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Genel Bilgiler 

• Vücudun herhangi bir bölümünde kas kuvveti 
azalması: parezi 

• Tam kaybı (felç) : paralizi / pleji 

• Vücudun yarısını tutarsa (kol+bacak) : hemipleji 

• Tek kol yada bacak : monopleji 

• 3 ekstremite : triparezi 

• Her 2 kol ve bacak: tetraparezi / quadriparezi 

• Her 2 bacak : paraparezi 

 

 



Genel Bilgiler 

• Kas zaafı durumunda sinir sisteminin tutulan 
yapıları 

• 1. 1. motor nöron 

• 2. 2. motor nöron 

• 3. sinir-kas bağlantısı 

• 4. Doğrudan çizgili kasın kendisi 



Üst motor nöronlar                                    
(I. Motor nöronlar) 

• İstemli hareketin ilk nöronu  

• Üst motor nöron / santral nöron 

• Piramidal yolu (kortikospinal yol) oluşturur 

• Motor korteksteki hareket nöronlarının 
aksonlarıdır ve bunların %90’ı beyin sapında 
bulbusta çaprazlaşıp medulla spinalis 
(omurilik) karşısına geçerler ve ön  boynuzdaki 
II. Motor nöronlarla sinaps yaparlar 







Alt motor nöronlar                                             
(II. Motor nöronlar) 

• Periferik motor nöron 

• Medulla spinalis boyunca uzanan ön boynuzda 
veya beyin sapındaki motor kranial sinirlerde 
yerleşirler 

• Ön boynuz hücreleri spinal periferik sinirleri 
yaparak aynı taraf kol, bacak, gövde kaslarının 
hareketini sağlar (çizgili kasa giden son yol) 

• Kranial sinir aksonları göz, yüz, dil, çiğneme ve 
yutma kaslarına giderler 





Sinir-kas bağlantısı                                              
(miyo-nöral plak) 

• Motor sinirlerin uç dalları ile çizgili kas telleri 
arasındaki sinaps 

• Sinaptik aralıktaki nörotransmitter 
Asetilkolindir 





Çizgili Kas 

• İstemli hareketin ortaya çıkmasını sağlayan 
son organ 







Motor Nöron Hastalığı (ALS) nedir? 

• I. ve II. Motor nöronun sebebi bilinmeyen 
yaygın ve ilerleyici bir hastalığıdır 

• Her 2 motor nöron birlikte tutulduğundan 
amiyotrofik lateral skleroz (ALS) veya Charcot 
hastalığı adını alır 



Motor Nöron Hastalığı 

• ALS (Amiyotrofik lateral skleroz) 

• Primer motor korteks-beyin sapı- medulla 
spinalisteki motor nöronların dejenerasyonu 
ile kendini gösteren ilerleyici ve ölümcül bir 
hastalık 

• Ortalama sağkalım 2.5-3 yıldır 

• İnsidans 4-6/100.000 

• Yaşla sıklık artar, 40 yaştan önce nadir 75 yaş 
civarı en yüksektir 



ALS neden olur ??? 

• SOD gen mutasyonu 

• Travma 

• Diyet 

• E vitamini 

• Alkol  

• Sigara 

• Deri-elektrik sanayisi 



Belirti ve Bulgular 

• Lokal zaaf atrofi (genelde asimetrik tek bacak) 

(bacaklarda kollarda kuvvetsizlik-kaslarda erime) 

• Geceleri olan kramplar 

• Konuşma bozukluğu (dizartri) 

• Yutma güçlüğü (disfaji) 

• Ses değişikliği 

• Dilde zaaf ve atrofi 

• Boyun fleksiyon zaafı 

 











ALS hangi durumlarla karışabilir? 

• HTLV1 miyelopatisi 

• HIV infeksiyonu 

• Poliomiyelit 

• Lyme Hastalığı 

• Kansere bağlı durumlar 



Tanı  kriterleri 

• El Escorial tanı kriterleri (madrid) 

 

• Üst ve alt motor nöron tutulumu bulgularının 
bir arada bulunması 



Tanıda en önemli tanı gereci 

• Elektrofizyoloji yani 
EMG(elektronöromiyografi) 

 

• EMG de en önemli  bulgu fasikülasyondur  

(en az 3 bölgede) 



ALS’de bakım ilkeleri 

• Multidisipliner yapılanma 
 
• Bakım ekibi 
• Hemşire 
• Fizyoterapist 
• Ortopedist 
• Diyetisyen 
• Sosyal Hizmet Uzmanı 
• Solunum Terapisti 
• Konuşma Terapisti 
• Psikolog 



ALS hastalığının ileri evreleri 
rehabilitasyon 

• 1. Solunum 

• Solunum aleti, ağız ve burundan maske ile 
hava verme 

• Trakeostomi 

• Morfin 

• 2. Beslenme yetersizliği 

• nazogastrik tüp 

• PEG (perkütan endoskopik gastrostomi) 

 



• Fizyoterapi 

• İletişim ve konuşma 

• Psikolog desteği 

• Bakıcılar 

• Palyatif bakım 



Kas Erimesi (Atrofi) 

• Çizgili kasların erimesi primer kas 
hastalıklarında görüldüğü gibi 2. motor 
nöronun değişik kademelerinde de ortaya 
çıkar 



Kas Hastalıklarında Belirti ve Bulgular 

• Güçsüzlük 
• Egzersiz intoleransı 
• Bitkinlik 
• Atrofi 
• Hipertrofi 
• Psödohipertrofi 
• Miyotoni 
• Kas ağrısı (miyalji) 
• Kramp 



Primer Kas Hastalıkları 

• 1. İlerleyici Kas Distrofileri 

 

• 2. Miyotonik Distrofi (Steinert Hastalığı) 

 

• 3. Polimiyozit 



İlerleyici Kas Distrofileri 

• Primer kas hastalıklarının en sık görülen alt 
grubunu oluştururlar 

 

• Çoğu çocuklukta-genç yaşta başlarlar 

 



Kas Distrofileri 

• Bunların çoğu familyal ve ilerleyici niteliktedir 

• Atrofi ve kuvvetsizlik simetriktir 

• Kol ve bacakların genellikle proksimal kaslarını 
tutar 

• Bazen yüz kaslarını da içine alır 

• Hasta yerden ayağa kalkarken kademeli şekilde 
elleriyle bacaklarına tutunmak zorunda kalır 
ve 2 tarafa sallanarak yürür (ördek yürüyüşü) 



Kas Distrofileri 

• Bazı tiplerinde atrofik kasların yanısıra 
hipertrodik görünümlü ancak yetersiz 
fonksiyona sahip kas grupları görülür 
(psödohipertrofi) 

• Bazı tiplerinde miyotoni denilen kasın geç ve 
güç gevşemesi fenomeni görülür 



Miyotonik Distrofi 

• Temporal, masseter ve SCM kaslarında belirgin 

• Göz kapaklarında ptoz ve frontal saç 
dökülmesi tipik 

• Hasta yumruk yapınca avucunu kolay açamaz 
(miyotoni) 











Polimiyozit-Dermatomiyozit 

• Kasın iltihabi hastalığı 

• Yutma ve boyun kaslarındaki güçsüzlükle 
birlikte ekstremitelerde proksimal zaaf ve 
atrofi görülebilir 

• Bazen klinik tabloya deri bulguları eklenebilir 


