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Vaka Analizi ve Değerlendirme

Vaka 5A – MSA- Parkinsoniyen



Vaka 5

• MSA – Parkinsoniyen

• İsim: İ.T. 

• Kadın

• Evli (3 çocuk annesi)

• Boy: 158 cm Kilo: 60

• Ev kadını



Vaka 5 – Aile Geçmişi

• ANNE: 35 yaşında HT a bağlı SVO geçirmiş. Trafik 
kazası sonrasında ex

• BABA: Sağ 81 yaşında şu an rabdomyosarkom
teşhisiyle hastanede RT alıyor

• KIZ KARDEŞ: 15 yıl önce multiple skleroz teşhisi almış 
tedavisi hala devam ediyor 

• ABLA: 45 yaşında HT sekonder SVO geçirmiş ve 
paraplejik kalmış tedavi sonrasında su an çok az bir 
sekeli var 

• ERKEK KARDEŞLER: sağ ve sağlıklı
• Kronolojik olarak baktığımızda ilk HT sonrasında 

hipotiroidi teşhisi var

Case 5



Vaka 5

• Hastamın ilk şikayetleri yaklaşık 5 yıl önce 
geçemeyen şiddetli baş, sırt ve bel ağrısı 
şeklinde başladı. Bu şikayetlerden dolayı 
defalarca farklı doktora müracaat etmiş birçok 
tedavi şekli denenmiş ama şikayetlerinde 
hiçbir rahatlama olmamış. Baş ağrısına yapılan 
tahlil tetkikler sonucunda migren denilmiş 
buna istinaden analjezik, antidepresan, botox
vs birçok ilaç kullanmış. Sırt ve bel ağrısı içinde 
yapılan araştırmalar sonucunda disk hernisi
denmiş ve ona yönelik tedavi başlanmış. 



Vaka 5

• Özellikle baş ağrısı hala devam etmekle 
birlikte menstrüasyon dönemlerinde çok 
arttığını, baş ağrısı olduğu dönemde yatma 
ihtiyacı hissettiğini sesi ve gürültüyü 
kaldıramadığını belirtti. Stres baş ağrısını 
tetikleyen bir diğer önemli faktör. 
Başlangıçta sadece ağrıları olan hastama 
zamanla kas kasılması şikayet olarak 
eklenmiş. 



Vaka 5

• Kasılmalar sırt bölgesinde baldır kısmı ve 
ayak parmaklarında yavaş bir şekilde 
başlayıp şiddeti zamanla hızlı bir şekilde 
artmış. Hasta kasılmalarının kendisini 
ağlatacak kadar şiddetli olduğunu söylüyor. 
Hatta uykusundan uyandığını bu 
kasılmaların saatlerce geçmesini beklediğini 
söyledi. Kasılmalar geçmeden uyuması 
mümkün olmuyormuş. 



Vaka 5

• Bana geldiğinde de konuşma esnasında bir 
kasılmasına şahit oldum. Birden baldır 
kısmında aniden kasılma meydana geldi 
hasta bütün dikkatini o bölgeye yönlendirdi 
şiddetli ağrısı olduğunu belirtti ve o bölgeye 
masaj yapmaya çalıştı (ellerini de tam 
kullanamıyor). Bu ağrı ve kasılma çok uzun 
sürdü. 



Vaka 5

• Günün büyük kısmında bu şekilde olduğunu 
ağrı ve kasılmaların ne zaman başlayıp ne 
zaman biteceğinin hiç belli olmadığını, bu 
durumun onu çok rahatsız ettiğini ağlayarak 
anlattı. Günlük işlerini yapmakta çok 
zorlanıyor ellerini tam kullanamıyor. El 
parmaklarında da ciddi kasılma mevcut. Bu 
yüzden cisimleri tutmada kavramada kaşık 
çatal kullanmada zorluk yaşıyor. 



Vaka 5

• Ev halkına sadece basit yemekleri 
yapabildiğini onu yaparken bile desteğe 
ihtiyaç duyduğunu söyledi. Son birkaç aydır 
katı besinleri çiğnemede yutmada zorluk 
başlamış. Lokmaları ağzında dakikalarca 
çevirmesine rağmen yutmadaki güçlüğü 
dışarıdan bile fark ediliyor.



Vaka 5

• Sıvıları da büyük yudumlarla değil ufak 
yudumlarla içiyor. Önemli problemlerinden 
biri de idrar inkontinansı. İdrar kaçırma 
problemi son zamanlarda oldukça artmış. 
İlk hareketi oldukça güç oluyor (yataktan 
kalkma, koltuktan kalkma vs…). Denge 
problemi de mevcut. Bu kadar harekette 
zorlanmasına rağmen yine de kendini 
salmak istemediği için mümkün oldukça 
düzenli olarak yürüyüş yapmaya çalışıyor.



Vaka 5

• Diğer önemli bir problemi de, geceleri uykusunda 
dışarıdan fark edilen ancak hastanın bilinçli olarak 
yapmadığı ve hatırlamadığı hareketlerinin olması. 
Bu bazen kahkaha atma bazen ağlama şeklinde 
olabiliyor. Eşi uyandırmaya çalıştığında da 
uyandırmakta güçlük çektiğini, uyandığı zamanda 
bir müddet olayı algılayamadığını, rüyanda ne 
gördün diye sorduğunda da rüyasını hatırlamadığını 
söylediğini anlattı. Rüyalarında tam olarak ne 
gördüğünü hatırlamadığını ama boğulma hissinin 
olduğunu uyanmak isteyip bir türlü uyanamadığını 
ve çok bunaldığını anlattı.



Vaka 5

• Kendisine ağrıları için fizik tedavi uygulaması 
önerilmiş. Toplamda iki defa yaklaşık bir ay 
süre ile hastanede yatarak fizik tedavi 
uygulanmış. Ozon tedavisi verilmiş. 
Fizyoterapist düzenli olarak masaj ve 
hareketlerini yaptırmış. Bu dönemde az da olsa 
rahatladığını söyledi. Sadece ikinci hastaneye 
yatış sürecinde yanında kimsenin 
olmamasından dolayı odada yalnız kaldığı için 
korktuğunu halüsinasyonlar gördüğünü ve 
tedavisini yarım bırakarak hastaneden kendi 
isteğiyle ayrıldığını anlattı. 



Vaka 5

• Odasının ışığını kapatamadığını karanlıkta daha 
çok korktuğunu belirtti.

• Hastayla her görüşmemde kendisinin 
hastalığıyla ilgili daha umutsuz olduğunu 
gördüm. Doktorlarının her dediğini diyet ilaç 
saati vs. (uzun süre eliminasyon diyeti yaptı ve 
asla kaçamak yapmadı glüten içeren besinler 
süt ve süt ürünlerini aylarca hiç yemedi) çok 
dikkat etmesine rağmen hastalığının 
gerileyeceği yere ilerlemeye devam etmesi 
kendisinde umutsuzluk yaratıyor. 



Vaka 5

• Benimle her karşılaşmasında ilk sorduğu 
soru “Sence ben bu hastalıktan 
kurtulabilecek miyim? Birazda olsa 
hareketim düzelir mi?” oluyor. “Toplumda 
bana hastalığımla ilgili bir şey sorulduğunda 
ağlamaya başlıyorum kendimi 
tutamıyorum” dedi. 



Vaka 5

• Yaşam kalitesinin her geçen gün kötüye 
gittiğinin farkında bu durumda onu depresif 
bir moda sokuyor. Kendisini birkaç tane 
nöroloji uzmanı görmüş ve Parkinson 
hastalığı teşhisi koyup buna yönelik tedavi 
vermişler. Hastalığın başlangıcından bugüne 
kadar geçen süreçte kullandığı ilaçların 
hiçbirinden en ufak bir rahatlama 
görmemiş. 



Vaka 5

• Kızının en son götürdüğü kendi hocası (kızı 
ve oğlu tıp fakültesi öğrencisi) hastamıza 
MSA-P SENDROMU TEŞHİSİ koymuş ve 
verilen ilaçların bu hastaya bir faydasının 
olmadığını hastalığın herhangi bir spesifik 
tedavisinin de olmadığını bu tarz 
hastalarında yaşam süresinin kısıtlı 
olduğunu belirtmiş (hastanın bu durumdan 
kesinlikle haberi yok çünkü bunu 
kabullenemeyeceğini düşünüyorlar).



Vaka 5 – Travmalar

• «Hayatımda unutamadığım üç büyük olay 
var» dedi.

1. 7-8 yaşlarındayken Almanya’da yüzmeyi 
öğrenmek için havuza gidiyormuş. Burda
ciddi bir boğulma tehlikesi yaşamış. Suyun 
üzerinde bilinci kapalı bir şekilde bulunmuş 
ve uzun süre yoğun bakımda kalmış.

Case 5



Vaka 5 – Travmalar

2. 35 yaşında, iki küçük çocuğu ve annesiyle 
birlikte trafik kazası geçirmiş. Bu kazaya bağlı 
olarak bir süre sonra annesini kaybetmiş. 
Kendisinde, kalçada ve kolda multiple kırıklar 
olması nedeniyle uzun süre yatmak 
mecburiyetinde kalmış. Kırıklarından dolayı 
birkaç defa ameliyat olmuş ve elini 
(bileğindeki kırıktan dolayı) uzun süre tam 
olarak kullanamamış

Case 5



Vaka 5 – Travmalar

3. Eşinin iki kardeşi ve kardeşinin kızı bir 
cinayet sonucunda öldürülüyor. Bu olayın 
sonrasında eşinin çok büyük bir depresyon 
geçirdiğini bu durumun onu çok etkilediğini 
anlattı.

Case 5



Vaka 5 – Travmalar

• Çocukluğunu sorduğumda zor bir 
çocukluğum oldu dedi. Küçük yaşta 
ailesiyle birlikte işçi olarak Almanya’ya 
yerleşmişler. Orda birkaç yıl kaldıktan sonra 
aile kızlarını Türkiye’ye geri getirmiş ve 
burada başkalarının yanında (teyze, 
anneane, dede…) kalmışlar.

Case 5



Vaka 5

• Nasıl bir yapın var, kendini bana anlatır 
mısın? dediğimde genel olarak çok titizim 
dedi. Hareketlerim elvermediği için işlerimi 
yapamamak beni rahatsız ediyor ancak yine 
de elimden geldiğince her şeyi yapmaya 
çalışıyorum dedi. Kendisi yapamasa bile 
evde kim varsa onlardan yardım alıp günlük 
işlerini muhakkak yapıyor. 



Vaka 5

• Çevresindeki insanlar hastamı anlayışlı, 
sakin, yardımsever olarak tanımlıyor. Ancak 
hastalığından sonra ara ara kendi içine 
kapandığını da belirttiler (Hastanın 
konuşması çok bozuk olduğu için genel 
olarak anlattığı şeyleri anlamak çok zor 
oluyor. Söylediği şeyleri tekrarlamasını 
istediğim zaman da çok üzülüyor). 
Kıskançlığı ve inatçılığı olduğunu, para 
harcamayı sevdiğini söyledi.



Vaka 5

• Son zamanlarda yaşadığınız herhangi bir 
problem var mı? diye sordum. Eşiyle ve 
çocuklarıyla ilgili sıkıntıları olduğundan 
bahsetti. Çocuklarının babalarıyla arasının iyi 
olmadığını, kendisinin arada kaldığını, bu 
durumun onu çok huzursuz ettiğinden 
bahsetti. Yıllarca eşinin işinden dolayı 
çocuklarını tek başına büyüttüğünü (eşi gemi 
mühendisi) çocukların babaya alışık olmadığını 
ve bu yüzden çok zıtlaştıklarını anlattı.



Vaka 5

• Hastalığım beni çok düşündürüyor sürekli 
ağlamak istiyorum bu hastalıktan kurtulmak 
istiyorum diye sürekli dile getiriyor.

• Mizaç olarak yumuşak duygusal ve ağlamaya 
çok meyilli. Kolay kolay kızıp sinirlenmem 
bağırmam diyor ancak son zamanlarda 
davranışlarından dolayı eşime çok kızıyorum 
dedi.

• Hastalığım beni çok düşündürüyor sürekli 
ağlamak istiyorum bu hastalıktan kurtulmak 
istiyorum diye sürekli dile getiriyor.



Vaka 5

• Hastalığım beni çok düşündürüyor sürekli 
ağlamak istiyorum bu hastalıktan kurtulmak 
istiyorum diye sürekli dile getiriyor.



If you have any queries please don’t hesitate 
to contact us on

Dr Samir Chaukkar (drsamirchaukkar@gmail.com)

+91-9892166616
+91-8767702498

mailto:drsamirchaukkar@gmail.com

