

2,65±2,00

2,00

0-9

Laktat (mmol/L)
CKİ skoru (0-33)

KB: Kan Basıncı, Sf: Solunum Sayısı, APACHE II: Akut Fizyolojik ve Kronik Sağlık Değerlendirmesi
II, SOFA: Sıralı Organ Yetmezliği skoru, GKS: Glasgow Koma Skalası, CKİ: Charlson Komorbidite
İndeksi.

4.2. Ölçümler Arası İlişkiler
Ölçümler arası ilişkilerin belirlenmesi amacıyla yapılan korelasyon analizinin
sonuçları şu şekildedir:
PFIT-s ölçümünün MRC ile arasında pozitif yönde yüksek düzeyde bir ilişki
(p<0,01), Barthel ile pozitif yönde yüksek düzeyde bir ilişki (p<0,01), NSP ile negatif
yönde düşük düzeyde bir ilişki (p<0,05), MoCA ile pozitif yönde orta düzeyde bir
ilişki (p<0,01), FFİ ile negatif yönde yüksek düzeyde bir ilişki (p<0,01) bulundu.
PFIT-s ölçümü ile HADS arasında anlamlı ilişki bulunmadı (p>0,05, Tablo 4.5.).
MRC testinin Barthel ile arasında pozitif yönde yüksek düzeyde bir ilişki
(p<0,01), NSP ile negatif yönde düşük düzeyde bir ilişki (p<0,05), MoCA ile pozitif
yönde düşük düzeyde bir ilişki (p<0,05), FFİ ile arasında negatif yönde orta düzeyde
bir ilişki vardı (p<0,01, Tablo 4.5.).
Barthel ölçümünün NSP ile arasında negatif yönde orta düzeyde bir ilişki
(p<0,01), FFİ ile negatif yönde yüksek düzeyde bir ilişki (p<0,01), MoCA ile pozitif
yönde orta düzeyde bir ilişki vardı (p<0,01, Tablo 4.5.).
MoCA testinin NSP ile arasında negatif yönde orta düzeyde bir ilişki (p<0,01),
FFİ ile negatif yönde orta düzeyde bir ilişki vardı (p<0,01, Tablo 4.5.).
HADS skoru ile NSP arasında pozitif yönde yüksek düzeyde bir ilişki bulundu
(p<0,01, Tablo 4.5.).
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FFİ ile NSP arasında pozitif yönde yüksek düzeyde bir ilişki bulundu (p<0,01,
Tablo 4.5.).
Tablo 4.5. Egzersiz kapasitesi ile yaşam kalitesi, fonksiyonel düzey, kas kuvveti,
kognitif durum, anksiyete ve depresyon düzeyi ve kırılganlık düzeyi arasındaki
ilişkiler
Ölçümler
Arası
İlişkiler
PFIT-s
MRC
Barthel
MoCA
HADS
FFİ

PFIT-s

FFİ

Barthel

r= -0,713
p= <0,001**
r= -0,584
p= <0,001**
r= -0,785
p= <0,001**
r= -0,565
p= <0,001**

r= 0,861
p= <0,001**
r= 0,785
p= <0,001**

---

---

---

---

r= -0,785
p= <0,001

r= -0,565
p= <0,001

NSP

r= -0,422
p= 0,014*
r= 0,817
r= -0,370
p= <0,001** p= 0,034*
r= 0,861
r= -0,641
p= <0,001** p= 0,001**
r= 0,539
r= -0,578
p= 0,001** p= <0,001**
r= -0,115
r= 0,731
p= 0,518
p= <0,001
r= -0,713
r= 0,706
p= <0,001
p= <0,001
---

---

MoCA
r= 0,539
p= 0,001**
r= 0,380
p= 0,027*
r= 0,588
p= 0,001**

r= 0,588
--p= <0,001**

*p<0,05, **p<0,01. PFIT-s: Fiziksel Fonksiyon Yoğun Bakım Testi-skorlanmış, MRC: Medical
Research Council, NSP: Nottingham Sağlık Profili, MoCA: Montreal Bilişssel Değerlendirme, HADS:
Hastane Anksiyete ve Depresyon Skalası, FFİ: Fried Frajilite İndeksi.

4.3. Kas Kuvveti ve Fonksiyonel Düzeyin Egzersiz Kapasitesi Üzerine
Etkisi
YBÜ yatış ve taburculuk ölçümlerinde Barthel ve MRC ölçümlerinin PFIT-s
düzeyine etkisinin belirlenmesi amacıyla Barthel ve MRC ölçümlerinin bağımsız
PFIT-s düzeyinin ise bağımlı değişken olarak alındığı regresyon modelleri kuruldu ve
test edildi.
YBÜ yatış ölçüm sonuçlarına göre kurulan regresyon modeli anlamlı bulundu
(p<0,05). Barthel ve MRC ölçümleri PFIT-s düzeyindeki değişimi % 82,4
açıklamaktadır. Model içerisinde bulunan parametrelerin anlamlılık düzeyleri
incelendiğinde; Barthel ve MRC ölçümlerinin PFIT-s düzeyini anlamlı ve pozitif
olarak etkilediği görüldü (p<0,05). MRC düzeyindeki 1 birimlik artış PFIT-s üzerinde
0,467 birim artış, Barthel düzeyindeki 1 birimlik artış PFIT-s üzerinde 0,494 birimlik
artış sağlamaktadır (Tablo 4.6.).
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Tablo 4.6. YBÜ yatışta kas kuvveti ve fonksiyonel düzeyin egzersiz kapasitesi üzerine
etkisi.
Standart
Olmayan
Katsayılar
Std.
B
Hata

Model

PFIT-s
F=70,359
p=0,001**
R²=0,824

Standart
Katsayılar
Beta

t

p

-2,377

0,024*

Sabit

-4,657

1,959

Barthel

0,049

0,012

0,494

3,996

<0,001**

MRC

0,186

0,049

0,467

3,779

0,001**

*p<0,05, **p<0,01. PFIT-s: Fiziksel Fonksiyon Yoğun Bakım Testi-skorlanmış, MRC: Medical
Research Council.

YBÜ taburculuk ölçümleri ile kurulan regresyon modeli de anlamlı bulundu
(p<0,05). Barthel ve MRC ölçümleri PFIT-s düzeyindeki değişimi % 86
açıklamaktadır.

Model içerisinde bulunan parametrelerin anlamlılık düzeyleri

incelendiğinde; Barthel ve MRC ölçümlerinin PFIT-s düzeyini anlamlı ve pozitif
olarak etkilediği görüldü. MRC düzeyindeki 1 birimlik artış PFIT-s üzerinde 0,374
birim artış, Barthel düzeyindeki 1 birimlik artış PFIT-s üzerinde 0,605 birimlik artış
sağlamaktadır (Tablo 4.7.).
Tablo 4.7. YBÜ taburculukta kas kuvveti ve fonksiyonel düzeyin egzersiz kapasitesi
üzerine etkisi.
Standart Olmayan Standart
Katsayılar
Katsayılar

Model

PFIT-s
F=80,154
p= 0,001**
R²=0,860

B

Std.
Hata

Sabit

-4,056

1,840

Barthel

0,068

0,013

MRC

0,150

0,047

Beta

t

p

-2,204

0,037*

0,605

5,114

<0,001**

0,374

3,159

0,004*

*p<0,05, **p<0,01. MRC: Medical Research Council, PFIT-s: Fiziksel Fonksiyon Yoğun Bakım Testiskorlanmış
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4.4. Yaşam Kalitesinin Egzersiz Kapasitesi Üzerine Etkisi
YBÜ yatış ve taburculuk ölçümlerinde yaşam kalitesinin egzersiz kapasitesi
üzerindeki etkisinin belirlenmesi amacıyla NSP ölçümünün bağımsız, PFIT-s
düzeyinin ise bağımlı değişken olarak alındığı regresyon modelleri oluşturuldu.
YBÜ yatış ölçüm sonuçlarına göre kurulan regresyon modeli anlamlı bulundu
(p<0,05, Tablo 4.7.). NSP ölçümü PFIT-s düzeyindeki değişimi % 18 açıklamaktadır.
Model içerisindeki parametrelerin anlamlılık düzeyleri incelendiğinde NSP puanının
PFIT-s düzeyini anlamlı ve negatif etkilediği görüldü (p<0,01, Tablo 4.8.). NSP
puanındaki 1 birimlik artış, PFIT-s üzerinde 0,422 birimlik düşüşe neden olmaktadır.
Tablo 4.8. YBÜ yatışta yaşam kalitesinin egzersiz kapasitesi üzerine etkisi.
Standart Olmayan
Katsayılar

Model

PFIT-s
F=6,723
p=0,014*
R²=0,178

B

Std. Hata

Sabit

10,526

1,152

NSP

-0,009

0,003

Standart
Katsayılar
Beta

-0,422

t

p

9,134

<0,001**

-2,593

0,014*

*p<0,05, **p<0,01. PFIT-s: Fiziksel Fonksiyon Yoğun Bakım Testi-skorlanmış, NSP: Nottingham
Sağlık Profili.

YBÜ taburculuk ölçümleri ile kurulan regresyon modeli anlamlı bulundu
(p<0,05, Tablo 4.8.). NSP ölçümü PFIT-s düzeyindeki değişimi % 40 açıklamaktadır.
Model içerisindeki parametrelerin anlamlılık düzeyleri incelendiğinde NSP’nin PFITs’ düzeyini anlamlı ve negatif etkilediği görüldü (p<0,01, Tablo 4.9.).

NSP

düzeyindeki 1 birimlik artış PFIT-s üzerinde 0,634 birimlik düşüşe neden olmaktadır.
Tablo 4.9. YBÜ taburculukta yaşam kalitesinin egzersiz kapasitesi üzerine etkisi.
Standart Olmayan Standart
Katsayılar
Katsayılar
Std.
B
Beta
Hata

Model

PFIT-s
F= 18,176
p= <0,001*
R²= 0,402

Sabit

11,756

0,662

NSP

-0,010

0,002

t

p

17,745 <0,001*
-0,634

-4,263

<0,001*

*p<0,01 PFIT-s: Fiziksel Fonksiyon Yoğun Bakım Testi-skorlanmış, NSP: Nottingham Sağlık Profili.
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4.5. Kognitif Durumun Egzersiz Kapasitesi Üzerine Etkisi
YBÜ yatış ve taburculuk ölçümlerinde MoCA’nın PFIT-s üzerindeki etkisinin
belirlenmesi amacıyla MoCA’nın bağımsız PFIT-s düzeyinin ise bağımlı değişken
olarak alındığı iki adet regresyon modeli kuruldu.
YBÜ yatış ölçüm sonuçlarına göre kurulan regresyon modeli anlamlı bulundu
(p<0,05). MoCA ölçümü PFIT-s düzeyindeki değişimi % 29 açıklamaktadır. MoCA
düzeyindeki bir birimlik artış, PFIT-s düzeyinde 0,539 birimlik artış sağlamaktadır
(Tablo 4.10.).
Tablo 4.10. YBÜ yatışta kognitif durumun egzersiz kapasitesi üzerine etkisi.
Standart Olmayan Standart
Katsayılar
Katsayılar
Std.
B
Beta
Hata

Model
PFIT-s
F=13,099
p=0,001*
R²=0,290

Sabit

5,274

0,791

MoCA

0,205

0,057

0,539

t

p

6,664

<0,001*

3,619

0,001*

*p<0,05 PFIT-s: Fiziksel Fonksiyon Yoğun Bakım Testi-skorlanmış, MoCA: Montreal Bilişsel
Değerlendirme Testi.

YBÜ taburculuk ölçümleri ile kurulan regresyon modeli de anlamlı bulundu
(p<0,05). MoCA ölçümü PFIT-s düzeyindeki değişimi % 31 açıklamaktadır. MoCA
düzeyindeki bir birimlik artış, PFIT-s düzeyinde 0,552 birimlik artış sağlamaktadır
(Tablo 4.11.).
Tablo 4.11. YBÜ taburculukta kognitif durumun egzersiz kapasitesi üzerine etkisi.
Standart Olmayan Standart
Katsayılar
Katsayılar
Std.
B
Beta
Hata

Model

PFIT-s
F=12,297
p=0,002*
R²=0,305

Sabit

6,417

0,966

MoCA

0,178

0,051

0,552

t

p

6,644

<0,001*

3,507

0,002*

*p<0,01. PFIT-s: Fiziksel Fonksiyon Yoğun Bakım Testi-skorlanmış, MoCA: Montreal Bilişsel
Değerlendirme Testi.
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4.6.

Ölçüm

Sonuçlarının

YBÜ

Yatış

ve

Taburculuk

Arasında

Karşılaştırılması
YBÜ yatış ve taburculuk arasında MRC skoru, sağ ve sol omuz abdüksiyonu,
sağ ve sol kalça fleksiyonu, sağ ve sol diz ekstansiyonu ve sağ ve sol ayak bileği
dorsifleksiyonu kas kuvvet ölçümleri arasında istatistiksel anlamlı düzeyde farklılık
bulunmakta olup taburculuk ölçüm ortalamaları daha büyük bulundu (p<0,05, Tablo
4.12.). MRC testindeki diğer parametrelerde yatış ve taburculuk arasında istatistiksel
olarak anlamlı fark bulunmadı (p>0,05, Tablo 4.12.). Ayrıca hastaların YBÜ yatış ve
taburculukta ortalama MRC skorları sırasıyla 50,90±6,69, 53,87±6,45 bulundu ve bu
MRC skorları kas zayıflığı olmadığını gösteren 48 puanın üzerindeydi.
Tablo 4.12. Kas kuvveti ölçüm sonucunun YBÜ yatış ve taburculuk arasında
karşılaştırılması.
Kas Kuvveti
(MRC, 0-5 puan)
Omuz Abdüksiyonu
Dirsek Fleksiyonu
El Bileği Ekstansiyonu
Kalça Fleksiyonu
Diz Ekstansiyonu
Ayak Bileği
Dorsifleksiyonu
Toplam MRC Skoru

YBÜ Yatış

YBÜ Taburculuk

X±SS

X±SS

p

Sağ

3,87±0,73

4,20±0,71

0,010*

Sol

3,87±0,78

4,20±0,71

0,010*

Sağ

4,37±0,67

4,50±0,68

0,211

Sol

4,30±0,65

4,50±0,68

0,056

Sağ

4,53±0,63

4,70±0,60

0,096

Sol

4,50±0,68

4,70±0,60

0,083

Sağ

3,73±0,78

4,13±0,73

0,005**

Sol

3,80±0,85

4,13±0,73

0,016*

Sağ

4,40±0,62

4,60±0,56

0,031*

Sol

4,40±0,62

4,60±0,56

0,031*

Sağ

4,57±0,63

4,77±0,50

0,031*

Sol

4,57±0,63

4,77±0,50

0,031*

50,90±6,69

53,87±6,45

0,004**

Bölge

*p<0,05, **p<0,01. MRC: Medical Research Council, YBÜ: Yoğun Bakım Ünitesi.
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PFIT-s ortalama skorları YBÜ yatış ve taburculukta sırasıyla 7,93±2,61 ve
9,50±2,58 bulundu. PFIT-s değerlendirmesinin YBÜ yatış ve taburculuk ölçüm
ortalamaları karşılaştırıldığında PFIT-s skoru, otur-kalk, test başlangıcındaki efor
algısı, test bitişindeki efor algısı, kadans, omuz kas kuvveti ve diz kas kuvveti
ölçümleri arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılık bulunmaktadır
(p<0,05, Tablo 4.12.). PFIT-s, otur-kalk, kadans, omuz kas kuvveti ve diz kas kuvveti
ölçümünde anlamlı düzeyde bir artış olmuşken, test başlangıç ve bitişindeki efor algısı
düzeylerinde anlamlı düşüş gözlendi. PFIT-s test başlangıç ve bitişindeki kalp hızı ve
oksijen satürasyonu parametrelerinde ise YBÜ yatış ve taburculuk arasında
istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı (p>0,05, Tablo 4.13.).
Tablo 4.13. Egzersiz kapasitesi ölçüm sonucunun YBÜ yatış ve taburculuk arasında
karşılaştırılması.
YBÜ Yatış

YBÜ
Taburculuk

X±SS

X±SS

Başlangıç

91,07±17,24

93,67±16,69

Bitiş

101,30±16,68

102,97±18,72 0,589

Başlangıç

94,97±2,41

94,23±2,73

0,197

Bitiş

93,03±3,78

93,43±2,61

0,617

Başlangıç

4,57±3,30

2,33±2,86

<0,001**

Bitiş

7,93±3,13

5,23±3,20

<0,001**

Omuz
Fleksiyonu

1,80±0,71

2,23±0,73

0,001**

Diz
Ekstansiyonu

2,40±0,62

2,60±0,56

0,031*

50,47±46,34

75,87±42,56

<0,001**

Otur-kalk Puanı (0-3)

2,13±0,90

2,50±0,82

0,003**

Toplam Puan (0-12)

7,93±2,61

9,50±2,58

<0,001**

PFIT-s

Kalp Hızı (atım/dk)

Oksijen Satürasyonu
(%)
Efor algısı
(Modifiye Borg
Skalası)

Kas Kuvveti Puanı
(0-3)

Kadans (adım/dk)

p
0,438

*p<0,05, **p<0,01. PFIT-s: Fiziksel Fonksiyon Yoğun Bakım Testi-skorlanmış, YBÜ: Yoğun Bakım
Ünitesi.
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Barthel İndeksi ölçümleri karşılaştırıldığında Barthel skoru, beslenme,
tekerlekli sandalyeden yatağa geçiş, tuvalet kullanımı, yıkanma, merdiven inip çıkma,
giyinip soyunma, barsak bakımı ve mesane bakımı alt parametreleri arasında
istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmakta olup YBÜ taburculuk ölçüm
ortalamaları yatış ölçüm ortalamalarından anlamlı derecede daha yüksek bulundu
(p<0,05, Tablo 4.14.).
Tablo 4.14. Fonksiyonel düzey ölçüm sonucunun YBÜ yatış ve taburculuk arasında
karşılaştırılması.
YBÜ Yatış

YBÜ Taburculuk

X±SS

X±SS

P

Beslenme (0-10)

8,79±2,55

9,83±0,93

0,031*

Transfer (0-15)

10,00±4,63

12,59±3,92

<0,001**

Kendine Bakım (0-5)

3,62±2,27

4,31±1,75

0,103

Tuvalet Kullanımı (0-10)

6,55±3,02

8,28±2,42

0,002**

Yıkanma (0-5)

1,72±2,42

2,93±2,51

0,006**

Mobilite (0-15)

9,24±4,53

12,41±3,44

0,003**

Merdiven İnip Çıkma (0-10)

4,31±4,17

7,07±3,90

<0,001*

Giyinip Soyunma (0-10)

6,38±3,76

8,10±3,11

0,010*

Bağırsak Bakımı (0-10)

7,24±3,92

8,28±3,35

0,031*

Mesane Bakımı (0-10)

5,86±4,02

7,76±3,68

0,019*

Toplam Puan (0-100)

64,14±27,45

81,38±23,45

<0,001**

Barthel İndeksi

*p<0,05, **p<0,01. YBÜ: Yoğun Bakım Ünitesi.

Yaşam kalitesi değerlendirmesinin YBÜ yatış ve taburculuk ölçüm
ortalamaları arasındaki farkın anlamlılık düzeyi incelendiğinde ağrı, fiziksel aktivite,
enerji, duygusal reaksiyonlar, uyku alt parametreleri ile NSP skoru arasında
istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılık bulundu (p<0,05, Tablo 4.15.).
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Tablo 4.15. Yaşam kalitesi ölçüm sonucunun YBÜ yatış ve taburculuk arasında
karşılaştırılması.
YBÜ Yatış

YBÜ Taburculuk

X±SS

X±SS

p

Ağrı (0-100)

39,03±34,56

25,69±31,39

0,029*

Sosyal İzolasyon (0-100)

48,17±35,65

37,27±34,51

0,083

Fiziksel Aktivite (0-100)

53,20±28,76

40,13±33,52

0,008**

Enerji (0-100)

71,64±37,23

49,85±40,06

0,001**

Duygusal Reaksiyonlar (0-100)

49,74±32,26

39,03±34,91

0,006**

Uyku (0-100)

55,20±29,08

43,04±33,28

0,039*

Toplam Puan (0-600)

312,24±136,89

233,10±167,42

0,001**

Nottingham Sağlık Profili

*p<0,05, **p<0,01.

MoCA değerlendirmesinin YBÜ yatış ve taburculuk ölçüm ortalamaları arasında
istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılık bulundu (p<0,05, Tablo 4.16.).
Tablo 4.16. Kognitif durum ölçüm sonucunun YBÜ yatış ve taburculuk arasında
karşılaştırılması.

MoCA Skoru

YBÜ Yatış

YBÜ Taburculuk

X±SS

X±SS

12,80

6,84

17,33

8,02

p
<0,001*

*p<0,01. YBÜ: Yoğun Bakım Ünitesi

HADS’nın YBÜ yatış ve taburculuk ölçümleri karşılaştırıldığında ölçümler
arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılık bulunmadı (p>0,05, Tablo 4.17.).
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Tablo 4.17. Anksiyete ve depresyon ölçüm sonucunun YBÜ yatış ve taburculuk
arasında karşılaştırılması.
YBÜ Yatış

YBÜ Taburculuk

X±SS

X±SS

p

Toplam skor (0-42)

18,80±9,13

16,63±8,96

0,059

Anksiyete (0-21)

9,67±4,96

8,37±5,03

0,068

Depresyon (0-21)

9,13±4,67

8,27±4,44

0,142

Hastane Anksiyete ve Depresyon
Skalası

YBÜ: Yoğun Bakım Ünitesi.

YBÜ yatış ve taburculuk ölçümleri arasında FFİ skoru açısından anlamlı
düzeyde farklılık bulunmakta olup (p<0,05) taburculuk ölçüm ortalaması anlamlı
derecede daha küçük bulundu (Tablo 4.18.).
Tablo 4.18. Kırılganlık ölçüm sonucunun YBÜ yatış ve taburculuk arasında
karşılaştırılması.

Fried Frajilite İndeksi skoru (0-5)

YBÜ Yatış

YBÜ Taburculuk

X±SS

X±SS

p

2,43±1,61

1,77±1,38

0,001*

*p<0,01. YBÜ: Yoğun Bakım Ünitesi.

YBÜ yatış FFİ, PFIT-s ve Barthel İndeksi skorları MRC gruplarına göre
anlamlı düzeyde farklılık gösterdi (p<0,01, Tablo 4.19.). Kuvvetli grupta, zayıf gruba
göre PFIT-s ve Barthel İndeksi daha yüksekti. Kuvvetli grupta, zayıf gruba göre FFİ
ise daha düşük bulundu (Tablo 4.19.).
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Tablo 4.19. YBÜ yatışta kas kuvveti gruplarına göre kırılganlık, egzersiz kapasitesi
ve fonksiyonel düzey skorlarının karşılaştırması.
Kuvvetli Grup
(N=23)

Zayıf Grup

X±SS

X±SS

FFİ

2,0±1,4

PFIT-s
Barthel

MRC

(N=11)

t

p

3,9±1,1

-3,961

<0,001*

9,1±2,1

5,0±1,1

6,018

<0,001*

75,9±19,4

33,6±16,0

6,239

<0,001*

*p<0,01. t: Bağımsız Gruplarda T Testi. PFIT-s: Fiziksel Fonksiyon Yoğun Bakım Testi-skorlanmış,
MRC: Medical Research Council, FFİ: Fried Frajilite İndeksi.

YBÜ’den taburculukta FFİ, PFIT-s ve Barthel İndeksi skorları MRC gruplarına
göre anlamlı düzeyde farklılık gösterdi (p<0,05, Tablo 4.20.). Kuvvetli grupta, zayıf
gruba göre PFIT-s ve Barthel İndeksi anlamlı derecede daha yüksekti (p<0,01, Tablo
4.20.). Kuvvetli grupta, zayıf gruba göre FFİ ise anlamlı derecede daha düşük bulundu
(p<0,05, Tablo 4.20.).
Tablo 4.20. YBÜ taburculukta kas kuvveti gruplarına göre kırılganlık, egzersiz
kapasitesi ve fonksiyonel düzey skorlarının karşılaştırması.
Kuvvetli Grup
(N=26)

Zayıf Grup
(N=4)

X±SS

X±SS

FFİ

1,54±1,21

3,23±1,71

-2,508

0,018*

PFIT-s

10,00±2,23

6,25±2,63

3,071

0,005**

Barthel

85,80±20,95

53,75±20,97

2,841

0,008**

MRC

t

p

*p<0,05, **p<0,01. t: Bağımsız Gruplarda T Testi. MRC: Medical Research Council, PFIT-s: Fiziksel
Fonksiyon Yoğun Bakım Testi-skorlanmış, FFİ: Fried Frajilite İndeksi.
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5. TARTIŞMA
Bu çalışma YBÜ’nde yatan hastalarda egzersiz kapasitesini etkileyen
faktörlerin belirlenmesi amacıyla yapıldı. Çalışmamızda YBÜ’ne yatış ve taburculuk
döneminde egzersiz kapasitesini etkileyen parametrelerin olduğu ve yoğun bakımda
yatan hastalarda egzersiz kapasitesi için primer ölçümümüz olan PFIT-s ile kas
kuvveti, fonksiyonel düzey, yaşam kalitesi ve kognitif durum arasında anlamlı ve
pozitif yönde ilişki bulundu.
Çalışmamızda YBÜ’nden taburculuk esnasında YBÜ’ne yatış dönemine göre
egzersiz kapasitesi, kas kuvveti, fonksiyonel düzey, kognitif durum, yaşam kalitesi ve
kırılganlık parametrelerinde olumlu gelişmeler bulundu. Anksiyete ve depresyonun ise
YBÜ yatış ve taburculuk ölçümleri arasında değişim görülmedi.
Literatür incelendiğinde bu çalışma, kritik hastaların YBÜ yatış ve taburculuk
esnasında egzersiz kapasitesini etkileyen birçok faktörün olabileceğini ve bu
faktörlerin YBÜ yatış ve taburculuk arasındaki değişimini ortaya koyan ilk çalışma
olması açısından önemlidir.
Hastaların fiziksel fonksiyondaki yetersizlikleri YBÜ yatışının başlarında
önemli bir yer tutmaktadır. Fiziksel fonksiyondaki yetersizlikleri değerlendirmek için
YBÜ’lerinde bazı testler geliştirilmiştir. PFIT-s testi geliştirilen testlerden biridir (41).
Deheny ve ark. PFIT-s testinin YBÜ’nde güvenilir ve geçerliğini araştırdıkları
çalışmada YBÜ’nde kardiyak cerrahi, pnömoni, diğer cerrahi operasyon nedenli
yatışlar olmuştur (42). Literatürde PFIT-s testinin kullanıldığı çalışmalara bakıldığında
kardiyak hastalıklar, respiratuar hastalıklar (KOAH, pnömoni, ARDS gibi), sepsis,
septik şok ve cerrahi operasyon geçiren hastalarda kullanıldığı görülmektedir (3, 14,
41, 62). Hasta popülasyonumuzda kardiyak hastalık ve cerrahi nedenli yatışlar olmadı.
Vardar Yağlı ve ark. KOAH akut atağı nedeniyle YBÜ’nde takip edilen hastaların
ortalama APACHE II skorunu erkeklerde 17,70±5,31, kadınlarda 20,70±4,83, ortanca
CKİ skorunu erkeklerde 2 (1-6), kadınlarda 2 (1-6) bulmuştur (63). YBÜ’nde yapılan
bir başka çalışmada Parry ve ark. YBÜ’ne yatan hastaların çoğunluğunu erkeklerin
oluşturduğunu, ortalama yaş ve APACHE II değerlerini sırasıyla 58±17, 21±7 ve
ortanca (min-maks) VKİ değerinin 28 (24-32) olduğunu göstermiştir (62). Literatürde
YBÜ hastalarının demografik ve klinik bilgileri incelendiğinde ortalama yaşları, VKİ
değerleri, CKİ skorları ve cinsiyet oranları açısından hasta popülasyonumuzla benzer

49

olduğu görülmektedir. Ancak çalışmamıza dahil edilen hastaların APACHE II skorları
literatürde yer alan diğer çalışmalara göre daha düşüktü. Ayrıca çalışmamızda YBÜ
yatış tanıları arasında kardiyak ve cerrahi nedenli yatış görülmedi. Hastaların hepsinin
YBÜ’ne yatışta bilinci açık ve koopere idi.
PFIT-s testi özellikle YBÜ’nde kullanım için çok uygun bir fonksiyonel testtir.
Çünkü PFIT-s fonksiyonel komponentlerin yanı sıra vücut sistemi bozukluklarının bir
kombinasyonunu içermektedir. Böylece fizyoterapistler, hastanın hastane yatışının ilk
günlerinde kas kuvveti ve fonksiyonel eksiklikleri objektif olarak kategorize etmeye
başlayabilirler (62). YBÜ’nde kullanılan ilaçlar, sistemik inflamasyon, katabolik süreç
ve immobilizasyon hastalarda kognitif, nöromusküler bozukluklara ve egzersiz
kapasitesinde azalmalara neden olmaktadır. Hastaların bu problemleri yaşamasının en
önemli nedeni de uzamış immobilizasyon olduğu belirtilmektedir (3). Literatürde
YBÜ hastalarında PFIT-s değerlendirmesi yapılan çalışmalarda çoğunlukla kas
kuvvetiyle ilişkisi incelenmiştir. Kas zayıflığının gelişimi YBÜ hastalarının % 30 ila
% 60'ını etkileyen bir komplikasyondur ve bu hastalarda egzersiz kapasitesini
etkilediği belirtilmiş ve YBÜ’nden taburcu olduktan sonra altı ay ila iki yıl kadar
sürebileceği bildirilmiştir (64). Bir çalışmada Nordon-Craft ve arkadaşları PFIT-s nin
prediktif özellikleri ve duyarlılığını belirlemek amacıyla yaptıkları araştırmada, YBÜ
taburculukta PFIT-s skorları ile MRC toplam skorları arasında yüksek korelasyon
göstermiştir (62). Deheny ve arkadaşları da YBÜ’nde yaptıkları bir çalışmada PFIT-s
ile kas kuvveti arasında orta derecede korelasyon gösterdiklerini ortaya koymuşlardır
(42). Çalışmamızda da literatürle benzer şekilde kas kuvvetinin egzersiz kapasitesi
üzerinde etkisi olduğu sonucuna ulaştık. Egzersiz kapasitesi için kullanılan PFIT-s
değerlendirmesinin dört komponentinden ikisinde omuz fleksiyon ve diz ekstansiyon
kas kuvvetleri ölçümü yer alır. Bu ölçümler, MRC skorlamasında da kullanılan manuel
kas testlere de dahildir. Bu durumun PFIT-s ile MRC skoru arasındaki korelasyonu
açıklayabileceğini düşünmekteyiz ve literatür kas kuvvetinin PFIT-s skoruyla olan
ilişkisini doğrulamaktadır.
Ersin ve ark. abdominal cerrahi geçiren hastaların servis veya YBÜ yatışlarının
3. gününde baktıkları ortalama PFIT-s interval skoru 8,73±1.10 bulmuştur (14). Ersin
ve ark. literatüre göre çok yüksek çıkan PFIT-s skorlarını hastaların tek bir cerrahi
grupta olmasına, hastaların çok az bir kısmında YBÜ yatışının bulunmasına ve çoğu

50

hastanın

servis

şartlarında

değerlendirilmiş

olmalarından

kaynaklandığını

düşünmüşlerdir (14). Biz çalışmamızda PFIT-s skorunu daha düşük bulduk. Bu
sonucun ölçüm zamanımızın YBÜ yatışının ilk 24 saati içinde olmasına, çok çeşitli
hastalık tanısı olan kişilerin çalışmamıza dahil edilmesine ve hastaların tamamının
YBÜ şartlarında değerlendirilmiş olmasından kaynaklandığını düşünüyoruz. Bir başka
çalışmada Nordon-Craft ve ark. 4 gün veya daha uzun süre MV’a gereksinim duyan
YBÜ hastalarında ilk uyandıkları gün (ortalama: 15±11) ve YBÜ taburculukta PFIT-s
interval skorlarını sırasıyla 3,2 ve 5,4 bulmuştur. Hastaların ortanca (min-maks) YBÜ
yatış süreleri ise 20 (12-26) gün olduğunu belirtmiştir (62). Biz Nordon-Craft ve ark.’a
göre PFIT-s skorlarını daha yüksek bulduk. Bu sonucun, MV’a gereksinim duyan
hastaları çalışmaya dahil etmememize ve hastalarımızın ortalama YBÜ yatış
sürelerinin daha az olmasından kaynaklı olduğunu düşünüyoruz.
YBÜ’nde kas kuvveti ile ilgili literatürde yer alan bilgiler incelendiğinde uzun
bir immobilizasyon dönemine maruz kalan hastalar, kas kuvvet azalması ve atrofiye
yol açabilen morfolojik kas değişikliklerine daha yatkın görülmüştür (65).
Koukourikos ve ark. kas atrofisinin kritik hastalarda en sık görülen ve en önemli
sorunlardan biri olduğunu, önlenmesinin YBÜ’ndeki odaklanılması gereken en önemli
nokta olduğunu belirtmişlerdir. Bu bulgu için risk faktörleri arasında kortikosteroid
kullanımı, immobilizasyon, sepsis ve yetersiz glisemik kontrol bulunmaktadır (66).
Bir başka çalışmada sepsis ve yoğun bakım yatış süresi, hastanın kuvvetsizliği ve
iyileşmesindeki farklılıklarla ilişkilendirilmiştir (62). YBÜ’de kas kuvvetinin
ölçülmesi için hastaların uyanık olmasına ve kooperasyona ihtiyaç vardır. Bu nedenle,
kooperasyon gerektiren testlerin başarısı, farklı yoğun bakım birimlerindeki hasta
özelliklerine ve sedasyon uygulamalarına bağlı olacaktır (62). Şahveren ve arkadaşları,
solunum yetmezliği, KOAH ve pnömoni tanılı hastaların çoğunlukta olduğu bir
çalışmada, YBÜ yatışından ortalama 3,13±2,34 gün sonra ölçülen MRC skorlarını
58,00±2,83 bulmuştur (19). Çalışmamızda hastaların YBÜ’ne yatışta MRC skorları
daha düşüktü. YBÜ yatışının ilk 24 saati içinde ölçüldüğü için daha düşük çıktığını
düşünmekteyiz. Sinem ve ark. YBÜ’nde ortalama YBÜ yatış süresinin 8,50 gün
olduğu bir çalışmada hastalara YBÜ yatışının ortalama 2. gününde ve YBÜ
taburculukta kontrol grubunun ortalama MRC skorlarını sırasıyla 51,00±9,95 ve
53,87±6,25 bulmuştur (3). Benzer şekilde çalışmamızda da YBÜ’nden taburculuk
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sırasında yatış düzeyine göre kas kuvvetinde artış görüldü. Bu sonucun hastaların
ortalama YBÜ yatış sürelerinin kısa olup immobilizasyona uzun süre maruz
kalmamalarından kaynakladığını düşünüyoruz.
PFIT-s, egzersiz kapasitesini ölçerken aynı zamanda otur-kalk performansı,
dengeyi devam ettirebilme ve postüral kontrolün korunması gibi vücut fonksiyonu için
önemli olan fonksiyonel beceriler hakkında önemli bilgiler sağladığı belirtilmektedir
(62). Bu nedenle YBÜ’nde yatan hastalarda fonksiyonel beceri bozukluğunda PFIT-s
testi kullanılabilmekte ve bozulan fonksiyonunun hangi nedenlerle etkilendiği
hakkında bilgi verebilmektedir (62). YBÜKZ tanısı alan hastalar üzerinde yapılan
çeşitli araştırmalar Barthel İndeksini, hastaların günlük yaşam aktivitelerini
gerçekleştirme yeteneklerini kategorize etmek için fonksiyonel kapasite ölçüsü olarak
kullanmıştır (67-69). Zanni ve ark. ise YBÜ’nde fonksiyonel düzeyi ölçen
Fonksiyonel Bağımsızlık Ölçümünü kullanarak fonksiyonel kapasiteyi ölçen Yoğun
Bakım Fonksiyonel Statü Skorunu bir rehber olarak geliştirmiştir (70). Literatürde yer
alan bu bilgiler ışığında egzersiz kapasitesi ile fonksiyonel düzey arasında bir ilişkinin
olabileceği belirtilmektedir. Bir çalışmada Eggmann ve ark. yetişkin kritik hastalarda
erken ilerleyici rehabilitasyonun etkilerini değerlendirmek için yaptıkları bir
çalışmada hastaları iki gruba ayırmışlar: erken mobilizasyonu içeren standart
fizyoterapi eğitimi alan kontrol grubu ve erken mobilizasyon ile birlikte endurans
eğitimi ve dirençli egzersiz eğitimi alan müdahale grubu. Hastane taburculuğunda
gruplar arasında fonksiyonel kapasite ve fonksiyonel düzeylerde fark bulunamamıştır.
Bu çalışmada fonksiyonel kapasite ve fonksiyonel düzey arasında pozitif yönlü yüksek
bir korelasyon göstermişlerdir (9). Çalışmamızda fonksiyonel düzeyin egzersiz
kapasitesi üzerinde etkisi olduğu gösterildi. Fonksiyonel düzey değerlendirmek için
kullandığımız Barthel İndeksinde, ambulasyon ve yataktan sandalyeye transfer
(yardımlı veya yardımsız) gibi alt parametreler yer almaktadır. Aynı zamanda PFIT-s
değerlendirmesinde de bir tür ambulasyon (yerinde adım sayma) ve otur-kalk gibi alt
parametreler

yer

almaktadır.

Görüldüğü

üzere,

iki

değerlendirmenin

alt

parametrelerinde bazı testler benzerdir. Çalışmamızda elde edilen PFIT-s skoru ile
Barthel İndeksi skorunun arasındaki ilişkinin nedeni iki değerlendirmenin alt
parametrelerindeki benzerlikler olabilir.
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Fonksiyonel Bağımsızlık Ölçümü ve Barthel İndeksi gibi ölçeklerin YBÜ’nde
fonksiyonel düzey belirlemek amacıyla kullanılması önerilmektedir (2). Sinem ve ark.
YBÜ’nde yatan hastalara yatışları esnasında ölçtükleri Barthel İndeksi skorlarında
tedavi ve kontrol grubunda anlamlı artış bulmuştur (3). Bir başka çalışmada Van Der
Schaaf ve ark. kritik hastalık nöropatisi tanısı alan hastaların YBÜ taburculuk sonrası
6 ve 12 ay sonraki fonksiyonel düzeylerini takip ettikleri çalışmada, 12 ayın sonunda
hastaların tamamında fonksiyonel düzey bakımından iyileşme olduğunu bulmuştur
(71). Çalışmamızda fonksiyonel düzey, YBÜ yatış ve taburculuk arasında arttı.
Fonksiyonel düzeyin YBÜ taburculuğunda yatış durumuna göre artması, hastaların
kas kuvvet artışı, kırılganlıklarının azalması ve kognitif durumlarının düzelmesinden
kaynaklı olduğunu düşünmekteyiz.
Literatür incelendiğinde YBÜ’ne yatan hastalarda yaşam kalitesinin egzersiz
kapasitesi

üzerine

etkisini

araştıran

çalışmaya

rastlanmamıştır.

PFIT-s

değerlendirmesinin, yoğun bakım taburculuğu sonrası yaşam kalitesi gelişme olasılığı
daha yüksek olan hastaların tanımlanmasını kolaylaştırabileceği gösterilmektedir (42).
Kritik hastalıktan kurtulanlar için, hastaneden taburcu olduktan sonra sağlıkla ilişkili
yaşam kalitesinde kötüleşme bildirilmiştir, ancak bu bozuklukların kritik hastalıklarla
ne derece ilişkilendirilebileceğinin bilinmediği belirtilmiştir (72). Sidiras ve ark.
YBÜKZ tanısı alan hastaların yaşam kalitesindeki iyileşme hastane taburculuk,
taburculuk sonrası 3. ve 6. ay arasında önemli farklılıklar gösterdiğini bulmuştur (73).
Bu çalışmada YBÜ’nde yatan hastalarda yaşam kalitesinin egzersiz kapasitesi
üzerinde etkisi olduğu gösterildi. YBÜ taburculukta yatış düzeyine göre yaşam kalitesi
arttı. Bu durum, YBÜ taburculukta yatış düzeyine göre hastanın kas kuvveti, kognitif
durumu, fonksiyonel düzeyinde meydana gelen iyileşme ve kırılganlıktaki azalma ile
açıklayabiliriz. Çalışmamızda yaşam kalitesini değerlendirmek için Nottingham
Sağlık Profili anketini kullandık ve metodoloji farklılıkları çalışmanın sonucuna etki
etmiş olabilir.
Literatür incelendiğinde YBÜ’ne yatan hastalarda kognitif durumun egzersiz
kapasitesi üzerine etkisini araştıran çalışmaya rastlanmamıştır. Kritik hastalıktan
kurtulanlar, süreci uzayabilen ve az anlaşılan bir bilişsel işlev bozukluğuna sahip
olabilmektedir (74). Pandharipande ve ark. bir çalışmada tıbbi ve cerrahi yoğun bakım
ünitelerindeki hastaların uzun süreli kognitif bozukluk için yüksek risk altında olduğu
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sonucuna varmışlardır (74). Çalışmamızda kognitif durumun egzersiz kapasitesi
üzerinde etkisi olduğu sonucuna ulaştık. Kognitif durumun YBÜ yatış ve taburculuk
arasında arttığı bulundu. Bu sonuç, hastaların yoğun bakıma ilk yatıştaki hastalık
şiddetlerinin düşük olması ve akut durumun gün geçtikçe stabilleşmesi ile birlikte
taburculuğa doğru genel durumlarında iyileşme görülmesiyle ilgili olduğunu
düşünmekteyiz. Literatürdeki çalışmalara bakıldığında yoğun bakımda kognitif durum
değerlendirmesinde MoCA testini kullanan çalışmaya rastlanmamıştır.
Literatür incelendiğinde YBÜ’nde yatan hastalarda anksiyete ve depresyonun
egzersiz kapasitesi üzerine etkisini inceleyen bir çalışmaya rastlanmamıştır.
Garrouste-Orgeas ve ark. yoğun bakım hastalarının yatışları esnasında günlük
tutmalarının yoğun bakım yatışının psikolojik sonuçları üzerindeki etkisini
değerlendirmek için bir çalışma yaptılar. Yoğun bakım günlüğünün hastane aksiyete
ve depresyon skorları üzerine etkisi bulunamadı (75). Shaffer ve arkadaşları bir
çalışmada akut nörolojik yaralanma geçiren hastalarda hastane anksiyete skorlarının
kanserli hastalardan daha büyük olduğunu bulmuştur (76). White ve arkadaşları bir
çalışmada yoğun bakımda aile desteği sağlanan müdahale grubu ile rutin tedavi alan
kontrol grubu arasında taburculuk sonrası 6. ayda ortalama HADS skorunda anlamlı
bir fark bulamadılar (77). Çalışmamızın sonucunda anksiyete ve depresyon
taburculukta değişmedi. Ancak HAD skorları normalin üzerindeydi. Biz bu sonucun
yoğun bakımda tedavi sürecinin her bir gününün stresli ve hastaların duygusal açıdan
olumsuz bir süreç geçirmelerinden kaynaklandığını düşünmekteyiz.
Kırılganlık, akut bir hastalığın fizyolojik bozukluğuna dayanma yeteneğinin
bozulmasını ifade eder ve yaşın ilerlermesiyle birlikte daha yaygın hale gelmesine
rağmen, yaşlı bireylere özgü değildir. Literatürde, YBÜ’nde yatan hastalarda
kırılganlıkla ilgili çok az çalışmaya rastladık. Yaş, hastalık şiddeti, hastane öncesi
bağımlılık ve daha yüksek klinik kırılganlık skoru arasındaki ilişki daha önce
bildirilmiştir (78). Yoğun bakımda fiziksel fonksiyonu değerlendirmeyi amaçlayan bir
araştırmada YBÜ'ne kabul edilmeden önce kırılgan olan hastaların daha kötü mortalite
ve morbiditeye sahip olduğu ve dolayısıyla kırılganlığın yararlı bir prognostik araç
olabileceğini belirtilmiştir (21). Bir sistematik derlemede, Klinik Kırılganlık Ölçeğini
yoğun bakımda en sık bildirilen kırılganlık değerlendirme aracı olarak tanımlamakla
birlikte, bir çalışmada yalnızca değerlendiriciler arası güvenilirlik için sınırlı kanıt
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bulmuştur (79). Hope ve arkadaşları en yaygın kırılganlık göstergeleri arasında azalan
mobilite, fiziksel aktivite ve kas kuvvetini gösterdiler. Ayrıca kırılganlık
göstergelerinin fazla olduğu hastaların daha yaşlı bireyler olduğunu da gösterdiler.
Aynı çalışmada yetersiz beslenme ve yorgunluk (düşük enerji) diğer kırılganlık
göstergeleri ile anlamlı bir ilişki göstermediği ortaya konmuştur (80). Çalışmamızda
kırılganlığın YBÜ taburculukta yatış düzeyine göre azaldığı bulundu. YBÜ
taburculukta kırılganlığın azalmasını hastaların YBÜ yatış ve taburculuk arasında kas
kuvveti,

fonksiyonel

düzey

ve

yaşam

kalitesinde

iyileşme

görülmesiyle

açıklanabileceğini düşünüyoruz.
Çalışmamızın Limitasyonları
YBÜ’ne farklı yatış tanısı alan hastaların çalışmaya dahil edilmiş olması, YBÜ
yatışı boyunca hastalara uygulanan tedavi yöntemlerinin farklılığı, YBÜ yatış
sürelerinin birbirinden farklı olması nedeniyle her hastanın YBÜ yatış süreci farklı
şekilde etkilenebileceğinden dolayı değerlendirme parametrelerinde farklı etkilenim
görülmesi olasılığı çalışmamızın limitasyonları arasındadır.
Bir başka limitasyon ise PFIT-s, MRC skorlaması gibi değerlendirme
yöntemlerinin biraz öznel olmasıdır. Örneğin, hastaya otur-kalk testinde sağlanan
yardım seviyesinin puanlaması standart yöntemlere ve talimatlara rağmen özneldir.
Yardım miktarı hastanın ayakta durma becerisine ve 2 fizyoterapistin gerekli yardım
miktarının öznel değerlendirmesine göre puanlanır.
Kognitif durumu ölçmek için kullandığımız MoCA değerlendirmesinde yer
alan bazı soruların hastanın eğitim durumuna bağlı olarak cevapsız kaldığı görüldü.
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6. SONUÇ VE ÖNERİLER
Çalışmamızın amacı, YBÜ’nde yatan hastaların egzersiz kapasitesini etkileyen
faktörlerin belirlenmesiydi. Çalışmamıza 24-82 yaş arası 34 hasta dahil edildi.
Çalışmamızın sonunda alınan sonuçlar ve öneriler şunlardır;
1. Kas kuvveti, fonksiyonel düzey, yaşam kalitesi ve kognitif durumun egzersiz
kapasitesi üzerine etkisinin olduğu bulundu. Bu sonuçla, YBÜ’nde çalışan
fizyoterapistlerin egzersiz kapasitesinin geliştirilmesi için bu parametreleri düzenli
olarak değerlendirmesi ve rehabilitasyon programlarını oluştururken çalışmamızın
sonuçlarını göz önünde bulundurmaları önerilmektedir. Hastalar YBÜ yatışı sürecinin
başlarında uygun fizyoterapi ve rehabilitasyon programları ile desteklenirse,
sonuçların sonraki zaman dilimi için daha iyileştirilebilir olacağı ve toplam
rehabilitasyon süresinin kısalacağını düşünmekteyiz.
2. Anksiyete ve depresyonun egzersiz kapasitesi üzerinde etkisi bulunamadı.
Ayrıca anksiyete ve depresyon YBÜ yatış ve taburculuk arasında karşılaştırıldığında
fark bulunamadı. YBÜ’ne yatan hasta sayısının daha fazla olduğu ve belirli bir hastalık
grubunda yapılacak ileriki çalışmalarda anksiyete ve depresyonun egzersiz kapasitesi
üzerinde etkisi ve YBÜ yatış ve taburculuk arasında fark olup olmadığı
araştırılmalıdır.
3. Egzersiz kapasitesi, kas kuvveti, fonksiyonel düzey, yaşam kalitesi, kognitif
durum, kırılganlığın YBÜ yatış ve taburculuk arasında anlamlı düzeyde arttığı
bulundu. YBÜ taburculuk sonrası planlanan fizyoterapi ve rehabilitasyon
programlarına anlamlı fark bulunan ölçüm parametreleri ile ilgili fizyoterapi
yaklaşımları eklenebilir. Ayrıca ileriki çalışmalarda taburculuk sonrası dönemdeki
değişimleri araştırılabilir.
4. Egzersiz kapasitesi ile kas kuvveti, fonksiyonel düzey ve kırılganlık arasında
kuvvetli ilişki; yaşam kalitesi ve kognitif durum arasında orta düzeyde ilişki
bulunurken anksiyete ve depresyon arasında ilişki bulunamadı.
5. PFIT-s testinin kesme değerine bu çalışmada bakılamamıştır. İleriki
çalışmalarda bu ölçümün kesme değeri konusunda çalışmalar yapılmalıdır.
6. Kırılganlık ile egzersiz kapasitesi, fonksiyonel düzey ve yaşam kalitesi
arasında kuvvetli ilişkiye bulunurken kas kuvveti ve kognitif durum arasında ise orta
düzeyde ilişki bulundu. Kırılganlığın YBÜ’ne yatan hastalarda birçok parametreyi
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etkilediği görülmektedir. YBÜ’ne yatışın ilk günlerinden başlanmak üzere taburculuk
ve taburculuk sonrası dönemlerde kırılganlık parametresi ile ilgili daha fazla çalışmaya
ihtiyaç vardır.
Sonuç olarak, hasta popülasyonumuzda kas kuvveti, fonksiyonel düzey, yaşam
kalitesi ve kognitif durum YBÜ yatış ve taburculukta egzersiz kapasitesini belirgin
şekilde etkilemektedir. YBÜ’ne yatan hastalarda egzersiz kapasitesini etkileyen
faktörlerin belirlenmesi konusunu ele alan çalışma bulunmamaktadır. Çalışmamız,
YBÜ yatış ve taburculuk esnasında egzersiz kapasitesini etkileyen birçok faktörün
olabileceğini ve bu faktörlerin YBÜ yatış ve taburculuk arasındaki değişimini ortaya
koyan ilk çalışma olması açısından önemlidir. YBÜ’ne yatan hastalarda etkili bir
fizyoterapi ve rehabilitasyon programının uygulanabilirliği açısından hastayı yatışının
ilk günlerinde değerlendirmek önemlidir. Çalışmamızın sonucunda, YBÜ’ne yatan
hastalardaki periferal kas kuvveti, egzersiz kapasitesi, anksiyete ve depresyon,
fonksiyonel düzey, kognitif durum, yaşam kalitesi ve kırılganlık ile ilgili edinilen
bilgiler hem fizyoterapi rehabilitasyon açısından değerlendirme ve tedavi programı
çizme hem de gelecekteki çalışmalar için yol gösterici olacaktır.
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