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Beyin felçli çocuklarda vücut kitle indeksi,
işlevsel düzey ve sağlıkla ilgili yaşam kalitesi
arasındaki ilişkinin incelenmesi
Examination of the relation between body mass index, functional level and
health-related quality of life in children with cerebral palsy
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Özet

Abstract

Amaç: Bu çalışmanın amacı, beyin felçli (BF) çocuklarda vücut kitle
indeksi (VKİ) ile işlevsel düzey ve sağlıkla ilgili yaşam kalitesi arasındaki ilişkinin incelenmesidir.
Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya 2-18 yaş arası 278 BF’li çocuk alınmıştır. Çocukların sosyo-demografik özellikleri kaydedilmiş, işlevsel
bağımsızlık düzeyleri WeeFIM ile, sağlıkla ilgili yaşam kalitesi çocuk
sağlığı anketi anne-baba formu PF-50 ile değerlendirilmiştir. Bu çalışma için gerekli etik kurul izni Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp
Fakültesi Etik Kurulu’ndan alınmıştır (No: 2008/100-77).
Bulgular: Vücut kitle indeksine göre sınıflandırıldığında çocukların
%26,3’ü normal kilolu, %5,4’ü aşırı kilolu, %11,5’i şişman, %56,8’i
düşük kilolu idi. Düşük kilolu oranı orta ve şiddetli etkilenimli BF’li
çocuklarda daha fazla iken (sırasıyla, %52,7, %53,8), şişmanlık oranı
hafif etkilenimli yürüyebilen çocuklarda daha yüksek oranlardaydı
(%7,1). Normal kilolu, aşırı kilolu, şişman ve düşük kilolu beyin felçli çocuklarda toplam WeeFIM skoru, yaşam kalitesinin fiziksel işlev,
fiziksel sağlık nedeniyle rol/sosyal kısıtlamalar değişkenleri arasında anlamlı bir fark bulunmuştur (p<0,05). İlişki analizinde, VKİ ile
WeeFIM ve VKİ ile yaşam kalitesinin fiziksel işlev, duygusal ya da
davranışla ilgili zorluklar nedeniyle rol/sosyal kısıtlamalar, ağrı ve
rahatsızlık ve öz saygı alt bölümleri arasında pozitif yönde bir ilişki
bulunmuştur (p<0,05).
Çıkarımlar: Sonuçlarımız BF’li çocuklarda VKİ’nin günlük yaşamda
işlevsel bağımsızlığı ve sağlıkla ilgili yaşam kalitesini etkilediği, şiddetli etkilenimli ve düşük VKİ değerlerine sahip çocuklarda bu durumun daha belirgin olduğunu göstermiştir. Konu ile ilgili yapılacak
daha çok çalışmaya gereksinim vardır. (Türk Ped Arş 2014; 49: 130-7)

Aim: The aim of this study was to examine the relation between body
mass index (BMI) and functional level and health-related quality of
life in children with cerebral palsy (CP).
Material and Methods: Two hundred seventy-eight children with
CP aged between 2 and 18 years were included in the study. The
sociodemographic properties of the children were recorded. Their
functional independence levels were assessed with WeeFIM and
their health-related quality of life levels were assessed with the Child
Health Questionnaire-Parent Form (PF-50). Approval was obtained
from the ethics committee of Abant İzzet Baysal University Medical
Faculty for this study (Number: 2008/100-77).
Results: When classified by body mass index, 26.3% of the children
had a normal body weight, 5.4% were overweight, 11.5% were obese
and 56.8% had a low body weight. The rate of low body weight was
higher in children with moderate and severe CP (52.7% and 53.8%,
respectively), while the rate of obesity was higher in children with
mild CP who could walk (7.1%). A significant difference was found
in children with CP with a normal body weight, overweight children
with CP, obese children with CP and children with CP with a low
body weight in terms of the total WeeFIM score and the variables of
quality of life including physical functionality and role/social limitations because of physical health (p<0.05). In the correlation analysis,
a positive correlation was found between WeeFIM and BMI and the
subdimensions of role/social limitations because of emotional or
behavioral difficulties, pain and discomfort and self-esteem (p<0.05).
Conclusions: Our results showed that BMI affected functional independence and health-related quality of life in children with CP and
this was more prominent in children who had severe CP and low
BMI values. More studies are needed in this area.
(Türk Ped Arş 2014; 49: 130-7)
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Giriş
Normal çocuklarla karşılaştırıldığında, beyin felçli (BF) çocuklarda kötü beslenme, ağızdan kötü motor işlev, üst ekstremitelerin yetersiz işlevi, bilişsel bozukluklardan kaynaklı
yetersiz beslenme ve büyüme gerilikleri söz konusudur (14). Fakat, son yıllarda yapılan çalışmalarda daha az etkilenimi olan (hemiparetik ve diparetik) ve daha iyi işleve sahip
BF’li çocuklarda şişmanlık sıklığının ağır etkilenimli BF’li
çocuklara oranla daha yüksek olduğu gösterilmektedir. Aynı
şekilde, hafif etkilenimli çocuklar orta ve şiddetli etkilenimli
çocuklara göre günlük yaşamda işlevsel aktiviteleri etkileyen
spastisite ve azalmış motor kontrolden kaynaklanan daha az
nöromüsküler bozukluğa sahiptirler (5-8). Bununla birlikte,
sağlıklı yaşıtlarıyla karşılaştırıldıklarında enerji tüketimleri
daha az, yaşlarına uygun fiziksel aktivite katılımları ve sportif
aktivite katılımları kısıtlıdır (5, 9). Dolayısıyla, sağlıklı çocuklarla karşılaştırıldığında daha hareketsiz olan bu çocuklarda
şişmanlık riski artmaktadır. Şişmanlığın BF’li çocuklarda işlevsel hastalık oranında bozukluğa neden olduğu ve beraberinde birçok sağlık sorununa neden olduğu belirtilmektedir.
Şişmanlık günlük aktivite başarısını daha da zorlaştırmakta,
fiziksel aktivitelere katılım kısıtlılığı, kendine bakımda yetersizliğe yol açarak genel sağlığı olumsuz etkileyebilmektedir
(5). Beyin felçli çocuklarda beslenme sorunlarıyla birlikte
bu sorunlar aktivite katılımı için gerekli enerji tüketiminde
azalma ile birlikte, sosyal katılım kısıtlılığı, ilgisizlik, öğrenme becerisinde azalma, oyun aktivitelerinde kısıtlılık ve okul
başarısında azalma ile sonuçlanabilmektedir. Bu da çocuğun
genel iyilik hali ve yaşam kalitesini önemli derecede azaltabilmektedir.
Yapılan çalışmalarda büyüme ile sağlık arasında önemli bir
ilişkinin olduğu, vücut kompozisyonunun BF’li çocuklarda
genel sağlık durumunu etkilediği çocuğun aktivite katılım
başarısını ve aile içi aktivite düzeyini etkilediği bulunmuştur
(7, 10). Vücut kompozisyonu hem çocuk hem de ailenin yaşam kalitesini etkileyen önemli bir etmen olup (10, 11), BF’li
çocuklarda çocuğun işlevsel yeteneğini (örn, hareketlilik ve
sosyal katılım) ve iyilik halini farklı boyutlarda etkilemektedir.
Literatürde BF’li çocuklarda vücut kompozisyonu ve beslenme sorunlarını belirlemeye yönelik çalışmalar olmakla birlikte, vücut kitle indeksinin (VKİ) işlevsel durum ve sağlıkla
ilgili yaşam kalitesi (SİYK) üzerine etkisini inceleyen çalışmaya rastlanmamıştır. Bu eksiklikten yola çıkılarak planlanan
çalışmamız konu ile ilgili olarak yapılan ilk çalışma niteliğini taşımaktadır. Bu çalışmanın amacı, farklı etkilenimli BF’li
çocuklarda VKİ’yi belirlemek ve VKİ ile işlevsel bağımsızlık
durumu ve SİYK arasındaki ilişkiyi incelemektir.
Gereç ve Yöntemler
Çalışmaya 2-18 yaş arası BF tanısı konmuş 278 çocuk alınmıştır. Çalışma ülkemizin Batı Karadeniz Bölgesi’nde bulu-

nan farklı özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde fizyoterapi ve rehabilitasyon programına devam eden çocuklarda
gerçekleştirilmiştir. Beslenme sorunu yaşayan BF’li çocukların oranı %40-50 (12), %95 güven aralığında ve tolerans
değeri 0,05 alınarak örneklem büyüklüğünün 278 olması
kararlaştırılmıştır. Çalışmaya alınma ölçütleri, BF tanısı almış
olmak, 2-18 yaş arasında bulunmak, ebeveynlerine ulaşılabilmek, çalışmaya alınmama ölçütleri ise BF dışında başka bir
genetik ve/veya nörolojik sorunu olmak, çocuğun bakımıyla
bire bir ilgilenen ebeveyn/bakıcıya ulaşamamak ve boy ölçümünü engelleyecek derecede eklem kısıtlılığı olması şeklinde
belirlenmiştir.
Çocuklar, ebeveynlere çalışma hakkında gerekli açıklama ve
bilgilendirmeler yapıldıktan sonra aydınlatılmış onam formu
okutularak onayları alındıktan sonra, ebeveynlerinin izni ile
çalışmaya alınmıştır. Bu çalışma için gerekli etik kurul izni
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik Kurul’undan verilmiştir (No: 2008/100-77).
Çalışmaya alınan çocukların yaş, cinsiyet, boy, kilo değerleri,
etkilenim tipi ve şiddeti kaydedilmiştir. Çocukların kilosunun
boyun karesine bölünmesi ile elde edilen VKİ, kız ve erkek çocuklar için ayrı ayrı oluşturulan persantil eğrilerinde karşılık
gelen değer ile elde edilmiştir. Çalışma kapsamında çocuklar,
0-49 persantil arası düşük kilolu, 50-84 persantil arası normal
kilolu ve 85-94 persantil arası aşırı kilolu, 95 ve üstü ise şişman olmak üzere dört gruba ayrılmıştır.
Çocukların motor işlev düzeyi kaba motor işlev sınıflama
sistemi ile (KMİSS) (13), işlevsel bağımsızlık düzeyi çocuklar
için geliştirilmiş işlevsel bağımsızlık ölçümü WeeFIM ile (14)
SİYK çocuk sağlığı anketi- anne baba raporu PF-50 (CHQ PF50) (15) ile değerlendirilmiştir.
Çocukların motor işlev düzeylerini belirlemek amacıyla
KMİSS kullanılmıştır (13). Kaba motor işlev sınıflama sistemi, BF’li çocuklarda işlevsel seviyeyi belirlemede kullanılan,
seviye 1 ile seviye 5 arasında bir sınıflama sistemidir. Seviye
1, çocuğun sınırlama olmaksızın, ev içi ve ev dışı aktivitelerde
yardımcı hareket araç-gereçlerine gereksinim duymaksızın
hareketli olduğunu, seviye 5 ise, yardımcı cihaz kullanılsa bile
kendi kendine hareketin mümkün olmadığını ifade eder (16).
Çalışmamızda seviye 1 ve 2’deki çocuklar hafif etkilenimli, seviye 3’teki çocuklar orta derece etkilenimli, seviye 4 ve 5’teki
çocuklar ise şiddetli etkilenimli olarak değerlendirilmiştir.
WeeFIM, BF ve diğer gelişimsel bozukluğu olan çocuklarda
günlük yaşamda işlevsel sınırları belirlemek amacıyla kullanılan ölçüm yöntemidir. Altı bölüm ve 18 maddeden oluşur:
kendine bakım (altı madde), sfinkter kontrolü (iki madde),
hareketlilik (üç madde), lokomosyon (üç madde), iletişim (iki
madde), sosyal etkileşim (üç madde). Bir ile yedi arası puanlama sistemi vardır. Bir, tam bağımlılığı, yedi ise tam bağımsızlığı ifade etmektedir (14).
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Çocuk sağlığı anketi-anne baba raporu-PF50 14 alt bölümden
oluşur ve toplam 50 soru maddesi içerir. Ölçülen kavramlar
şunlardır: genel sağlık (GGH), fiziksel işlev (PF), duygusal ya
da davranışla ilgili zorluklar nedeniyle rol/sosyal kısıtlamalar (REB), fiziksel sağlık nedeniyle rol/sosyal kısıtlamalar (RP),
ağrı ve rahatsızlık (BP), davranış (BE), mental sağlık (MH), öz
saygı (SE), genel sağlık algılaması (GH), ebeveyn üzerindeki
duyusal etki (PE), ebeveyn üzerindeki zaman etkisi (PT), aile
aktiviteleri (FA), aile uyumu (FC). Bunun yanında çocuktaki
sağlık değişimini, bir yıl öncesi ile karşılaştıran, sağlıkta değişim (CH) bölümünü içerir. Bölümlerden alınabilecek puanlar
0-100 arası değişmekte olup, yüksek puan daha iyi bir işlev ve
iyilik halini ifade etmektedir. Anketin Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılmış olup, çalışmada kullanılmıştır (15).
İstatistiksel analiz
İstatistiksel analizlerde PASW (SPSS ver. 18, Chicago, IL,
USA) istatistik programı kullanılmıştır. Elde edilen verilere ait tanımlayıcı istatistikler sayı ve yüzde frekanslar,
ortalama±standart sapma (Ort±SS) olarak tablolar halinde
verilmiştir. Vücut kitle indeksine göre sınıflanan gruplar arasında işlevsel düzey ve sağlıkla ilgili yaşam kalitesi arasındaki
farkı belirlemek için Kruskal Wallis testi, VKİ ile işlevsel düzey
ve sağlıkla ilgili yaşam kalitesi arasındaki farkı belirlemek için
de Pearson korelasyon analizi uygulanmıştır. Kruskal Wallis
testi sonucunda anlamlı fark bulunan gruplarda farkın hangi
gruplar arasında olduğunu belirlemek için Bonferroni düzeltmeli Mann-Whitney U testi kullanılmıştır. İstatistiksel
anlamlılık düzeyi olarak p<0,05 alınmıştır.
Bulgular
Çalışmaya yaş ortalaması 8,50±4,49 yıl olan, 156 kız (%56,1),
122 (%43,9) erkek toplam 278 BF’li çocuk alınmıştır. Çocukların %17,9’u diparetik, %19,06’sı hemiparetik ve %62,94’ü kuadriparetik BF’li idi. Vücut kitle indeksine göre sınıflandırıldığında çocukların 73’ü (%26,3) normal kilolu, 15’i (%5,4) aşırı
kilolu, 32’si (%11,5) şişman, 158’i (%56,8) düşük kilolu idi.
Kaba motor işlev sınıflamasına göre çocukların büyük bir çoğunluğu (%37,8) seviye 5 düzeyindeydi. Çocukların %10,1’i,
seviye 1, %19,8’i seviye 2, %18,7’si seviye 3, %13,7’si seviye 4
düzeyindeydi (Tablo 1).
Çalışmamızda, düşük kilolu oranı orta ve şiddetli etkilenimli BF’li çocuklarda daha fazla iken (sırasıyla, %52,7, %53,8),
şişmanlık oranı hafif etkilenimli ambulatuar çocuklarda daha
yüksek oranlardaydı (%7,1) (Tablo 2).
Yapılan karşılaştırmalı istatistik analizde, normal kilolu, aşırı
kilolu, şişman ve düşük kilolu BF’li çocuklarda toplam WeeFIM skoru, CHQ’ın fiziksel işlev ve fiziksel sağlık nedeniyle
rol/sosyal kısıtlamalar değişkenleri arasında bir fark bulunmuştur (p<0,05). İstatistiksel fark normal ve düşük kilolu çocuklardan kaynaklanmaktaydı. Normal kilolu ve düşük kilolu
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çocuklar arasında toplam WeeFIM skoru, CHQ’ın fiziksel işlev ve fiziksel sağlık nedeniyle rol/sosyal kısıtlamalar değişkenleri arasında bir fark bulunmuş (p<0,05), normal kilolu çocuklarla aşırı kilolu ve şişman çocuklar arasında, aşırı kilolu ve
şişman çocuklar arasında istatistiksel bir fark bulunmamıştır
(p>0,05). Duygusal ya da davranışla ilgili zorluklar nedeniyle
rol/sosyal kısıtlamalar, ağrı ve rahatsızlık, davranış, zekasal
sağlık, öz saygı, genel sağlık algılaması, ebeveyn üzerindeki
duygusal etki, ebeveyn üzerindeki zaman etkisi, aile aktiviteTablo 1. Çocukların demografik ve klinik özellikleri (n=278)
Yaş (yıl), Ort.±SS

8,50±4,49

Cinsiyet, n (%)
Kız

156 (56,1)

Erkek

122 (43,9)

Topografik sınıflama, n (%)
Diparetik

50 (17,9)

Hemiparetik

53 (19,06)

Kuadriparetik

175 (62,94)

VKİ, n (%)
Normal kilolu

73 (26,3)

Aşırı kilolu

15 (5,4)

Şişman

32 (11,5)

Düşük kilolu

158 (56,8)

KMİSS, n (%)
Seviye 1

28 (10,1)

Seviye 2

55 (19,8)

Seviye 3

52 (18,7)

Seviye 4

38 (13,7)

Seviye 5

105 (37,8)

Kooperasyon, n (%)
Evet

185 (66,5)

Hayır

93 (33,5)

VKİ: vücut kitle indeksi; KMİSS: kaba motor işlev sınıflama sistemi;
Ort.±SS: ortalama±standart sapma

Tablo 2. Kaba motor işlev sınıflama sistemine göre VKİ değerleri arasındaki farklılık

VKİ
Normal kilolu

Hafif
Orta
Şiddetli
(KMİSS 1, 2) (KMİSS 3)
(KMİSS 4,5)
(n=83) n (%) (n=52) n (%) (n=143) n (%)
11 (39,3)

18 (32,7)

15 (28,8)

Aşırı kilolu

2 (7,1)

3 (5,5)

4 (7,7)

Şişman

6 (21,4)

5 (9,1)

5 (9,6)

Düşük kilolu

9 (32,1)

29 (52,7)

28 (53,8)

VKİ: vücut kitle indeksi; KMİSS: kaba motor işlev sınıflama sistemi
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Tablo 3. Vücut kitle indeksine göre gruplar arasında CHQ ile WeeFIM arasındaki farklılıklar

Normal kilolu
(n=73)
Ort.±SS

Aşırı kilolu
(n=15)
Ort.±SS

Şişman
(n=32)
Ort.±SS

Düşük kilolu
(n=158)		
Ort.±SS
χ²

ToplamWeeFIM

68,85±39,85

60,53±36,42

64,91±38,67

53,12±36,55

7,623

0,049*

Fiziksel işlev

57,98±42,24

48,88±50,18

41,65±39,92

38,26±40,22

12,475

0,006*

Duygusal ya da davranışla
ilgili zorluklar nedeniyle
rol/sosyal kısıtlamalar

57,07±41,75

48,88±45,18

48,42±41,33

41,11±41,70

7,323

0,054

Fiziksel sağlık nedeniyle
rol/sosyal kısıtlamalar

57,98±40,83

51,10±45,19

47,38±39,50

41,91±40,36

8,530

0,036*

Ağrı ve rahatsızlık

55,34±16,67

60,66±14,37

55,31±18,13

50,69±17,88

6,709

0,082

Davranış

55,06±29,31

59,49±27,36

54,63±26,07

52,79±27,07

1,160

0,763

Zeka sağlığı

57,26±22,17

53,66±26,95

53,04±24,92

55,78±24,49

0,855

0,836

Öz saygı

65,44±17,71

65,38±18,70

59,68±18,89

58,80±21,79

6,010

0,111

Genel sağlık algılaması

49,61±19,62

40,84±18,85

43,40±19,09

49,40±19,49

4,692

0,196

Ebeveyn üzerindeki duygusal etki

56,13±40,11

54,72±38,85

59,99±36,78

58,96±38,23

0,361

0,948

Ebeveyn üzerindeki zaman etkisi

53,82±37,95

60,27±41,63

46,10±40,09

51±38,88

1,470

0,689

Aile aktiviteleri

59,36±33,11

67,33±37,17

58,07±35,62

59,10±35,98

1,019

0,797

Aile uyumu

68,49±23,23

67±24,84

65±27,85

61,77±27,94

2,457

0,483

p

*Kruskal Wallis test, χ² test, p<0,05; Ort.±SS: ortalama±standart sapma

Tablo 4. Vücut kitle indeksi ile WeeFIM alt bölümleri ve toplam WeeFIM arasındaki ilişki (n=278)

		
		
VKİ
VKİ

r

Öz
bakım

Sfinkter				
kontrolü Hareketlilik Lokomosyon İletişim

Sosyal
etkileşim

Toplam
WeeFIM

1							

p								
Öz bakım

r
p

Sfinkter kontrolü
Hareketlilik
Lokomosyon
İletişim
Sosyal etkileşim
Toplam WeeFIM

-,168*

1						

,011							

r

-,136*

,865**

1					

p

,039

r

-,152*

,931**

p

,021

,000

r

-,169*

,926**

,826**

p

,01

,000

,000

r

-,164*

,777**

,854**

,737**

p

,012

,000

,000

,000

r

-,166*

,826**

,884**

,803**

,797**

p

,011

,000

,000

,000

,000

r

-,175**

,954**

,918**

,932**

,926**

,877**

,918**

p

,008

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,000						
,842**

1				

,000					
,964**

1			

,000				
,741**

1		

,000			
,962**

1

,000		
1

*p<0,05, **p<0,01, Pearson korelasyon katsayısı; VKİ: vücut kitle indeksi; KMİSS: kaba motor işlev sınıflama sistemi
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Tablo 5. Vücut kitle indeksi ile CHQ PF-50 alt bölümleri arasındaki ilişki (n=278)

		
VKİ

r

VKİ

PF

REB

RP

BP

BE

MH

SE

GH

PE

PT

FA

FC

1

p
PF
REB

r

-,201**

p

,001

r
p

RP
BP
BE
MH
SE
GH
PE
PT
FA
FC

r

1

-,160** ,817**
,007

1

,000

-,168** ,788**

,837**

1

p

,005

,000

r

-,130*

,517**

,000

p

0,03

,000

r

-,043

,250**

p

,471

,000

,000

,000

r

,021

,124*

,173**

0,059

p

,722

0,04

,004

0,331

r

-,145*

,320**

p

,016

,000

r

,013

,185**

p

,824

,002

r

,034

,372**

p

,568

,000

r

-,039

,446**

p

,512

,000

r

-,013

,398**

p

,834

,000

,000

,000

r

-,11

,219**

,176**

,126*

p

,067

,000

,003

,036

,491** ,403**
,000

,000

,352** ,229**

,279** ,324**
,000

,000

,166** ,182**
,006

,002

,409** ,306**
,000

,000

,492** ,445**
,000

1

,000

,425** ,350**

,403**

1

,000
,227** ,525**
,000

1

,000

,401** ,349** ,287**

1

,000

,000

,000

,138*

,037

,214**

,146*

,021

,537

,000

,015

,376** ,252**
,000

,145*

,000

,015

,413** ,178** -0,002
,000

,003

,375** ,306**
,000

,968
,127*

,000

,034

,337** ,350** ,340**
,000

,000

,000

1

,157** ,423**
,009

1

,000

,303** ,247** ,505**
,000

,000

1

,000

,212** ,285** ,519** ,550**
,000

,000

,235**

,116

,000

,053

,000

,000

,301** ,033
,000

1

,579

,134*

1

,026

*p<0,05, **p<0,01, Pearson korelasyon katsayısı; VKİ: vücut kitle indeksi; PF: fiziksel işlev; RP: fiziksel sağlık nedeniyle rol/sosyal kısıtlamalar; GH: genel sağlık algılaması;
BP: ağrı ve rahatsızlık; REB: duygusal ya da davranışla ilgili zorluklar nedeniyle rol/sosyal kısıtlamalar; SE: öz saygı; MH: mental sağlık; BE: davranış; PE: ebeveyn üzerindeki duygusal etki; PT: ebeveyn üzerindeki zaman etkisi; FA: aile aktiviteleri; FC: aile uyumu

leri, aile uyumu değişkenleri arasında bir fark bulunmamıştır
(p>0,05) (Tablo 3).

(p<0,05), VKİ ile CHQ’ın diğer alt bölümleri arasında bir ilişki
bulunmamıştır (p>0,05) (Tablo 5).

Çocuklarda VKİ ile WeeFIM arasında yapılan korelasyon analizinde, VKİ ile WeeFIM’in kendine bakım, sfinkter kontrolü,
hareketlilik, lokomosyon, iletişim, sosyal etkileşim değişkenleri ve toplam WeeFIM değerleri arasında negatif yönde
(p<0,05), KMİSS ile VKİ arasında pozitif yönde bir ilişki bulunmuştur (p<0,05) (Tablo 4).

Tartışma

Çocuk sağlığı anketi-anne baba raporu ile VKİ arasındaki ilişki analizinde ise VKİ ile fiziksel işlev, duygusal ya da davranışla ilgili zorluklar nedeniyle rol/sosyal kısıtlamalar, fiziksel
sağlık nedeniyle rol/sosyal kısıtlamalar, ağrı ve rahatsızlık, öz
saygı alt bölümleri arasında pozitif yönde bir ilişki bulunmuş
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Çalışmamızdan elde ettiğimiz temel bulgularımız, normal
kilolu, düşük kilolu, şişman ve aşırı kilolu BF’li çocukların işlevsel bağımsızlık düzeyleri arasında bir farklılık olduğu, çocuklarda VKİ ile işlevsel bağımsızlık düzeyi ve SİYK arasında
negatif yönde bir ilişkinin olduğudur.
Bilgimiz dahilinde bu çalışma bu alanda yapılmış olan ilk çalışma niteliğinde olup, sonuçlarının bundan sonra yapılması
hedeflenen başka çalışmalar için iyi bir kaynak olacağına inanıyoruz.

Türk Ped Arş 2014; 49: 130-7

Tarsuslu Şimşek ve Tuç. Beyin felçli çocuklarda vücut kitle indeksi ve yaşam kalitesi

Yapılan çalışmalarda, BF’li çocuklarda sıklıkla kötü ve yetersiz beslenmenin temel sonucu olan düşük kilo oranının
daha yüksek olduğu belirtilmekle birlikte, son yıllarda sağlıklı çocuklar ve diğer farklı özürlere sahip çocuklarda olduğu gibi şişmanlık ve aşırı kilo oranının BF’li çocuklarda da
(özellikle yürüyebilen çocuklarda) arttığı belirtilmektedir
(1, 3, 5, 16-18). Çalışmamızda da bu çalışmalara koşut olarak,
BF’li çocuklarda düşük kilo oranı daha yüksek bulunmuş olmakla birlikte (%56,8), aşırı kilo ve şişmanlık oranı sırasıyla
%5,4 ve %11,5 olarak bulunmuştur. Beyin felçli çocuklarda
kötü beslenmenin nedeni sadece kötü/yetersiz beslenme değil aynı zamanda, hareketsizlik, endokrinolojik değişiklikler
ve spastisite gibi beslenmeye bağlı olmayan nedenlerden de
kaynaklanabilmektedir (4). Çalışmamızda, yapılan diğer çalışmalarla benzer şekilde şişmanlık oranı hafif etkilenimli yürüyebilen çocuklarda daha yüksek, orta ve şiddetli etkilenimli
çocuklarda ise düşük kilo oranı daha yüksek bulunmuştur (5,
16). Özellikle, şiddetli etkilenimli çocuklarda aşırı kas tonus
artışı, ağızdan motor bozukluklar, hareketsizlik gibi etmenler
çocukların beslenme düzeyini olumsuz etkileyebilmekte, bu
da çocuklarda düşük kilo ile sonuçlanmaktadır. Orta ve ağır
etkilenimli BF’li çocuklarda beslenme yetersizliğine neden
olan etmenlerin erken dönemden itibaren belirlenmesi ve
düzenli boy-kilo izleminin çocuklarda sağlıklı VKİ değerlerine ulaşılması açısından oldukça önemli bir etmen olduğunu
düşünüyoruz.
Beyin felçli çocuklarda beslenme ve büyümeyi incelemek
amacıyla yapılan çalışmalarda, çocukların büyük bir çoğunluğunda yetersiz beslenme ve büyümenin olduğu, özellikle
şiddetli ve ağır etkilenimli çocuklarda, yetersiz beslenmenin
sağlık bakım giderlerinde artış, işlevsel hareketlilik ve katılımda kısıtlılığa neden olduğu belirtilmektedir (5, 10, 11).
Düşük enerji kaynaklarına sahip BF’li çocuklarda hastanelere başvurular, doktor ziyaretleri, okula devam edilemeyen
gün sayısı, yatakta geçirilen zaman ve günlük aktiviteleri
gerçekleştirememe oranı oldukça yüksektir (10). Çalışmalarda, BF’li çocuklarda azalmış beslenme durumunun azalmış
hareketlilik (KMİSS) ve yaşam kalitesi ile ilişkili olduğu bulunmuştur (11, 19). Bizim çalışmamızda şişman, aşırı kilolu,
düşük kilolu ve sağlıklı VKİ değerlerine sahip çocuklarla günlük yaşamda işlevsel bağımsızlık düzeyi (WeeFIM) arasında
ve SİYK’nın fiziksel işlev ve fiziksel sağlık nedeniyle rol/
sosyal kısıtlılıklar değişkenleri arasında bir farklılık olduğu
saptanmıştır. Çalışmamızda, WeeFIM skoru en düşük grup
düşük kiloya sahip çocuklar olup, bunu aşırı kilolu ve şişman
çocuklar izlemişlerdir. Çocukların büyük bir kısmı KMİSS’ye
göre şiddetli etkilenimli olup seviye 5’te idi. WeeFIM, fiziksel işlev ve fiziksel sağlık nedeniyle rol/sosyal kısıtlılıklar
değişkenlerinde en düşük puan düşük kilolu çocuklarındı ve
bunu şiman ve aşırı kilolu çocuklar izlemekteydi. Anlamlı
fark çıkmamış olmakla birlikte, SİYK’nın diğer pek çok değişkeninde düşük kiloya sahip çocukların değerleri daha
düşük bulunmuştur. Beyin felçli çocuklarda yürümeyi sağlayabilmek ve sürdürebilmek için gerekli enerji miktarı ve

enerji tüketimindeki yetersizlik, zayıf kas kuvveti, kas tonus
bozuklukları ve çeşitli nedenlerden kaynaklanan beslenme
sorunları çocukların sağlığında olumsuz değişimlere neden
olmakta, günlük yaşamında bağımsızlığını sağlayabilmek
amacıyla gerekli aktivite başarısını olumsuz etkileyebilmekte ve bu da kişinin fiziksel işlevinde ve sosyal katılımında
azalmayla sonuçlanarak yaşam kalitesini düşürebilmektedir.
Bu durum şiddetli etkilenimli ve düşük VKİ değerlerine sahip çocuklarda daha çok yaşanmaktadır. Şiddetli etkilenimli
ve düşük VKİ değerlerine sahip BF’li çocuklarda, beslenme
yetersizliğine neden olan etmenlerin belirlenmesi ve giderilmesine yönelik yaklaşımların çocukların günlük yaşamda
bağımsızlık kazanmaları ve SİYK’yı arttırmak açısından oldukça önemli olduğunu düşünüyoruz.
Çalışmamızdan elde ettiğimiz bir diğer önemli sonuç ise
VKİ ile KMİSS ve WeeFIM arasındaki ilişki idi. Çalışmamızda VKİ değerleri ile kendine bakım, sfinkter kontrolü, hareketlilik, lokomosyon, iletişim, sosyal etkileşim ve toplam
WeeFIM değerleri arasında negatif yönde bir ilişki bulunmuştur. Vücut kitle indeksinin BF’li çocuklarda yürüme ve
özür düzeyi ile ilişkili olduğu ve çocuğun günlük yaşamdaki
bağımsızlığını etkilediği bulunmuştur. Çocukların büyük bir
kısmı şiddetli etkilenimli, yürüyemeyen kuadriparetik BF’li
çocuklardı ve düşük VKİ’ye sahipti. Çalışmamızdan elde ettiğimiz sonuçlar doğrultusunda BF tablosuna eşlik eden diğer sorunların (kas kuvveti, enerji tüketimi, kas tonusu vs) ve
beslenme yetersizliğinin çocuğun günlük yaşamda işlevsel
bağımsızlığını kısıtladığı sonucuna varılmıştır. Beyin felçli
çocuklarda boy ve kilo izlemlerinin erken dönemden itibaren belli aralıklarla izlemi ve kilo değerlerinin normalden
sapmalarının saptanması çocuklarda hareketlilik, aktivite
katılımıyla ilgili gelişebilecek olası sorunların önlenmesinde oldukça önemlidir.
Çalışmamızda, aynı zamanda, çocuklarda VKİ ile SİYK’nın fiziksel işlev, duygusal ya da davranışla ilgili zorluklar nedeniyle rol/sosyal kısıtlamalar, fiziksel sağlık nedeniyle rol/sosyal
kısıtlamalar, ağrı ve rahatsızlık, öz saygı alt bölümlerinin pozitif yönde ilişkili olduğu bulunmuştur. Çocuk ve yetişkinlerde VKİ sağlık durumunun önemli bir göstergesi olup, kişinin
iyilik halini ve dolayısıyla yaşam kalitesini önemli derecede
etkileyen önemli bir değişkendir. Çocuk ve yetişkinlerde, sağlıklı beslenme ve kilo değerlerine sahip olmak kişinin fiziksel
aktivite düzeyini, sosyal katılımını ve kendine güvenini etkileyebilmektedir. Düşük kilolu ve/veya aşırı kiloya sahip olmak
yürümeyi olumsuz etkileyen önemli bir değişkendir (20, 21).
Çalışmamızdan elde edilen sonuçlar, BF’li çocuklarda VKİ’nin
günlük yaşamda işlevsel bağımsızlığı ve SİYK’nı etkilediği,
şiddetli etkilenimli (KMİSS’ye göre seviye 4 ve 5’teki kuadriparetik BF’li çocuklarda) ve düşük VKİ değerlerine sahip çocuklarda bu durumun daha belirgin olduğunu göstermiştir.
Beyin felçli çocukların günlük yaşam aktivite katılımını arttırmak, bağımsızlık kazandırmak ve yaşam kalitesini arttırmayı
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hedefleyen rehabilitasyon programlarında düzenli boy ve kilo
kontrolü oldukça önemli bir etmen olup, sağlık çalışanının bu
konuda oldukça duyarlı davranması ve gerekli önlemleri alması gerekmektedir. Konu ile ilgili olarak yapılacak daha çok
çalışmaya gereksinim duyulmaktadır.
Bilgimiz dahilinde bu çalışma BF’li çocuklarda VKİ ile günlük yaşamda işlevsel bağımsızlık ve SİYK arasındaki ilişkiyi
inceleyen ilk çalışma niteliğinde olup, çalışmanın sonuçları
şişman ve aşırı kilolu çocuklarla karşılaştırıldığında düşük
kilolu BF’li çocuklarda günlük yaşamda işlevsel bağımsızlığın daha düşük olduğu, fiziksel işlev ve sosyal katılımlarının
düşük ve dolayısıyla yaşam kalitelerinin daha düşük olduğu bulunmuştur. Vücut kitle indeksi farklı tip ve etkilenimli
BF’li çocuklarda günlük yaşam aktivite düzeyini ve yaşam
kalitesini farklı yönlerden etkileyerek azaltabilmektedir.
Hafif etkilenimli BF’li çocuklarda ergenlik ve yetişkinlik çağında da yürümenin devamlılığı açısından, orta ve şiddetli
derecede etkilenimli çocuklarda ise günlük yaşamda işlevsel
bağımsızlığının kazanabilmesi için yeterli enerjinin sağlanabilmesi erken dönemden itibaren yapılacak boy ve kilo
kontrolüne bağlı olabilmektedir. Bu konuda erken dönemden itibaren alınacak önlemler ve düzenli izlemler oldukça
önemlidir. Konu ile ilgili olarak yapılacak daha çok çalışmaya gereksinim vardır.
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