
• Serebral Palsiye Genel Bakış

• Yaşam Kalitesi ve Fiziksel Aktivite
• Fiziksel, bilişsel, sosyal,   

duygusal katkılar

• Fiziksel Aktiviteye Katılım

• Serebral Palsi ve Fiziksel Aktivite
• Kardiorespiroter dayanıklılık

• Koşubandı egzersizleri

• Vücut geliştirme programları

• Engelsiz Engelli Küreği

• Sonuç ve Öneriler



• Serebral Palsi (SP), ilerleyici olmayan ancak bireyin 
hareket, denge ve posturunu etkileyen bir grup kronik 
bozukluktur. 

• Kısmi beyin hasarı sebebiyle kas kontrolünde güçlük 
görülür. 

Centers for Disease Control (2010). Developmental Disabilities. Cerebral Palsy. Retrieved 

from http://www.cdc.gov/ncbddd/dd/ddcp.htm on October 2, 2010. 

http://www.cdc.gov/ncbddd/dd/ddcp.htm




• Zihinsel engel
– Hemifleji (spastik) < %40’ında

– Tüm vücudu etkilenenlerin > %70’inde

• Görme engeli
– Yaygın ve çeşitli

– Kısmi görme alanından hipermetropluğa 

uzanan oldukça geniş bir yelpaze

• Duyma ve konuşma güçlükleri
– SP’li çocukların yaklaşık % 30’unda

• Nöbet (Seizure)
– SP’li çocukların yaklaşık % 40–50’sinde

– Hemiflejik ve kuadriplejik (spastik) bireylerde eğilim



• Subjektif ve objektif kriterlerle değerlendirilebilir. 
Bishop (2005). Quality of life and psychosocial adaptation to chronic Illness and acquired disability. A conceptual   

and theoretical synthesis. Journal of Rehabilitation, 71, 5-13.

• Tanımlanan yaşam kalitesi alanları
– Sosyo-ekonomik durum

– Gelecek beklentisi/umut

– Yaşam ağlarından (network) alınan destek

– Eğitim hizmetleri

– Sağlık durumu 

– Bakım hizmetleri

– Bedensel işlevler

– Sosyal işlevler

– Duygusal işlevler

– Manevi tatmin

American Food and Drug Administration (2010). Examples of quality of life domains. Retrieved from  
http://www.fda.gov/RegulatoryInformation/Dockets/default.htm on February 27, 2010.

Bishop & Feist-Price (2001). Quality of life in rehabilitation counseling: Making the philosophical practical. 
Rehabilitation Education, 15, 201-212.

Chen & Crewe (2009). Life Satisfaction among people with progressive disabilities. Journal of Rehabilitation, 75, 
50-58.

• Fiziksel aktivite ile doğrudan ya da dolaylı ilişki.



• Fiziksel aktivite çeşitli egzersiz ve 
hareket formları olarak tanımlanabilir.

• Sportif etkinlikler, dinamik ve statik 
bedensel etkinlikler bu kapsamda 
değerlendirilebilir.

• Fiziksel aktivite, sağlığın korunmasına 
ve/veya geliştirilmesine katkı sağlar.
Understanding and Improving Health (2000). 2nd ed. Department of Health and Human Services, Healthy People 

2010: Washington, DC: US Government Printing Office.

Cooper ve ark. (2004) Exercise, stress, and inflammation in the growing child: from the bench to the playground. 

Current Opinion in Pediatrics, 16, 286–292.



• Fiziksel aktiviteye katılım, engelli bireylere fiziksel, 
bilişsel, sosyal ve duygusal katkı sağlamaktadır. 

Damiano (2006). Activity, activity, activity: Rethinking our physical therapy approach to cerebral palsy. Physical 
Theraphy, 86, 1534-1540.

Durstine ve ark. (2000). Physical activity for the chronically ill and disabled. Sports Medicine, 30, 207–219.

Goodwin &Compton (2004). Physical activity experiences of women aging with disabilities. Adapted Physical 
Activity Quarterly, 21, 122–138.

Nosek ve ark.(2006). Physical activity and nutritional behaviors of women with physical disabilities: Physical, 
psychological, social and environmental influences. Womens Health Issues, 16, 323–333.

Ploughman (2008). Exercise is brain food: The effects of physical activity on cognitive function. Developmental 
Neurorehabilitation, 11, 236-240.

Rogers ve ark. (2008). A systematic review of the effectiveness of aerobic exercise interventions for children 
with cerebral palsy: an AACPDM evidence report. Developmental Medicine and Child 
Neurology, 50, 1–7.

Schlough ve ark.(2005). The effects of aerobic exercise on endurance, strength, function and self-perception in 
adolescents with cerebral palsy: A report of three case studies. Pediatric Physical Therapy, 17, 234-250.

Thorpe ve Reilly (2000). The effect of an aquatic resistive exercise program on lower extremity strength, 
energy expenditure, functional mobility, balance, and self perception in an adult with cerebral palsy: A 
retrospective case report. Journal of Aquatic Physical Therapy, 8, 18-24. 

Wind ve ark. (2004). Sports for the physically challenged child. Journal of the American Academy of 
Orthopaedic Surgeons,12, 126–137.



• Bu faydalar, engelle yaşam kalitesini ↑ katkı.

Dinomais ve ark. (2010). Social functioning and self-

esteem in young people with disabilities participating 

in adapted competitive sport.

Giacobbi ve ark. (2008). Physical activity and quality of 

life experienced by highly active individuals with 

physical disabilities. Adapted Physical Activity 

Quarterly, 25, 189- 207.

Groff ve ark.(2009). Influence of adapted sport on quality 

of life: perceptions of athletes with cerebral palsy. 

Disability Rehabilitation, 31, 318 – 326.



• Faydalar çok net ortaya konulsa da…

• Çeşitli sebeplerle; engelle yaşayan bireylerin 
– fiziksel aktivitelere katılım olasılığı daha ↓

– fitness seviyeleri daha ↓, 

– yaşıtlarına göre daha sedenter.

Boslaugh & Andresen (2006). Correlates of physical activity for adults with disability. 
Preventing Chronic Disease, 3, 1–14.

Finch ve ark. (2001) Current injury or disability as a barrier to being more physically 
active. Medicine & Science in Sports & Exercise ,33, 778–782.

Longmuir & Bar-Or (2000). Factors influencing the physical activity levels of youths with 
physical and sensory disabilities. Adapted Physical Activity Quarterly,17,40–53.

McDonald (2002). Physical activity, health impairments, and disability inneuromuscular 
disease. American Journal of Physical Medicine & Rehabilitation, 81 (supplement), 
S108–S120.



• Fiziksel aktiviteye katılamamanın 
muhtemel sebepleri:

Finch ve ark.(2001): Rimmer ve ark.(2004) 

– Alternatif programlar, ekipman 
hakkında bilgi sahibi olmama

– Ulaşılabilirlik sorunları

– Toplumsal destek eksikliği

– Engel türünün getirdiği bazı 
kısıtlamalar

– Finansal güçlükler



• 166 veritabanında, 2008-2010 aralığında 

• Sistematik tarama (başlıkta) ve CP (özette) ve fiziksel aktivite ya da 

spor ya da egzersiz (anahtar kelimeler)

• 9 makaleden 8’ine ulaşıldı



• 5 veritabanını, 2000-2010 aralığında; CP (özette) ve fiziksel aktivite 

ya da spor ya da egzersiz (anahtar kelimeler)

• 44 makale (hakemli dergide yayınlanmış) tespit edildi

• Tespitler…



• CP’li çocukların KRD’si zayıf 

Fernhall ve Unnithan (2002)

• 18 çalışma inceleniyor

– KRD antremanı, CP’li çocuklarda aerobik fitness seviyelerini 
Rogers ve ark. (2008)

• 20 çalışma inceleniyor

– KRD antremanı, CP’li çocuklarda kardiovasküler fitness seviyelerini 
Verschuren ve ark. (2008)

• 8-9 aylık KRD antremanları, 

– erobik fitness seviyelerini CP’li bireylerde (7-20 yaş aralığında) %25-%40 

Verschuren ve ark. (2007); Van den Berg-Emons ve ark. (1998)



• CP’li bireyin motor gelişimlerine destek 

amacıyla kullanılan bir dinamik yaklaşım
Cherng ve ark.(2007); Dodd & Foley (2007) Provost ve ark.(2007) 

• Damiano (2009)

– 17 çalışma (rastgele seçimli = 0)

• Mutlu ve ark. (2009) 

– 7 çalışma  

• Willougby et al. (2009)

– 5 çalışma  



• Dodd ve Foley (2007)

– Uygulama etkinliğini inceleyen en güçlü çalışma 

– Katılımcının seçtiği konforlu geyt hızında 

– 10 dakika yürüyüşlerinde anlamlı anlamlı 

• Provost ve ark. (2007)

– 10 metre yürüyüşlerinde anlamlı 



• Damiano (2009)

– 17 çalışma (rastgele seçimli = 0)

• Mutlu ve ark. (2009) 

– 7 çalışma  

• Willougby et al. (2009)

– 5 çalışma  

• Bazı çalışmalarda da istatistiksel anlamlılık 

• Ancak klinik etkililik anlamında zayıf

• Araştırma neticeleri yetersiz

• Güçlü araştırma tasarımı gerekli



• Dodd ve ark.(2002) 

– Toplam 11 çalışma

– 10 deneyden 8’inde güçte 

(ES d=1.16 – 5.27)

– Hiçbir çalışmada 

- ROM’da azalma yok 
(alt ekstrimitede  )

- Spastisitede artış yok





• Engelli bireylerin (fiziksel ve sosyal durumlarına olumlu katkı sağlayarak) 
yaşam kalitelerini artırmaya destek vermek. 

• Kürek sporunun, engelli bireyler tarafından yapılmasına katkı sağlamak.

• Toplumdaki farkındalığı (engelli bireyler ve kürek sporu hakkında) artırmak.

• Bilimsel araştırmalar yardımıyla, uygulama etkililiğinin değerlendirilmesi ve 
toplumla paylaşılması

• Engelliler Dünya Şampiyonası’nda ülkemizi temsil edebilecek engelli 
sporcuların gelişimine zemin hazırlamak. 
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• Fiziksel aktivite, serebral palsili bireylerin 

– kardiorespiroter fitness seviyelerini ↑, 

– bilişsel becerilerini ↑,

– motor becerilerini ↑,

– sosyal ve duygusal durumlarını geliştirmekte

• Fiziksel aktiflik, serebral palsili bireylerin yaşam kalitesini ↑ faktör

• Fiziksel aktivite ve serebral palsiyi inceleyen kimi araştırmalarda 

güçlü araştırma modelleri eksik olduğundan, geniş topluluklara 

önerilebilecek bazı pratik uygulamaların, bilimsel temeli yetersiz.

• Pek çok araştırmadaki sonuç değerleri, uygulamaya yönelik 

olmaktan çok, ICF vücut işlevleri ve yapısı ile aktivite seviyelerine 

odaklanıyor. Günlük yaşama dönük uygulanan metodların; fiziksel 

aktivitelere katılım seviyelerinin sürdürülebilirliğini sağlayıp 

sağlamadığı ve kendi kendine yetebilirlik anlamında faydalı olup 

olmadığının, yaşam kalitesine desteğin ne seviyede olduğunun 

tespiti için daha güçlü kanıtlara ihtiyaç duyulmaktadır (Verschuren ve 

ark.,2008)



İletişim için:  mehmet.ozturk@marmara.edu.tr 

Sunum: http://maozturk.web.officelive.com/konferans.aspx
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