
SEREBRAL 
PALSI 
REHBERI
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Serebral Palsi, gelişmekte olan 
beyinde oluşan bir etkilenim 

nedeni ile, nörolojik ve ortopedik 
bozukluklara yol açan, kronik 

ancak ilerleyici olmayan bir 
durumdur. Doğum öncesi, doğum 
sırası ve doğum sonrası herhangi 

bir neden ile beyinde oluşan 
etkilenim bireyde öncelikle sinir-

kas-iskelet sistemi, duyusal 
ve nörogelişimsel açıdan 
bozukluklara neden olur.

S
SEREBRAL PALSI NEDENLERI

DOĞUM ÖNCESI NEDENLER
 — Kan uyuşmazlığı

 — Enfeksiyonlar

 — Metabolik hastalıklar (Şeker hastalığı, yüksek 

tansiyon vb)

 — Dokuların oksijensiz kalması (Karbonmonoksit 

zehirlenmesi, anemi, hipotansiyon, kordon 

dolanması vb)

 — Kanamalar (anneye ait zehirlenmeler, travma ve 

kanamalar)

 — Annenin yaşı (16 yaşından küçük veya 40 

yaşından büyük)

 — Kalıtımsal nedenler

DOĞUM SIRASINDAKI NEDENLER
 — Erken doğum (34 haftadan önce doğumlar)

 — Düşük doğum ağırlığı (≤ 1500 gr )

 — Zor doğum

 — Şiddetli sarılık

 — Oksijensiz kalma

 — Nefes alamama

 — Çoğul gebelik

 — Forseps kullanımı

DOĞUM SONRASI NEDENLER
 — Enfeksiyonlar

 — Kazalar

 — Tümöral nedenler

 — Zehirlenmeler

 — Kanamalar

 — Travmalar 
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Gelişim basamaklarında 
gecikme, duruş ve 
hareket bozuklukları, 
kas güçsüzlüğü, denge 
problemleri, kaslarda 
sertlik veya gevşeklik ve 
koordinasyon bozukluğu 
temel belirtiler arasında 
sayılır. Özellikle motor 
gelişim basamaklarındaki 
gecikmeler tanı koymada 
oldukça önemlidir. 

G
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4. Ay
 — Başını 

tutamıyorsa 

 — Elleri kapalı 

ve başparmak 

avuç 

içerisindeyse

12. Ay
 — Objeleri 

istemli olarak 

bırakamıyorsa

 — Kanepeden 

tutunarak 

ayağa 

kalkamıyorsa

6. Ay
 — Ayaklarını 

ağzına 

götüremiyorsa

 — Başparmaklar 

avuç içerisinde 

hareket 

ediyorsa

14. Ay
 — Tek başına 

ayağa 

kalkamıyorsa

8. Ay
 — Bu ayda bir 

elini diğer eline 

göre daha fazla 

kullanıyorsa

 — Dirsekleri düz 

bir şekilde 

kendini yerden 

yükseltip 

başını ve üst 

gövdesini 

kaldıramıyorsa

18. Ay
 — Bağımsız 

yürüyemiyorsa

10. Ay
 — Her iki elini orta 

hatta getiremiyor 

ve objeleri orta 

hatta tutamıyorsa

 — Bağımsız 

oturamıyor ve 

emeklemiyorsa

30. Ay
 — Bağımsız 

merdiven inip 

çıkamıyor ve 

zıplayamıyorsa
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Beyinde veya vücutta etkilenen bölgeye göre  
sınıflandırılır. Beyindeki etkilenen bölgeye göre 3’e ayrılır.    B

Spastik Tip Serebral Palsi
 — Etkilenen beyin bölgesine bağlı olarak bazı kaslarda gerginlik ve 

sertliklerle seyir eder. Erken dönemde gövde kaslarında genel 

bir gevşeklik, kol ve bacak kaslarında ise sertlikler görülür. Erken 

dönemde kontrol altına alınmayan kas sertlikleri  hareket ve duruşu 

olumsuz yönde etkileyerek zaman içerisinde geri dönüşsüz kas 

kısalıklarına ve eklemlerde hareket kısıtlılıklarına neden olur. Bu durum 

ilerleyen dönemlerde farklı vücut kısımlarında şekil bozukluklarının 

yerleşmesine yol açar. 



Diskinetik tip 
Serebral Palsi

 — İstemsiz, kontrolsüz ve aynı şekilde 

tekrarlayıcı hareketler ile kendini 

gösterir. Genellikle erken dönemde 

kas gevşekliği ile başlar, daha sonra 

hareket sırasında değişen kas 

sertlikleri görülür. Gözlenen tekrarlayıcı 

hareketin baskınlığına göre distonik ve 

koreaatetoid olarak alt gruplara ayrılır. 

Distonik tip Serebral Palsi’de istemsiz, 

devamlı veya aralıklı kas kasılmalarıyla 

birlikte görülürken, Koreatetoid tip 

Serebral Palside ise kas gerginliğinde 

artıp azalan dalgalanmalar görülür. 
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Ataksik Tip 
Serebral Palsi

 — Hareket kontrolünde yetersizlikler, anormal 

duruş, hareketin koordine bir şekilde 

gerçekleştirilememesi ile kendini gösterir. 

Yaşamın ilk yıllarında çocuklar genellikle 

gevşektir. Yürümenin başlaması ile birlikte 

ataksi zaman içinde gelişerek denge 

problemleri karşımıza çıkar ve ikinci yıldan 

sonra daha da belirgin hale gelir. Vücutta 

tutulan bölgeye göre Serebral Palsi 2 ana 

grupta incelenir. 

 — Tek taraflı tutulum: Vücudunun bir tarafı 

etkilenmiştir. Bazen bir kol veya bacak 

(monopleji) bazen de hem kol hem de bacak 

(hemipleji) etkilenir. 

 — Çift taraflı tutulum: Vücudun her iki yarısı 

etkilenmiştir. Etkilenim her iki kolu ve bacağı 

(kuadripleji veya tetrapleji) içine alacak şekilde 

görülebildiği gibi, sadece 2 bacağı (dipleji) da 

kapsayabilir.

SEREBRAL PALSI ’NIN SINIFLANDIRILMASI
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SEREBRAL PALSI ’DE SIK GÖRÜLEN PROBLEMLER

Kas sertlikleri 
(Spastisite)

 — Herhangi bir nedenle beynin etkilenmiş 

olduğunu gösterir. Kaslarda sertlikler ve 

hareket kısıtlılıkları görülür. Kontrol altına 

alınmayan durumlarda kaslarda geri dönüşsüz 

kas kısalıkları meydana gelir ve bu durum bireyin 

günlük yaşamını olumsuz yönde etkiler.  

Kas zayıflığı
 — Herhangi bir nedenle beynin etkilenmiş 

olduğunu gösterir. Kaslarda sertlikler ve 

hareket kısıtlılıkları görülür. Kontrol altına 

alınmayan durumlarda kaslarda geri dönüşsüz 

kas kısalıkları meydana gelir ve bu durum bireyin 

günlük yaşamını olumsuz yönde etkiler.  

Kas kısalıkları ve 
şekil bozuklukları

 — Beyindeki etkilenime bağlı olarak zaman 

içerisinde kaslarda kısalmalar ve kısalmalara 

bağlı olarak gövdede, kollarda ve bacaklarda 

şekil bozuklukları görülmeye başlar. Bu durum 

bireyin günlük yaşamını etkileyebileceği gibi 

zaman içerisinde ağrılara neden olur. 

Duruş ve hareket 
bozuklukları

 — Serebral Palside görülen kas sertlikleri, kas 

kısalıkları, kas zayıflıkları ve zaman içerisinde 

gelişen şekil bozuklukları duruşu ve hareketi 

olumsuz yönde etkiler. Özellikle omurgada 

gelişebilecek eğrilikler (skolyoz), ellerde 

ve ayaklarda görülen problemler bireyin 

oturmasını, yürümesini ve pozisyonlanmasını 

zorlaştırır.
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SEREBRAL PALSI ’YE EŞLIK EDEN PROBLEMLER

Beslenme 
sorunları

 — Erken bebeklik döneminde emme ve 

yutma sorunları görülebilir. Özellikle 

su içme beslenme sırasında görülen 

öksürük beslenme problemlerinin 

habercisi olabilir.

Bilişsel sorunlar
 — Bilişsel sorunlar Serebral Palsiye eşlik 

edebilir. Ancak her Serebral Palsili 

bireyde bilişsel problem görülmez. 

Hatta bazı durumlarda zekanın normal 

sınırların üzerinde olduğu görülür.   

Epilepsi
 — Beyin hücreleri arasındaki elektriksel 

aktivitenin bozulması ile ortaya 

çıkar. Serebral Palsili olguların 

%22-40’ında epilepsi eşlik eder. 

Epileptik nöbetlerin sıklığı genellikle 

16 yaşından sonra azalması beklenir. 

Bu durum yaşamsal fonksiyonları ve 

gelişimi etkileyebileceği için erken 

dönemde bir Çocuk Nöroloji Uzmanı 

tarafından görülmesi önerilir. 



Dil ve Konuşma 
sorunları

 — Konuşma bozuklukları Serebral 

Palsi şiddeti ile doğru orantılı olup 

yaygın olarak görülür. Ortaya çıkan 

sorunlar ağız-dil çevresi kaslarla ilgili 

olabildiği gibi beyindeki dil-konuşma 

merkezinin etkilenmesine bağlı olarak 

ortaya çıkabilir.

Görme 
bozuklukları

 — Özellikle erken doğum ile birlikte 

ortaya çıkan görme problemleri daha 

çok şaşılık ile kendini gösterir. Ancak 

bunun yanı sıra görme derinliğinde 

ve keskinliğinde azalma, görsel algı 

bozuklukları duruma eşlik edebilir. 

Şüphe duyulan bir durum söz konusu 

olduğunda en kısa sürede bir Göz 

Hastalıkları Uzmanına başvurulması 

önerilir.
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SEREBRAL PALSI ’YE EŞLIK EDEN PROBLEMLER

Işitme sorunları
 — Beyindeki etkilenime bağlı olarak farklı 

şiddette işitme kaybı görülebilir. Bu durum 

öğrenmeyi ve dil-konuşma gelişimini 

etkileyebileceğinden erken dönemde bir Kulak 

Burun Boğaz Uzmanı’na danışılması önerilir.

Mide ve bağırsak 
sorunları

 — Duruş ve hareket bozuklukları ile birlikte 

görülen kas gevşekliği ve/veya sertlikleri 

sıklıkla reflü, kusma, kronik kabızlık ve 

kronik karın ağrısına neden olabilir. Böyle bir 

durumun varlığında Gastroenteroloji Uzmanına 

başvurulması önerilir.



Solunum sistemi 
ile ilgili sorunlar

 — Özellikle erken doğuma bağlı 

olarak akciğer ve ilişkili yapıların 

gelişmemesine bağlı olarak 

ortaya çıkabileceği gibi, katı ve 

sıvı besinlerin solunum borusuna 

kaçması nedeni ile ortaya çıkan 

pnömoniler, solunum kaslarının 

koordinasyonundaki sorunlar ve 

skolyoz gibi ortopedik sorunlar 

nedeniyle kronik akciğer hastalığı 

gelişebilir. Böyle bir durumun 

varlığında Göğüs Hastalıkları 

Uzmanına başvurulması önerilir. 

Kemik erimesi 
 — Serebral Palsili çocuklarda beslenme 

yetersizlikleri, antiepileptik ilaçlar ve 

hareketsizlik gibi nedenler kemik erimesine 

ve ilerleyen dönemlerde kemik kırıklarına 

neden olabilir. 

Oral-motor 
problemler

 — Serebral Palside ağız çevresi kaslarındaki 

gevşeklik, genel kas sertlikleri, gövdedeki 

kas gevşekliği oral motor problemlere 

neden olur. Bu durum yemek yeme ve 

çiğneme becerisini de olumsuz yönde 

etkiler.
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Idrar tutamama
 — Mesane kasının fazla aktivitesi, artıp azalan 

kas gerginlikleri ya da nörojenik mesane 

nedeniyle idrar tutamama nedeni olarak 

bilinir. Böyle bir durumda Üroloji Uzmanına 

başvurulması önerilir

Kronik Ağrı
 — İlerleyen yaşla birlikte kas-

iskelet sisteminde ortaya 

çıkan şekil bozuklukları 

özellikle gövdede skolyoz, 

kalça eklemindeki çıkık ağrının 

temel nedenidir. Ancak bunun 

dışında, kaslardaki kronik 

sertlik, hareket kısıtlılıkları ve 

kabızlık ağrıya neden olan diğer 

faktörler olarak bilinir. 

 — Uzmanına başvurulması önerilir

Uyku sorunu
 — Serebral Palsili çocuklarda ağrı, 

kas sertlikleri, solunum yol-

larındaki tıkanmalar, ve duyusal 

problemler uyku problemlerine 

neden olabilir. 
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Özellikle 0-3 yaş dönemde beyin gelişiminin (nöralplastisite) çok 

hızlı olduğu bilindiğinden, erken dönemde sunulan fizyoterapi ve 

rehabilitasyon, özel eğitim, dil ve konuşma terapisi, ergoterapi gibi 

müdahalelerinin bireyin tüm gelişim alanlarında bağımsız olmasını 

sağlamada oldukça önemli rol oynadığı akıldan çıkarılmamalıdır.  

Bütüncül bakış açısı içerisinde, profesyonellerin etkileşim içerisinde 

çalışması ve  tüm gelişim alanlarının eş zamanlı desteklenmesi 

fiziksel, bilişsel, dil ve konuşma, emosyonel, psikolojik ve sosyal 

gelişim alanlarındaki başarıyı beraberinde getirecektir.  

O
O O

*Temsili resimdir. Hareketler uzman fizyoterapistler tarafından yaptırılmalıdır.
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Fizyoterapi ve 
Rehabilitasyon

 — Amaç, Serebral Palsili bireyin 

performansının belirlenmesi ve mevcut 

performansının arttırılarak günlük 

yaşamındaki bağımsızlığın sağlanmasıdır. 

Fizyoterapi ve rehabilitasyon programındaki 

temel hedef bireyde görülen yetersizliklere 

odaklanmaktan çok, bireyin kapasitesi 

ölçüsünde yapabildiklerinin korunması ve 

geliştirilmesidir. Bu nedenle, fizyoterapi ve 

rehabilitasyon süreci her birey için erken 

bebeklik döneminde başlamalıdır. Beyin 

gelişiminin çok hızlı olduğu erken bebeklik 

döneminden yararlanılarak bireyin günlük 

yaşamda bağımsız olması hedeflenir. 

Hedeflere ulaşmak için pasif yöntemlerden 

çok ailenin ve çocuğun birlikte izlendiği 

fonksiyonel ve hedef odaklı yaklaşımlara yer 

verilmelidir. 

Yaş, cinsiyet ve tanı gibi temel özellikler 

benzer olsa de değerlendirme,  fizyoterapi 

ve rehabilitasyon programları bireye özel 

oluşturulmalı ve aile desteği ile çocuğun 

yaşadığı doğal ortamında uygulanmalıdır. 

Çocuklar ve aileler için bireyselleştirilmiş 

hedefler belirlenmelidir. Hedef belirlenirken 

çocuğun ve ailenin beklentileri, öncelikleri, 

değerleri, ihtiyaçları ve istekleri göz önünde 

bulundurulmalıdır. Tek bir tedavi yaklaşımını 

tercih etmek yerine, bireysel gereksinimler 

doğrultusunda tercih edilecek birçok 

yaklaşımdan yararlanmak tedavi başarısını 

olumlu yönde etkileyecektir. 



Ilaç Tedavisi
 — Daha çok epilepsi olarak bilinen nöbetlerin 

kontrol altına alınması amacı ile kullanılır. 

Bunun dışında sertlik görülen kasları 

gevşetmek amacı ile de bir takım ilaçlar 

kullanılabilir. 
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SEREBRAL PALSI ’DE TEDAVI YÖNTEMLERI

Botulinum Toksin 
Uygulamaları

 — Kas sertliklerinin azaltılması, hareket 

becerisinin geliştirilmesi ve ağrının 

azaltılması amacı ile doğrudan kasa 

uygulanan bir yöntemdir. Uygulama sonrası 

kas işlevinin artması ve eklem hareket 

genişliğinin artması, etkili bir fizyoterapi ve 

rehabilitasyon programı için uygun zemin 

oluşturur.

Cerrahi 
Uygulamalar

 — Serebral Palside görülen kas iskelet sistemi 

problemlerini kontrol altına almak amacıyla 

farklı yumuşak doku ve kemik cerrahilerinden  

yararlanılır. Gerekli durumlarda yapılan 

cerrahi uygulamalar Serebral Palsili olgularda 

fonksiyon ve yaşam kalitesini olumlu yönde 

etkiler. 

Ortopedik ve Cerrahi Yaklaşımlar
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Ortezler ve 
Teknolojik Destekler

 — Serebral Palsili bireylerde görülen kas kuvvetsizliği, 

denge bozukluğu, yürüyüş bozuklukları, enerji 

tüketiminde artış ve deformiteler nedeni ile kısıtlanan 

günlük yaşama katılımlarını artırmak için pek çok alt 

ekstremite, üst ekstremite ve gövde ortezlerinden 

yararlanılır. SP’de ortezlemenin fonksiyonu artırmak, 

kontraktür ve deformite gelişimini önlemek, 

ekstremiteleri fonksiyonel pozisyonda tutmak, 

ekstremiteleri ve vücudu stabilize etmek, zayıf kas 

fonksiyonlarını desteklemek, kas gerginliklerini 

azaltmak ve ameliyat sonrası ile ilgili vücut bölgesini 

korumak gibi pek çok amacı vardır. Sadece ayak-

ayak bileğini destekleyen tabanlıklardan başlayarak 

kalçaya ve gövdeye uzanan cihaz ve ekipmanlardan 

yararlanmak mümkün olabilir. 

Bireyin mevcut potansiyelini korumak ve 

fonksiyonelliğini sağlamak amacı ile bireyin 

gereksinimlerine uygun ayakta durma ve yürüme 

yardımcılarından yararlanmak mümkündür. 

SEREBRAL PALSI ’DE TEDAVI YÖNTEMLERI
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Ergoterapi 
Yaklaşımları

 — Çocuklarda ergoterapinin en önemli amacı 

çocuğun günlük yaşam aktivitelerinde 

bağımsızlığını sağlayarak toplumsal 

katılımını gerçekleştirmektir. Serebral 

Palsili çocuklarda ergoterapi yaklaşımında 

etkilenen kol ve elin fonksiyonel 

kullanımını sağlamak, çocuğun her 

iki elini aktivitelerde yeterli şekilde 

kullanabilmesini sağlamak, aktiviteleri 

yapmasını desteklemek, duyu algı ve 

bilişsel becerileri desteklemek, günlük 

yaşam becerilerinde, okul aktiviteleri ile 

oyun ve serbest zaman aktivitelerinde 

bağımsızlığını sağlamak ve ileri dönemlerde 

deformite gelişimini önlemek amaçlanır. 

SEREBRAL PALSI ’DE TEDAVI YÖNTEMLERI



Bu yayın TANAP tarafından Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları kapsamında finanse edilmiştir. Bu yayının içeriğinden yalnızca Serebral Palsili Çocuklar Derneği (SERÇEV) 
sorumludur, yayın içeriğinin herhangi bir şekilde TANAP’ın görüşlerini yansıttığı sonucu çıkartılamaz.


