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Tarihçe	  
�  İlk	  kez	  1861’de	  Little	  tarafından	  tanımlanmıştır.	  
�  Son	  yıllara	  kadar	  en	  çok	  kabul	  gören	  tanım	  1964’de	  
Bax	  tarafından	  yayınlanmış.	  

�  “İmmatür	  beyinde	  bir	  lezyon	  ve	  defekte	  bağlı	  
oluşan	  hareket	  ve	  postür	  bozukluğudur.”	  

� Kısa	  süreli	  veya	  ilerleyici	  hastalığa	  veya	  pür	  mental	  
retardasyona	  bağlı	  olan	  hareket	  ve	  postür	  
bozuklukları	  bu	  kavramın	  dışında	  tutulmalıdır.	  

�  Dev	  Med	  Child	  Neurol	  1964;	  11:	  295-‐97	  



Tarihçe	  
�  1992’de	  Mutch	  tarafından	  yayınlanan	  tanıma	  göre	  SP	  

�  “Gelişmenin	  erken	  dönemindeki	  beyinde	  oluşan	  
lezyon	  veya	  anormalliklere	  ikincil	  olarak	  meydana	  
gelen	  bir	  grup	  ilerleyici	  olmayan,	  fakat	  zamanla	  
değişebilen	  motor	  bozukluk	  sendromunu	  kapsayan	  
şemsiye	  bir	  terimdir.”	  

�  Dev	  Med	  Child	  Neurol	  1992;	  34:	  547-‐51	  



GMFCS	  (Gros	  Motor	  Fonksiyonel	  Klasifikasyon	  Sistemi)	  

�  1997’de	  Palisano	  ve	  ark.	  tarafından	  geliştirildi.	  
� Hareket	  kabiliyetini	  5	  seviye	  üzerinden	  sınıflar.	  
� Her	  seviye	  5	  yaş	  grubu	  için	  tanımlanmıştır.	  

�  2	  yaşından	  küçük	  
�  2-‐4	  yaş	  
�  4-‐6	  yaş	  
�  6-‐12	  yaş	  
�  Adolesan	  yaş	  grubu-‐12-‐18	  yaş	  (revize	  form)	  

� Günümüzde	  motor	  dizabiliteyi	  tanımlamada	  
kabul	  edilen	  yöntemdir.	  

�  Dev	  Med	  Child	  Neurol	  1997;	  39:	  214-‐23	  



Tarihçe	  
�  2000’de	  yayınlanan	  “Surveillance	  of	  CP	  in	  Europe”	  (SCPE)	  
tanımına	  göre	  serebral	  palsinin	  5	  özelliği	  var,	  

	  
1.	  Şemsiye	  tanıdır.	  
2.	  Kalıcıdır,	  ancak	  değişim	  gösterebilir.	  
3.	  Motor	  fonksiyon,	  hareket	  ve	  postürü	  etkileyen	  bir	  hastalık	  
vardır.	  

4.	  Lezyon	  veya	  bozukluk	  ilerleme	  göstermez.	  
5.	  Lezyon	  veya	  anormallik	  immatür	  beyinde	  olur.	  

	  
Dev	  Med	  Chid	  Neurol	  2000;	  42:	  816-‐24.	  



2005	  Interna9onal	  Workshop	  
�  Serebral	  palsi,	  gelişmekte	  olan	  fetal	  veya	  infant	  
beyninde	  oluşan,	  ilerleyici	  olmayan	  bozukluğa	  bağlı,	  
aktivite	  kısıtlılığına	  yol	  açan,	  hareket	  ve	  postür	  
gelişiminde	  bozukluk	  olan	  bir	  grup	  kalıcı	  hastalığı	  
tanımlar.	  Serebral	  palside	  motor	  bozukluklara	  
genellikle	  duyu,	  algılama,	  bilişsel,	  iletişim	  ve	  
davranışsal	  bozukluklar,	  epilepsi	  ve	  ikincil	  kas	  iskelet	  
problemleri	  eşlik	  eder.	  

	  
	  
�  Dev	  Med	  Child	  Neurol	  2005;	  47:	  571-‐76.	  
�  Dev	  Med	  Child	  Neurol	  2007;49	  (Suppl):	  8-‐14.	  



Vurgulanan	  özellikler	  
� Etyolojisi,	  tipi	  ve	  şiddeti	  açısından	  farklılık	  
gösteren	  heterojen	  bir	  gruptur.	  	  

� Tek	  bir	  hastalık	  değildir.	  
� Bozukluk	  kalıcıdır,	  ama	  ilerleyici	  değildir.	  
� Klinik	  zaman	  içinde	  değişebilir.	  
� Geçici	  hastalıkları	  kapsamaz.	  



Vurgulanan	  özellikler	  
� Kaba	  ve	  ince	  motor	  fonksiyonlarda	  bozukluk	  olur.	  
� Motor	  kayıbın	  şiddeti	  farklılık	  gösterebilir.	  
� Motor	  problemler	  nedeniyle	  yürüme,	  beslenme	  ve	  
yutma	  bozuklukları,	  koordineli	  göz	  hareketleri	  ve	  
konuşma	  bozuklukları	  olur.	  	  

� Motor	  bozukluklara	  sekonder	  gelişen	  	  davranışsal,	  kas	  
iskelet	  ve	  sosyal	  katılım	  problemleri	  görülür.	  	  

� Hareket	  ve	  postür	  etkilenmemişse	  SP	  kabul	  
edilmez.	  



İnsidans:	  
� Dünyada	  ülkelere	  göre	  değişmekle	  birlikte	  insidans	  
2-‐3/1000	  şeklindedir.	  	  

� Türkiye’de	  bu	  rakam	  8/1000	  olarak	  bildirilmiştir.	  	  

� Çocuk	  yaş	  grubunda	  ciddi	  fiziksel	  dizabilitenin	  en	  sık	  
görülen	  sebebidir.	  

�  Surveillance	  of	  cerebral	  palsy	  in	  Europe,	  2000	  	  
�  Dev	  Med	  Chid	  Neurol	  2000;	  42:	  816-‐24.	  





Klasifikasyonun	  amacı	  
�  Tanım	  

�  Problemin	  özellikleri	  ve	  şiddetinin	  net	  olarak	  belirlenmesini	  
sağlar.	  

� Öngörü	  
�  Şimdiki	  ve	  gelecekteki	  sağlık	  ve	  bakım	  gereksinimlerini	  
tahmin	  etmemizi	  sağlar.	  

�  Karşılaştırma	  
�  Farklı	  bölgelerdeki	  vaka	  serileri	  ile	  gerçekçi	  bir	  karşılaştırma	  
yapmamızı	  sağlar.	  

�  Değişiklikleri	  değerlendirme	  
�  Zaman	  içinde	  bir	  olguda	  oluşan	  gelişmeleri	  izlemeye	  olanak	  
verir.	  



Klasik	  sınıflama	  
� Etkilenen	  ekstremiteye	  göre	  sınıflama	  

� Monopleji	  
� Hemipleji	  
�  Tripleji	  
� Dipleji	  
�  Kuadripleji	  

� Kas	  tonusundaki	  değişikliklere	  göre	  sınıflama	  
�  Spastik	  
� Diskinetik	  
�  Atonik	  
� Mikst	  





AACPDM	  klasifikasyonu	  (2005)	  
Sınıflamada	  dikkate	  alınan	  parametreler	  
1.   Motor	  anormallikler	  

a.  Motor	  bozukluğun	  tipi	  ve	  natürü	  
b.  Fonksiyonel	  motor	  beceriler	  

2.   Eşlik	  eden	  sorunlar	  
3.   Anatomik	  ve	  	  görüntüleme	  bulguları	  

a.  Anatomik	  dağılım	  
b.  Nörolojik-‐görüntüleme	  bulguları	  

4.   Sebep	  ve	  oluşma	  zamanı	  



1a.	  Motor	  bozukluğun	  9pi	  ve	  natürü	  
� Anormal	  kas	  tonusu	  ve	  istemsiz	  hareketler:	  

�  Spastik	  (Unilateral,	  bilateral)	  
� Diskinetik	  (Distoni,	  Koreatetoz)	  
�  Ataksik	  

olarak	  sınıflanır.	  
� Altta	  yatan	  fizyopatolojiye	  bağlıdır	  ve	  etyoloji	  
konusunda	  bilgi	  verir.	  

� Mikst	  tanımının	  kullanılmaması,	  dominant	  
olan	  tip	  ile	  adlandırılması	  öneriliyor.	  



1b.	  Fonksiyonel	  motor	  beceriler	  
� Alt	  ve	  üst	  ekstremite	  fonksiyonları	  objektif	  
fonksiyonel	  skalalar	  ile	  ayrı	  ayrı	  değerlendirilmeli.	  

� Ambulasyon	  için	  GMFCS	  kabul	  edilmektedir.	  
�  Fonksiyonel	  mobilite	  ve	  aktivite	  kısıtlılığına	  göre	  5	  
evrede	  sınıflanır.	  

� Çift	  el	  ince	  motor	  fonksiyonel	  skala	  (Bimanual	  fine	  
motor	  function	  scale-‐BFMF)	  üst	  ekstremite	  için	  
önerilir.	  Fonksiyonları	  5	  evrede	  sınıflar.	  

� Bulbar	  ve	  oromotor	  sorunlar	  ayrıca	  değerlendirilmeli.	  



2.	  Eşlik	  eden	  sorunlar	  
� Motor	  bozukluklardan	  daha	  fazla	  limitasyon	  yapabilir.	  
� Nöbetler	  
�  İşitme	  ve	  görme	  sorunları,	  
�  IQ	  (zeka	  düzeyi)	  
� Bilişsel	  bozukluklar,	  
� Dikkat	  eksikliği	  
� Emosyonel	  ve	  davranışsal	  sorunlar,	  
�  İleri	  dönemde	  gelişen	  kas-‐iskelet	  sorunları.	  



2.	  Eşlik	  eden	  sorunlar	  
�  IQ	  (intelligence	  quotient)	  

� Normal 	   	   	  >85 	  (okula	  devam	  edebilir)	  
�  Borderline 	   	  70-‐84	  
� Hafif	  etkilenmiş 	  50-‐69 	  (okuma-‐yazma-‐sayma)	  
� Orta	  etkilenmiş	   	  20-‐49	  
�  Belirgin	  etkilenmiş 	  <20	  



2.	  Eşlik	  eden	  sorunlar	  
� Görme	  

� Düzeltilmiş	  olarak	  0.1	  altında	  olması	  	  
� İşitme	  

� Kulaklık	  olmaksızın	  70	  DB’in	  altında	  olması	  
� Epilepsi	  

� Ateş	  gibi	  bir	  neden	  olmaksızın	  en	  az	  2	  nöbet	  
olması	  



3a.	  Anatomik	  dağılım	  
� Motor	  tutulumun	  paterni	  ve	  yaygınlığı	  belirlenmelidir.	  
� Önceki	  sınıflamada	  sadece	  ekstremiteler	  dikkate	  
alınıyordu	  ve	  kol	  ve	  bacaklardaki	  tutulumun	  
karşılaştırılması	  gerekiyordu.	  ör/dipleji.	  

� Oysa	  kol	  ve	  bacaklar	  yapısal	  ve	  fonksiyonel	  olarak	  
birbirinden	  tamamen	  farklıdır.	  

� Tüm	  vücut	  kısımlarının	  (kollar	  ve	  bacaklar	  
yanısıra	  gövde	  ve	  orofarinksin)	  hareket	  ve	  postür	  
bozukluğu	  tanımlanmalıdır.	  



3b.	  Nöro-‐görüntüleme	  bulguları	  
�  Son	  yıllara	  kadar	  serebral	  palside	  görüntüleme	  
bulguları	  ile	  klinik	  bulgular	  arasındaki	  ilişki	  zayıftı.	  

� Ancak	  görüntüleme	  teknolojisindeki	  ilerlemeler	  ve	  
kantitatif	  motor	  değerlendirmeler	  bize	  farklı	  bir	  bakış	  
açısı	  kazandırdı.	  

� Bu	  bulgulara	  göre	  bir	  sınıflama	  henüz	  yok.	  

� Amerikan	  Nöroloji	  Akademisi’nin	  önerisi	  tüm	  
serebral	  palsi	  olgularında	  uygun	  olduğunda	  
görüntüleme	  yapılması	  yönündedir.	  



3b.	  Nöro-‐görüntüleme	  
�  CT	  ile	  %77	  
� MR	  ile	  %89	  patoloji	  gösterilir.	  
�  Beyinin	  farklı	  bölgeleri,	  gelişimin	  farklı	  evrelerinde	  daha	  
duyarlıdır.	  

�  Primer	  beyaz	  cevher	  hasarı;	  Periventriküler	  lökomalazi	  
(PVL)	  veya	  periventriküler	  hemorajik	  infarkt	  (PVH)	  
lezyonun	  24-‐34	  haftalar	  arasında	  olduğunu	  düşündürür.	  

�  PVH	  daha	  çok	  immatür	  fetüste	  olur.	  
�  PVL	  özellikle	  posteriorda	  ise	  34.	  haftaya	  yakın	  olur.	  
�  PVL	  anteriorda	  ise	  lezyon	  daha	  erken	  olmuştur.	  



3b.	  Nöro-‐görüntüleme	  
�  Beyin	  maturitesi	  tamamlanınca	  gri	  cevher	  daha	  duyarlıdır.	  
�  Gri	  cevher	  lezyonu	  santral	  yapılarda	  veya	  kortekste	  olur.	  

�  Talamus,	  posterior	  putamen	  ve	  Rolandik	  kortekste	  
bilateral	  simetrik	  hasar	  matür	  beyinde	  asfiksi	  nedeniyle,	  

�  Diffüz	  kortikal	  hasar	  terme	  yakın	  parsiyel	  hipoksi	  ile,	  
�  Fokal	  kortikal	  hasar	  orta	  serebral	  arter	  alanında	  
herediter	  veya	  akkiz	  trombofili	  veya	  çevresel	  faktörler	  ile	  
olabilir.	  



4.	  Sebep	  ve	  zaman	  
�  Serebral	  palsi	  multipl	  risk	  faktörünün	  etkileşimi	  ile	  
olur	  ve	  genellikle	  tek	  bir	  sebep	  tanımlanamaz.	  

� Prenatal,	  perinatal	  ve	  postnatal	  olabilir.	  
�  Sebebe	  bağlı	  kesin	  bir	  sınıflama	  şu	  anda	  gerçekçi	  
değildir.	  

�  Serebral	  palsinin	  ne	  zaman	  oluştuğu	  belli	  ise	  
tanımlarken	  belirtilmelidir	  	  

� Ör/	  postnatal:	  menenjit,	  kafa	  travması	  



Anamnez	  
� Prenatal	  öykü	  

�  Gebelikle	  ilişkili	  bilgiler,	  anneye	  ait	  hastalıklar	  
�  Aile	  öyküsü	  

� Perinatal	  öykü	  
� Doğum	  ağırlığı,	  apgar	  skoru,	  	  
�  Komplikasyonlar,	  intraventriküler	  kanama,	  	  

� Postnatal	  öykü	  
�  Yeni	  doğan	  ve	  süt	  çocuğu	  dönemindeki	  hastalıklar	  

� Gelişimsel	  öykü	  
�  Gelişim	  basamakları	  



Etyoloji	  	  
�  Son	  yıllarda	  yapılan	  çalışmalar	  prenatal	  faktörlerin	  SP	  
gelişiminde	  daha	  etkili	  olduğunu	  göstermiştir.	  

� Prenatal	  nedenler	  %75-‐80’dir.	  
� Perinatal	  nedenler	  %10-‐15’dir.	  
� Anormal	  fetal	  beyin	  prematür	  doğum	  riskini	  
arttırmaktadır.	  

� Hastaların	  %	  50	  sinde	  belirgin	  bir	  etyolojik	  neden	  
bulunmamaktadır	  



Etyoloji	  
� En	  sık	  rastlanan	  SP	  nedeni	  prematüritedir	  
� Doğum	  ağırlığı	  düştükçe	  SP	  insidansı	  artar	  
�  1500	  gr	  altında	  doğan	  bebeklerde	  SP	  riski	  %15-‐20	  dir	  
� Özellikle	  intraventriküler	  kanama	  gelişen	  ve	  beyaz	  
cevhere	  yayılım	  gösteren	  prematürler	  risk	  altındadır	  

� Apgar	  skoru	  10.dakikada	  3	  veya	  daha	  az	  olan	  
bebeklerde	  SP	  riski	  %	  10-‐15	  dir	  



Prenatal	  öykü	  
� Annede	  tansiyon	  değişiklikleri,	  
� Metabolik,	  endokrin	  hastalıklar	  
� Enfeksiyon,	  	  
� Zehirlenmeler,	  
� Plasental	  yetmezlik,	  kanama,	  	  
� Çoğul	  gebelik,	  
�  İlaç	  kullanımı,	  	  
� Travma	  veya	  radyasyon	  öyküsü,	  
� Yetersiz	  beslenme,	  
�  Fetal	  hareketlerde	  azalma	  sorgulanır.	  



Perinatal	  öykü	  
� Doğumun	  uzun	  sürmesi,	  	  
� Doğumda	  hipoksi/kanama	  
� Kordonun	  kısa	  veya	  uzun	  olması,	  	  
� Kordon	  dolanması,	  	  
� Erken	  membran	  ruptürü	  
� Mekonyum	  aspirasyonu	  
� Prematür	  doğum	  (36	  haftadan	  önce	  doğum)	  
� Düşük	  doğum	  ağırlığı	  (1500	  gr’dan	  az)	  
� Düşük	  Apgar	  skoru	  



Postnatal	  öykü	  
� Kan	  şekeri	  düşüklüğü,	  	  
� Yeni	  doğan	  sarılığı,	  
� Enfeksiyon,	  sepsis,	  menenjit,	  
� Uzun	  süren	  konvulsiyonlar,	  
�  Sıvı	  kaybı,	  elektrolit	  dengesizliği,	  
� Dolaşım	  yetersizlikleri,	  	  
� Yüksek	  ateş,	  
� Kafa	  travması.	  



Postnatal	  öykü	  
� Yenidoğanda	  
� Kas	  tonusunda	  
anormallik	  

� Prematür	  doğum	  
� Konvülsiyon	  

� Süt	  çocuklarında	  
� Baş	  çevresinin	  küçük	  
olması	  

� Aşırı	  ağlama	  
� El	  tercihi	  olması	  
�  Salya	  akması	  
� Gelişim	  basamaklarına	  
geç	  ulaşma	  



Genel	  Bilgi	  
� Büyüme	  parametreleri,	  
� Beslenme	  şekli,	  
� Oral	  fonksiyonlar,	  
� Kullanılan	  ilaçlar,	  
� Allerji,	  
� Konvülzyon,	  
�  Strabismus,	  
�  İşitme	  bozuklukları,	  
� Aşılar	  



Gelişimsel	  öykü	  
� Kaba	  motor	  fonksiyonlar	  	  
�  İnce	  motor	  fonksiyonlar	  
� Konuşma	  ve	  dil	  fonksiyonları	  
�  Sosyal	  ve	  kişisel	  beceriler	  



Kaba	  motor	  fonksiyonlar	  
� Baş	  tutma	  
� Destekli	  oturma	  
� Desteksiz	  oturma	  
� Dönme	  
� Emekleme	  
� Diz	  üstü	  denge	  
� Diz	  üstü	  adım	  alma	  
� Ayakta	  durma	  
�  Sıralama	  
� Yürüme	  



Kaba	  motor	  fonksiyonlar	  
Baş	  tutma	  	  
�  0-‐3	  ay	  arasında	  tamamlanır.	  	  
�  3	  aydan	  sonra	  motor	  gelişme	  geriliği	  olarak	  kabul	  
edilir.	  

Destekli	  oturma	  
�  	  3-‐6	  ay	  arası	  gerçeklesir.	  	  
� Bu	  dönemde	  başı	  tutma	  stabilleşir,	  	  
� Başın	  ani	  düşüşleri	  ortadan	  kalkar.	  	  



Kaba	  motor	  fonksiyonlar	  
Desteksiz	  oturma	  
�  6.	  ay	  civarı	  baslar.	  
� Bu	  dönemde	  dönmeler	  de	  başlar.	  
	  
Emekleme:	  	  
�  9.	  ayda	  başlar.	  
� Resiprokal	  adımlama	  	  
hareketinin	  başlangıcıdır.	  



Kaba	  motor	  fonksiyonlar	  
� Ayakta	  durma:	  	  
�  İlk	  dönemde	  tutunarak	  ayakta	  
duran	  çocuk	  gövde	  dengesini	  
sağladığı	  zaman	  	  ellerini	  bırakır	  ve	  
bağımsızlaşır.	  

�  Sıralama	  da	  bu	  dönemde	  gözlenir.	  



Kaba	  motor	  fonksiyonlar	  
� Yürüme	  
�  18	  aya	  kadar	  gecikebilir.	  
� Diğer	  gelişim	  basamakları	  da	  yavaş	  olb.	  	  
� Ailevi	  farklılık	  gösterebilir.	  
�  İri	  bebeklerde	  denge	  daha	  zor	  sağlanır.	  



İnce	  motor	  fonksiyonlar	  
� Elin	  ağıza	  götürülmesi	  
� Elden	  ele	  oyuncak	  gecirme	  
� Çift	  el	  aktiviteler	  
� Kavrama	  
� Oyun	  
� Yazı	  yazma	  
� Günlük	  yaşam	  aktiviteleri	  



Konuşma	  ve	  dil	  fonksiyonları	  
� Anlamsız	  sesler	  çıkarma	  
� Heceler	  çıkarma	  
� Heceleri	  sıralama	  
� Kelimeler	  
� Kelimeleri	  sıralama	  
� Vücut	  bölümlerini	  sayma	  
�  Sayı	  sayma	  
� Alfabeyi	  söyleyebilme	  



Sonuç	  
�  Serebral	  palsi	  etyolojisi,	  tipi	  ve	  şiddeti	  açısından	  
farklılık	  gösteren	  heterojen	  bir	  gruptur.	  	  

� Motor	  fonksiyon,	  hareket	  ve	  postürü	  etkileyen	  
bir	  hastalıktır.	  

�  Sınıflamada	  motor	  bozukluğun	  özellikleri,	  
fonksiyonel	  durum,	  eşlik	  eden	  sorunlar,	  
görüntüleme	  bulguları	  ve	  etyoloji	  dikkate	  
alınmalıdır.	  

�  İyi	  bir	  öykü	  klinik	  bulgular	  ve	  seyir	  konusunda	  
ciddi	  ipuçları	  verir.	  

	  




