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İnme en sık karşılaşılan ve en önemli engellilik nedenleri arasında yer alan bir
nörolojik problemdir. Serebral dokuda meydana gelen etkiler patolojik olayın
uzunluğuna ve derecesine, obstüksiyonun derecesine ya da hemorajın büyüklüğüne,
kollateral dolaşımın mevcudiyetine, vücudun beynin tüm bölgelerine kan akışı
sağlanmasını düzenleyebilmesi ve devam ettirebilmesine bağlıdır.
İnme sonrasında hemipleji/hemiparezi, duyusal disfonksiyon, afazi ya da
disartri, oro-fasiyal fonksiyon kaybı, görsel alan problemleri gibi fiziksel
bozuklukların yanı sıra dikkat, oryantasyon, hafıza ve düşünme gibi kognitif
bozukluklarda ortaya çıkmaktadır.

İnmenin tipine, süresine, yaralanma
bölgesine,
yaralanmanın
büyüklüğüne,
hastanın yaşına ve eşlik eden hastalıklara bağlı
olarak değişiklik göstermektedir.

Akut inme geçirmiş hastaların %43-78’sinde yönetici işlev, dikkat ve hafıza
(kısa ve uzun) bozuklukları görülmektedir.
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İnmede kognitif problemler ile ilgili tutarlı
bir profil mevcut olmamasına karşın inme
sonrasında ‘bilgi işlemi’ ve ‘yönetici işlevlerin’
yavaşlama eğiliminde olduğu bilinmektedir.
Yönetici işlev defisitleri inme sonrasında
denge ve mobilite (örn: yürüme hızı) gibi
fonksiyonel becerilerde iyileşmenin yetersiz
olduğunun bir göstergesidir.

Ayrıca kognitif yeteneklerin kısıtlanması, fonksiyonel becerileri ‘rehabilitasyona
katılımın azalması’ ve ‘verilen talimatları takip edememe’ nedeniyle de indirek
olarak olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Bu durum hastaların bağımsızlık
düzeylerin azalmasına dolayısıyla günlük yaşam içerisindeki aktivite ve
katılımlarının kısıtlanmasına neden olmaktadır.
İnmeden 1 yıl sonra günlük aktivitelerde (giyinme, banyo yapma, dışarı çıkma
gibi) fiziksel ya da kognitif yetersizliklerden dolayı başkasına bağımlı kalma oranı
% 20- 30 olarak açıklanmaktadır.

‘KOGNİSYON’ dikkat (odaklanma, yön değiştirme, bölünme ya da belli bir
görev sırasında ya da uyarana karşı dikkati sürdürme), yönetici işlevler (planlama,
düşünceleri organize etme, başlatma, inhibisyon/bastırma, duygusal kontrol),
görsel algısal yetenek (görsel inceleme, çizme, kurgulama), hafıza (görsel ve
işitsel bilgileri geri çağırma ve hatırlama) ve dil (sözel anlatım/ekspresif ve dili
algılama/reseptif) gibi birçok alanı içeren bir konsepttir.
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Hafıza disfonksiyonu, inme sonrasında
sık telaffuz edilen kognitif problemlerden
biri değildir, vasküler kognitif bozukluğu
olan kişilerin sadece yarısı amnestik bulgular
sergilerler.
Bu alanda yapılan çalışmalar inme ile
ilgili
kognitif
problemlerin
hafıza
disfonksiyonundan (amnestik) çok dikkat ve
yönetici işlevler (nonamnestik) ile ilgili
olduğunu göstermektedir.
İnme sonrasında soyutlama, yürütme
fonksiyonları ve işlem hızında belirgin
defisitlere rastlanmaktadır.

Soyutlama/soyut düşünme yüksek seviye
semantik

bilgiyi

kullanabilme

yeteneğidir.

Soyutlamanın uzun dönem dil performansının
en iyi prediktörü olduğu belirtilmektedir.
İnme sonrasında ortaya çıkan soyutlama ve
dil problemleri günlük yaşam içerisinde iletişim
kurabilme ve güvenlik farkındalığı açısından
hastaların

sıkıntı

olabilmektedir.

Yönetici işlevlerde bozukluk inme sonrasında
karşılaşılan en yaygın kognitif problemlerden biridir.
İnme

geçirmiş

hastalarının

ortalama

olarak

%75’inde yönetici işlev problemleri ortaya çıktığı
belirtilmektedir.
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yaşamasına

neden

Yönetici
davranış

fonksiyonlar

oluşturma

ve

hedefe
yeni

yönelik

durumlarda

davranışı adapte edebilmek için gerekli olan
başlatma, planlama, sıralama, gözlemleme,
problem çözme, karar verme ve hata düzeltme
gibi süreçleri içerir.
Yönetici
inme

fonksiyonlardaki

sonrasında

kompanse

etmek

stratejilerinin

bozukluklar

ekstremite
için

gerekli

zayıflığını

alternatif
olduğu

hareket

durumlarda

günlük yaşam aktivitelerini olumsuz yönde
etkilemektedir.

Kognitif yavaşlama inme sonrasında sık rastlanan
bir problemdir ve hastaların büyük bir çoğunluğu bilgi
işlemde ciddi bir yavaşlama sergilemektedirler.
İşlem hızı fonksiyonel aktivelerde bağımsızlığı
etkilemesi ve inmeli hastalarda bağımsızlık düzeyi
için prediktif olması sebebiyle klinik olarak önemli bir
faktördür.

Hastaların hemen hemen %60’ında ortaya çıkan bu kognitif defisitler inme
sonrası motor iyileşme için gerekli olan sensorimotor öğrenmeyi bozmaktadır.

İnme

sonrasında

bozulmuş

kognitif

fonksiyonlar

motor

işlevlerin

gerçekleştirilmesini zorlaştıracaktır. Dikkat, karar verme ve diğer kognitif kontrol
işlemleri denge, ambülasyon, yakalama, uzanma gibi inme sonrasında etkilenen tüm
motor fonksiyonlar için gereklidir. Dolayısıyla inme sonrasında bozulmuş kognitif
fonksiyonların bağımsız yaşayabilme olasılığını azaltacağı açıkça ortadadır .
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Sağlıklı kişilerde yapılan çalışmalar, egzersizin beyinde öğrenme ilgili olan
önemli hormonal, yapısal ve fonksiyonel değişiklere neden olduğunu göstermiştir.
Egzersizin kognitif fonskyionlar üzerindeki etkisine dair üç hipotez bulunmaktadır.
1.

Egzersizin görev performansında rol oynayan beyin alanlarındaki oksijen
saturasyonu ve anjiogenezi artırdığını öne sürülmektedir.

2.

Egzersizin bilgi işlemi fasilite eden seratonin ve norepinefrin gibi beyin
nörotransmitterlerini artırdığı belirtilmektedir.

3.

Egzersizin gelişen beyinde nöronal yaşam ve farklılaşmada, erişkin beyinde ise
dendritik dallanma ve sinaptogenezde rol alan beyin türevli nörotrofik faktör
(BDNF), insülin benzeri büyüme faktörü (IGF-1) ve Vasküler Endotelyal
Büyüme Faktörü (VEGF) gibi nörotrofinleri regüle ettiği gösterilmiştir. Bu, en
iyi çalışılan hipotezdir.

Fiziksel aktivitenin sağlık durumunu iyileştirme (örn: stresin azalması ve uyku
düzenin iyileşmesi) ve kronik hastalıkları azaltma (örn: koroner kalp hastalığı) gibi
yararlı etkiler ile nörokognitif fonksiyonlar üzerinde endirekt etki yarattığı
bilinmektedir. Fiziksel aktivitenin kognitif fonksiyonlar üzerindeki direk etkilerinden
sorumlu olan biyolojik mekanizmalar ise günümüzde hala tartışmalıdır ...
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Fiziksel aktivitenin supramoleküler mekanizmaları (anjiogenez, nörogenez ve
sinaptogenez) farklı moleküler mekanizmalar ile etkilediği belirtilmektedir.
I.
a.

Supramoleküler mekanizmalar

Anjiogenez: egzersiz beyinin vaskülarizyonu ve dolayısıyla kan akışını
artırmaktadır. Aerobik egzersiz ile serebral kan akımının %30 oranında
artabileceği belirtilmektedir.

b.

Nörogenez: inme sonrasında tüm bölgelerde olmasa da bazı bölgelerde
(örn. Hippokampus) nörogenezisin gerçekleştiği ve egzersizin bu
proliferasyonu artırdığı bilinmektedir.

c.

Sinaptogenez: UCP2 fonksiyonu ile ilgili mitokondrial mekanizmanın
sinaptogenezi etkilediği ayrıca yapısal değişiklikler haricinde fiziksel
aktivite ile sinaptik plastisitede değişiklikler (LTP artar) görüldüğü
belirtilmektedir.
II. Moleküler mekanizmalar

a.

Beyin türevli nörotrofik faktör (BDNF): BDNF’nin hippokampal
fonksiyon,

sinaptogenez,

nörogenez,

öğrenme

ve

depresyonun

modülasyonunda önemli bir rol oynadığı belirtilmektedir.
b.

İnsülin benzeri büyüme faktörü (IGF-1): IGF-1’in periferik dolaşımda
yükselmesinin egzersize bağlı nörogenez için gerekli olduğu gösterilmiştir.

c.

Vasküler Endotelyal Büyüme Faktörü (VEGF): IGF-1 ve VEGF’nin
interaktif etkilerinin egzersize bağlı nörogenez ve anjiogenez üzerinde
etkili olduğu görünmektedir.

d.

Nörotransmitterler:

Egzersizin

santral

sinir

sisteminin

major

nöromodülatörleri olan serotonerjik, noradrenerjik, dopaminerjik ve
kolinerjik sistemlerde de aktivasyona neden olduğu belirtilmektedir.
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NE TÜR EGZERSİZ?
İnme

popülasyonu

üzerine

yapılan

çalışmalar aerobik egzersizin (örn: bisiklet
ergometresi, yürüme bandı, serbest zeminde
yürüme aktiviteleri) bazı kognitif fonksiyonlar
(örn: işlem hızı, örtük bellek) üzerinde olumlu
etkilerini göstermişlerdir.
Aerobik ve dirençli egzersiz eğitiminin
birlikte kullanılmasının dikkat/konsantrasyon
ve görsel algısal yetenek/işlem hızı gibi
kognitif fonksiyonlar üzerinde daha etkili
olduğu belirtilmektedir.

NE KADAR EGZERSİZ?
İnme

sonrasında

heterojenitesi

yapılan

nedeniyle

çalışmaların

kognitif

gelişim

amacıyla uygulanabilecek egzersiz reçeteleri
hususunda ortak bir karara varılamamıştır.
Çalışmalar
rehabilitasyon

‘sık, aralıklı, düşük şiddetli’
programlarının

hippokampal

BDNF seviyesini artırarak nöroplastisitenin
fasilite edilmesi ve kognitif gelişim için uygun
olabileceğine işaret etmektedir...

Fiziksel aktivite tercihinde eski bir deyiş olan ‘her şey kararında olmalı’ en uygun
seçim olarak görünmektedir...
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