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 Nörolojik muayeneyi bir oyun haline getirin. 



ÖYKÜ ve FİZİK MUAYENE

❖ Nörolojik muayene öncesi antenatal öykü ve sistemik 

muayene yapılmalı

❖ Antenatal döneme ait bilgiler çok önemli: Fetal distres, 

doppler ölçümleri, amniyon mayi özellikleri, ilaç kullanımı, 

koriyoamniyonit, annede sistemik/kronik hastalık,alkol vb

❖ Doğum eylemindeki sorunlar öğrenilmeli

❖ Doğru gestasyon yaşının tespiti önemlidir

❖ Yakınmaların dikkatle, ayrıntılı alınması ve 

iyi analiz edilmesi gerekir



❖ Geçirdiği hastalıklar

❖ Febril nöbetler

❖ Gelişim basamaklarını kaç yaşıda tamamladı
(oturma, yürüme, konuşma, vb)



❖ Nörolojik bir bulgunun güvenilir bir şekilde
değerlendirilebilmesi için bazen tekrarlayan
muayeneler gerekebilir

❖ Nörolojik muayene bebek beslendikten yaklaşık bir-
iki saat sonra, uyanık, çıplak, sakin ve ortam ısısı
uygun iken yapılmalıdır

❖ Anne ile birlikte bir odada gözlenmesi



❖ Değerlendirme yapılırken nörolojik muayene
bulgularının bebeğin doğum haftası ve uyanıklık
durumuna göre değişkenlik gösterebileceği akılda
tutulmalıdır



Çocuk ve Yenidoğanın Nörolojik Muayenesi

1. Genel durum

a. Bilinç Düzeyi (Level of alertness) 

b. Uyanıklılık Düzeyi

c. Alışkanlık (attenuation)

d. Avunma (avutulamama)

e. [Mekanik bulgular: baş, bel, ekstremiteler]

2. Motor muayene (Postür, tonus, kas gücü)

3. Kraniyal sinirler

4. Refleksler

a. Pirimitif refleksler: moro, yakalama, emme, arama

b. Derin Tendon Refleksleri

c. Yüzeyel Refleksler

5. Duyu muayenesi

6. Serebellar sistem muayenesi

7. Otonomik sinir sistemi muayenesi: kalp hızı paterni, solunum paterni, 
mesane ve gaita fonksiyonları 



 Bilinç muayenesi

Bilinç kişinin kendisinin ve çevresinin farkında olma 

durumudur



1.Genel Durum

❖Muayeneye başlamadan önce istemsiz
hareketlerin olup olmadığını anlamak, bebeğin-
çocuğun uyanıklık halini, solunum düzenini ve
postürünü değerlendirmek için kısa bir süre
gözlem yapılması önerilir

❖ Sorulan sorulara nasıl yanıt verdiği

❖ Taktil uyarılara nasıl yanıt verdiği değerlendirilir



Sakinleşebilirlik (Avunma)

➢ Bebeğin ağlar durumda iken sakinleşebilirliği 
değerlendirilir. (Emzik, kucağa alma, yumuşak ses 
ile konuşma, okşama, vb)

➢ Beyin hasarı olan bebekler daha zor sakinleşir

➢ Anormal bir nörolojik durumun göstergesi olabilir



Alışkanlık

➢ Tekrarlayan uyarılara verilen cevabın azalmasını 
öğrenme kabiliyetidir

➢ Işık veya sesli uyarı ile yapılır. Başlangıçta şiddetli göz 
kırpma ve irkilme olurken, 4-5 uyarıdan sonra verilen 
yanıt azalır

➢ Yokluğu kortikal disfonksiyon göstergesi olabilir



Bilinç Muayenesi

 Bilinçteki nicelik yönünden azalma derecesine göre koma skalası 

oluşturulur:  

 Konfüzyon

 Letarji (somnolans) (kendi haline bırakılınca uyku haline geçer)

 Obduntasyon (Ağrılı uyarılarla uyandırılabilen, sözel cevap verebilen, ancak 

uyarı sona erince hızla bilinç kaybının tekrar oluştuğu durumdur)

 Stupor (İstirahat halinde hasta bilinçsizdir. Uyarılara yarı amaçsız çekilme ve 

ses çıkarma şeklinde cevap verir)

 Prekoma

 Koma (Ağrı, sözel veya görsel uyarılarla uyandırılamayan hastanın mental

durumu koma olarak tanımlanır)



Fizyopatoloji

Bilinçsizliği sağlayan mekanizmalar tam açık 

değildir, (aynı şekilde anestezik ilaçların etki mekanizması da 

tam bilinmemektedir ☺) ancak;

“Beyin Sapı Retiküler Aktive Edici Sistem (RAS)” ve 

“Serebral Korteks”in burada rol oynadığı kesindir. 



Glasgow Koma Skalası (5 yaşından büyük çocuklar) 

Gözler ( 1-4 )

Hiç açılmıyor 1 

Ağrılı uyaranla açıyor 2  

Sesli uyaranla açıyor 3 

Spontan 4

En İyi Verbal Cevap (1-5)

Cevapsız 1 

Anlaşılmaz sesler 2 

Uygunsuz kelimer 3 

Dezoryante 4 

Oryantasyonu normal 5

En İyi Motor Cevap (1-6)

Cevapsız 1 

Deserebrasyon rijidites 2 

Dekortikasyon rijiditesi 3 

Fleksor toplanma 4 

Ağrıyı lokalize ediyor 5 

Normal motor cevap 6



Glaskow Koma Skalası

Total skor Derecelendirme

3-8 Anlamlı nörolojik hasar

9-12 Orta derecede nörolojik hasar

13-14 Hafif nörolojik hasar



Modifiye Glasgow Koma Skalası ( 5 yaşından küçük çocuklar ) 

Gözler ( 1-4 )

Hiç açılmıyor 1 

Ağrılı uyaranla açıyor 2  

Sesli uyaranla açıyor 3 

Spontan 4

En İyi Verbal Cevap (1-5)

Yanıt yok 1 

Ağlama 2 

Sesler 3 

Sözcükler 4 

İletişim ve yönelim tam 5

En İyi Motor Cevap (1-6)

Cevapsız 1 

Deserebrasyon rijidites 2 

Dekortikasyon rijiditesi 3 

Fleksor toplanma 4 

Ağrıyı lokalize ediyor 5 

Normal motor cevap 6



 

 

Dekortikasyon rijiditesi veya postürü; Üst ekstremiteler fleksiyon, bacaklar ekstansiyon postüründedir. Eller kalp 

hizasındadır. 

 

 

Hipotoni→ Yenidoğanlarda nörolojik etkilenme sonucu en sık görülen tonus anormalliğidir (kurbağa pozisyonu). 





Genel Durum – Gözlem – Nöroloji İlişkisi

❖ Konjenital anomaliler (orta hat defektleri)

❖ Ekstremite anomalileri

❖ Derideki renk değişiklikleri (hemanjiom,hipo-
hiperpigmente alanlar)

❖ Çoğu kranial sinir bozuklukları

❖ Kaba motor hareketler, ekstremite hareket azlığı
gözlemle fark edilebilir



BAŞ MUAYENESİ

❖ Baş çevresi ölçümü, şekil
bozuklukları, lezyonlar, saçlı deri
yokluğu, süturlerin ve fontanellerin
durumunun değerlendirilmesinden
oluşur

❖ Ön fontanel en geç 18. ayda kapanır

❖ Arka fontanel en geç 6-8 haftada
kapanır

❖ Baş çevresi ölçümü (mikrosefali,
makrosefali, hidrosefali)



Baş Çevresi Ölçümü



2.MOTOR FONKSİYON DEĞERLENDİRİLMESİ

❖ 1.POSTÜR  

❖ 2.PASİF TONUS 

❖ 3.AKTİF KAS FONKSİYONU (Spontan hareket)

❖ 4.KAS GÜCÜ (aktif tonus)



MOTOR MUAYENE:

 TONUS VE POSTÜR: 

 Kaslarda tonus; bir ekleme pasif hareket yapılırken karşılaşılan 
direnci ifade eder.

 Spastisite→Hareket başlangıcında direnç ve takiben ani boşalma 
(sustalı çakı) görülür. Tonus, agonist ve antagonist kas gruplarından 
birinde diğerine göre artmıştır. Piramidal yol hastalıklarında görülür; 
üst motor lezyonlarından kaynaklanır.

 Rijidite→ Agonist ve antagonist kasların ikisinde de tonus artmıştır. 
Bazal ganglion lezyonlarında görülür (dişli çark). Bir 
ekstrapiramidal sistem hastalığı olan Parkinson hastalığı bunun tipik 
örneğidir. Bazı Parkinson hastalarında ise önkolun hem fleksiyonu
hem de ekstansiyonu sırasında rigorun yumuşak bir şekilde çözüldüğü 
hissedilir. Buna kurşun boru rijiditesi denir.

 Deserebrasyon rijiditesi veya postürü; beyin sapı lezyonlarında 
olan tüm ekstremiteler ekstansiyon postüründedir.



❖ Motor fonksiyon bozukluğunun 28-30 haftadan
küçük bebeklerde değerlendirilmesi zordur. Bu
bebeklerde kas tonusu ve spontan hareketler
azdır.

❖ Hipotoni en sık görülen motor fonksiyon
bozukluğudur.

❖ Hipotoni santral sinir sistemi (beyin ve spinal
kord), periferik sinir sistemi veya iskelet kası
hastalıklarında görülebilir.



1. POSTÜR

❖ Bebeğin spontan hareketleri vardır ve aktiftir

❖ Ekstremite pozisyonu ve postür kabaca simetriktir

❖ Normalde yüzükoyun yatan term bebeğin kol ve bacakları 
fleksiyonda, pelvis elevasyonda, diz ve kalça fleksiyondadır



❖ Term bebeğin ana pozisyonu fleksiyondur.  Elleri 
bilateral yumruk pozisyonunda ve baş parmak 
intermitten olarak hareketlidir

❖ El aralıklı olarak açılır. Elin ulnar kısmı veya el 
sırtının okşanması ile açılma gözlenir

❖ Elin sürekli yumruk halde tutulması veya uyarı ile 
açılmaması ciddi nörolojik patolojileri gösterebilir 
(cortical fisting)



POSTÜR: Normal yenidoğanda ekstremitelerde fleksiyon ve
gövdeye adduksiyon olur, (bu videoda attenüasyon da
gösterilmekte)



POSTÜR-Hipotonik

Ekstremiteler
ekstansiyonda
ve kalça 
abduksiyondadır



Prematüre bebekte postür

❖ < 32 hafta ekstansör

❖ 34 haftalıkken sırtüsü ise 
kurbağa pozisyonunda 
yatar, diz ve kalça 
fleksiyonda ama kollar 
ekstansiyondadır

❖ Preterm 
hipotonisitesinden 
fleksiyon postürüne önce 
bacaklar sonra kollar ve 
baş geçer



❖ Tonus artışı olanda ise 
opistotonik postür ve 
vertikal/ventral pozisyonda 
ekstansiyon vardır. 

❖ Piramidal ve extrapiramidal 
sistem disfonksiyonunda 
tonus artar.

❖ En sık  nedenleri: Konj beyin 
lezyonları, HIE, CP, difüz 
kortikal fonk. bozukluğu, 
bilirubin ensefalopatisi



❖ Tonusda azalma:SSS depresyonu(HIE, neonatal
sepsis, IVK, SDK, metabolik nedenler(hipoglisemi 
gibi), nöromuskuler bozukluklar, vb

❖Aşırı irritabilite: Metabolik hastalık, İKK, 
konjenital SSS defekti, enfeksiyonlar veya ilaç 
çekilme sendromları 



2. PASİF TONUS

❖ Ekstremitelerin pasif hareketlere karşı direncinin 
ölçülmesi ile değerlendirilir

❖ Yirmisekiz haftadan büyük prematüre bebeklerde 
pasif tonus bazı manevralar ile değerlendirilebilir



Üst ekstremite
❖ Her bir ekstremite

omuzdan, dirsekten ve 
bilekten döndürülür, bu 
esnada karşılaşılan direnç 
ve hareket kabiliyeti 
değerlendirilir

❖ Fazla direnç: Hipertoni

❖ Direnç olmaması: Hipotoni

 Arm Traction

 Arm Recoil



Kolun geriye gelmesi (Arm recoil)

❖ Kollar gövde üzerinde fleksiyonda bir süre tutulur, aniden 
ekstansiyona getirilerek serbest bırakılır, kolların tekrar 
fleksiyona gelmesi beklenir

❖ Yeterince hızlı fleksiyona geri dönmemesi hipotonide, 
asimetrik yanıt hemiparezi veya  brakiyal pleksus paralizisini 
düşündürür    



Kaşkol bulgusu

❖ Omuz kavşağının tonusunu
değerlendirmek için kullanılır.  
Bebeğin eli tutularak diğer 
omuz başına doğru çekilir 
Elin omuz başını ötesine 
geçmemesi veya dirseğin 
orta hattı geçmemesi 
beklenir



Hipotonide kaşkol bulgusu



Alt ekstremite

❖ Alt ekstremite tonus değerlendirmesi, üst 
ekstremiteye benzer özellikler gösterir

❖ Pozisyon ve spontan hareketler değerlendirilir

❖ Kalça, diz ve ayak bileğine fleksiyon, ekstansiyon, 
abduksiyon, adduksiyon yapılır



Popliteal açı

❖ Baldır karın üzerine fleksiyona
getirilir, diğer el ayak bileğini 
arkadan bacağı direnç noktasına 
kadar açmaya çalışılır

❖ Baldır ile baçak arasındaki açı 
tipik olarak 90-120 derece 
civarındadır 

❖ 28 haftalıkken 180 derece iken, 
termde 90 dereceye düşer



Hipotonide popliteal açı 



3. AKTİF KAS FONKSİYONU (Spontan hareketler) 

❖ 32-34 gestasyon haftasından sonra tüm 
ekstremitelerde simetrik-spontan hareketler vardır

❖ Çoğu term bebekte ellerde küçük amplitüdlü, 
koreatetoid hareketler bulunabilir

❖ Aktif uyku sırasında ekstremitelerde myoklonik
hareketler, yüzde seyirme ve solunum hızında 
düzensizlik olabilir

❖ Uyanık bebekte tremor görülebilir 

❖ Devamlı tremor kortikal disfonksiyonun göstergesi de 
olabilir



Tremor , Jitterness



4.KAS GÜCÜ

VERTİKAL SÜSPANSİYONVENTRAL SÜSPANSİYON



4.KAS GÜCÜ

ADIMLAMA BAŞ KONTROLÜ



MOTOR MUAYENE:

 KUVVET (GÜÇ)

 Kaslarda kuvvet 0-5 arası puanlandırma ile 
değerlendirilir. 0→kontraksiyon yok, 1→seyirme, 
2→yer çekimi kaldırıldığında aktif hareket, 3→ yer 
çekimine rağmen aktif hareket, 4→Dirence ve yer 
çekimine karşın aktif hareket, 5→normal kuvvet

 İstemsiz Hareketler: 

 Alt nöron(2.motor nöron) veya periferik sinir sistemi 
lezyonlarında fasikülasyonlar görülebilir. 

 Tik, distoni, kore ve atetoz gibi hareket bozuklukları 
bazal gangliyon hastalıklarında görülür. 



Gower Sign



Motor muayene; 

















KAS GÜCÜ-Ventral süspansiyon 

❖ Prone pozisyonda, göğüs 

altından tutularak kaldırılır

❖ Başın, gövdenin, ellerin ve 

bacakların pozisyonu 

değerlendirilir

❖ Normal yenidoğandan, başın 

kısa süre omuz hizasına kadar 

kaldırması, bacaklarda hafif 

fleksiyon posturü beklenir



KAS GÜCÜ-Ventral süspansiyon 

❖ Pretermde sırt yuvarlaktır, 
baş ve kollar aşağıya 
sallanır.



KAS GÜCÜ-Hipotonide ventral süspansiyon 



KAS GÜCÜ-Vertikal süspansiyon

❖ Omuz ve sırt kas gücü 
hakkında bilgi verir

❖ Bebek, gövdeden koltuk 
altından tutulur, dik 
pozisyona getirilir 
Ayakları yerden ayrılır 

❖ Normal yenidoğan 
pozisyonunu korur iken 
gövdesel hipotonisitesi 
olan bebek doktorun 
elleri arasından kayar 



KAS GÜCÜ-Hipotonide vertikal süspansiyon



KAS GÜCÜ-Adımlama

❖ Yenidoğan bebek 
koltuk altından 
tutulup, ayakları düz 
bir yüzeye değdirilirse 
1-2 adım atabilir

❖ 32. gestasyon 
haftasından sonra 
görülür ve postnatal 
2-3. aya kadar devam 
eder 



KAS GÜCÜ-Baş kontrolü

❖ Kas gücünü en iyi 
gösteren muayene 

❖ Bebek supin 
pozisyondan kollardan 
tutularak oturur 
pozisyona getirilir 

❖ Öne-arkaya 
düşmeden önce başın 
kısa bir süre orta hatta 
dik durması beklenir

❖ 33hft<alınamaz



KAS GÜCÜ-Hipotonide baş kontrolü



REFLEKS MUAYENESİ

➢ Primitif refleksler : Çoğu doğumda vardır. İlk 6 
ayda geriler. 

Kaybolması beklenen zamandan sonra devam         
ediyorsa matürasyonda gecikme veya SSS’de
fonksiyonunda bozulma düşündürür 

➢ Derin tendon refleksleri : Biseps, brakioradialis, 
patella, achille

➢ Yüzeysel refleksler: Yüzeyel karın, kremester, anal, 
babinski





Derin tendon refleksleri

 0= Kayıp veya alınmıyor ± = Azalmış

 + = Normal

 ++ = Canlı

 +++ = Artmış

 ++++= Polikinetik (Bir vuruşa birkaç hareketle 

cevap



Biseps; C5-6, Muskulokutanöz sinir





Triseps; C6,7; Radial sinir



Brakioradial;C5,6; Radial sinir



Patella; L2,3,4; Femoral sinir





Aşil; S1,2 ; Tibial sinir



PATOLOJİK REFLEKSLER- BABİNSKİ POZİTİFLİĞİ



PATOLOJİK REFLEKSLER- BABİNSKİ POZİTİFLİĞİ



PATOLOJİK REFLEKSLER- BABİNSKİ EŞDEĞERLERİ



PATOLOJİK REFLEKSLER-KLONUS



➢ Beyin sapı, spinal kord ve daha yüksek 
merkezlerin bütünlüğünü yansıtır

➢ Reflekslerin diffüz kaybı→beyin fonksiyonunda 
diffüz depresyon

➢ Reflekslerin asimetrik kaybı →Santral veya 
periferik SS’de lokal disfonksiyonu gösterir

REFLEKS MUAYENESİ
YENİDOĞAN REFLEKSLERİ



Refleks Başlangıç (hafta) Bitiş süreleri (ay)

Moro

Emme

Arama

Elde yakalama

Ayakta yakalama

Tonik boyun

28 – 32

32-34

32- 34

28

28

35

3- 6

4- 7

3

2

10

7

Paraşüt refleksi 5. Ay 12. ay



Primitif refleksler 

Moro refleksi
➢ Sesli uyarım ile veya postüründeki değişiklerle bebek

dört ekstremitesini abdüksiyon, ve ekstansiyona getirir.
Parmakları açılır. Daha sonra kollarını addüksiyon ve
fleksiyona getirerek eski postürüne döner

➢ 32. haftadan itibaren görülür, 37. haftadan sonra
belirgindir. Doğumdan sonra 3-6. ayda kaybolur

➢ Alınamazsa: SSS zedelenmesi, depresyonu, hipotoni

Asimetrikse: Brakial sinir paralizisi, humerus/ klavikula
kırığı, hemiparezi

Aşırı ise: SSS irritabilitesi



Moro refleksi



Yakalama refleksi

➢ El ayasına veya 
ayak tabanının dış 
kısmına bir cisim 
değdirildiğinde 
fleksiyon yanıtı ile 
kavrama ortaya 
çıkar



Yakalama refleksi

➢ 28. Haftada ortaya çıkar. 32. haftada belirginleşir

➢ Beklenen süreden uzun devam ederse özellikle 
frontal lobda kortikal disfonksiyon düşündürür

➢ Palmar doğumdan 6. aya kadar, plantar 9-10. aya 
kadar görülür

➢ Term bebekte plantar yakalama refleksinin yokluğunda 
CP gelişim riskinin arttığı bildirilmektedir



➢ Sırtüstü yatan bir bebek baş bir tarafa döndürüldüğünde, döndürülen 
taraftaki kol ve bacakta ekstansiyon, karşı taraftaki ekstremitede
fleksiyon gelişir

➢ 35. gestasyon haftasından itibaren başlar. 4. aydan uzun sürerse: 
Spastistite düşündürür. Hiç alınmazsa: Hipotoni, SMA, SSS bozukluğu

Asimetrik tonik boyun refleksi



Asimetrik Tonik Boyun Refleksi



Okülosefalik refleks

➢ Başın döndürüldüğü yönün tersine göz hareketleri olur. 
Olmazsa kranial sinirlerin veya beyin sapı nükleuslarının
patolojilerini düşünmeliyiz



Okulosefalik Refleks – Dolls Eye Movement



Emme-arama refleksi

➢ Genellikle birlikte 
bakılır. Bir parmakla 
yanağı uyarılan bebek 
başını o tarafa doğru 
çevirir ve ağzı ile 
parmağı yakalayarak 
emmeye çalışır

➢ Doğumdan sonra 3-6. 
aya kadar devam eder





Galant refleksi

➢ Prone pozisyonda 
paravertebral bölge 
orta hattan 1cm 
uzaklıktan yukarıdan 
aşağıya parmak ile 
çizildiğinde spinal
bölgede uyarı 
yönünde eğilme olur 

➢ Refleksin kaybolması 
transvers spinal kord
lezyonlarında 
görülür



Derin tendon refleksleri

➢ Yenidoğan nörolojik muayenesinin önemli bir basamağıdır. 
Teknik olarak yenidoğanda uygulaması zordur. Refleks çekici 
kullanılmalıdır. Başın diğer tarafa çevrilmesi o taraftaki dtr’nin
muayenesi kolaylaştırır

➢ Refleks çekici ile direk vurmak yerine sarkaç hareketi ile 
muayene gerekir

➢ Başlangıçta patellar refleks muayenesi ile başlamak uygundur. 
Dizin 90 derece fleksiyonu ve sonra patellar refleks bakılması 
ile yapılır

➢ Biseps refleksi için : Biseps tendonu üzerine parmaklar 
konulup, refleks muayenesi yapılır

➢ Yenidoğanda fleksiyon postürü olduğu için triseps refleksinin 
alınması zordur



Derin tendon refleksleri

➢ DTR’ler 33. 
Haftadan büyük 
olanlarda %98 
alınır. 33. haftanın 
altında azalmış 
olarak alınır

➢ Derin tendon
refleksleri  
yenidoğanda
sıklıkla canlıdır



❖ Akut ensefalopatisi olan yenidoğanlarda doğumdan
sonra günlerce tendon refleksleri alınamayabilir,
sonrasında artmış olarak geri döner

❖ Hipotoni ve artmış DTR: Üst motor nöron tutulumu

❖ Hipotoni ve azalmış DTR: Alt motor nöron, periferik
sinir veya kas hastalığı düşünülmelidir.



Plantar yanıt

➢ Yenidoğan bebekte myelinizasyonun tamamlanmaması 
nedeniyle 1 yaşa kadar ekstansör olabilir 

➢ 1 yaşından uzun sürmesi ve asimetrik olması patolojiktir 
Kortikospinal tutulumu düşündürür



5- Duyu Muayenesi

 Yüzeyel

 Ağrı, ısı, dokunma, basınç

 Derin duyu

 Vibrasyon

 Pozisyon duyusu (Proprioception)

 Rhomberg testi

 Yüksek kortikal duyular



 Yenidoğanda duyusal uyaranlara yanıtın değerlendirilmesi 

güçtür. Bu nedenle duyu muayenesi rutinde yapılmaz. Pinprick

testi (iğne ucuyla dokunma) ile duyu muayenesi spinal kord

lezyonlarında, lezyon seviyesinin belirlenmesi açısından önemli 

olabilir. 

5- Duyu Muayenesi



Dermatomlar

• Vücudu kaplayan deri, 

segmental olarak spinal 

sinirler tarafından innerve 

edilir. 

• Bir spinal sinir arka kökü 

tarafından innerve edilen 

deri segmentine dermatom 

denir. Boyun ve gövdede 

dermatomlar ard arda bantlar 

oluştururlar.





 Şuursuz derin duyu

 Traktus spinoserebellaris posterior

 Şuursuz pozisyon

 Traktus spinoserebellaris anterior (çapraz aynı seviyede)

 İki nokta ayırımı, vibrasyon, pozisyon

 Fasikulus grasilis, fasikulus küneatus

 Ağrı-ısı

 Traktus spinotalamikus lateralis

 Hafif Dokunma

 Traktus spinotalamikus anterior



Duyu yolları içinde somatotopik diziliş



Basit ve diskriminatif dokunma duyusuyla bilinçli derin 

duyuları taşıyan yollar



Ağrı ve ısı duyusunu ileten yollar (lateral 

spino-talamik traktus)



Kranyal sinirler

I.kranyal sinir:       N. Olfactorius

II. kranyal sinir:     N. Opticus

III. kranyal sinr:i N. Oculomotorius

IV. kranyal sinir:    N. Trochlearis

V. kranyal sinir:     N. Trigeminus

VI. kranyal sinir:    N. Abducens

VII. kranyal sinir:   N. Facialis

VIII. kranyal sinir:  N. Stato-Acusticus

IX. kranyal sinir:    N. Glossopharyngeus

X. kranyal sinir:     N. Vagus

XI. kranyal sinir:    N. Accessorius

XII. kranyal sinir:   N. Hypoglossus



Yenidoğanda Kranial Sistem Muayenesi

❖ Spontan aktivitelerin gözlenmesi esasına dayanır.
❖ Emme (KS V, VII, XII) ve yutma fonksiyonu (KS IX, 

X): 34. hafta sonrası (33-35 hafta arası) 
koordinasyon oluşur

❖ Bebeğin ışığa yanıtı II ve sese yanıt VIII. sinir 
değerlendirmesinde kullanılır

❖ III, IV, VI: Göz hareketleri (LR6-SO4-O3)

❖ Abdüksiyon yapılamıyorsa 6. Kranial sinir veya 
lateral rektus kası tutulumu düşünülmelidir

❖ Addüksiyon yapılamıyorsa medial rektus veya 3. 
Kranial sinir tutulumu düşünülmelidir

❖ Işık Refleksi 31. haftadan sonra alınır. 



Kranial sinir muayenesi

I.Olfaktor sinir:

 Sabun-nane-tütün-limon gibi tahriş etmeyen maddeler her iki buruna 

ayrı ayrı koklatılır

 Gözler kapalı ve rinit olmamalı

 Anosmi; bulbus olfaktorius ve rinensefalon arasındaki lezyonu 

gösterir

II. Optik sinir:

 Görme

◼ Görme keskinliği

◼ Görme alanı

 Fundus

 Pupillalar



 Pupil çapları, simetrisi,direkt ve indirekt ışık reaksiyonları 

değerlendirilir.

 Pupiller normalde aynı büyüklüktedir (izokori)

 Pupil ışık refleksinin afferenti optik sinir, efferenti

okulomotor sinirdir.

 Bir tarafta optik sinir lezyonu varsa o gözde direkt ışık 

refleksi alınmaz, indirekt ışık refleksi alınır, karşı gözde 

indirekt ışık refleksi kaybolur.

 Okulomotor lezyonunda aynı taraf gözde her iki refleks 

alınmaz; karşı gözde her iki refleks normaldir ve aynı 

tarafta pupil midriyatiktir.



 Pupili innerve eden sempatik sinirlerde ve servikal

sempatik zincirde bir lezyon olduğunda aynı tarafta 

miozis , pitoz, enoftalmi ve aynı yüz yarısında 

terleme azlığı görülür (Horner Sendromu)





 Görme keskinliği;

-Bebekler ve küçük çocuklar; 30 cm uzaktan cisimler tututlur. 1 aylık 

bir çocuk 90 derece, 2 aylık bir çocuk 180 derece cisimleri izleyebilir

- 4-6 yaş arası E kartları,

- 6 yaşından sonra snellen kartı 



Kranial sinir muayenesi

III. Okülomotor sinir:

 Lateral rektus ve süperior oblik dışındaki tüm ekstraoküler kasları innerve

eder.

 Ayrıca pupili daraltan lifleri taşır

 Göz kapağını kaldıran kasların innervasyonunuda sağlar-Lezyonunda ptozis

Lezyonunda en belirgin bulgu istemli içe bakışın sağlanamaması

- Pitoz, midriyaziş ve göz dışa kayar

- Mezensefalonu tutan vasküler, demiyelinizan olaylar, parasellar tümörler, kafa 

kaidesi kemiklerinden gelişen tümörler, posterior kommunikan arter anevrizması, 

tentorial herniasyonda görülür

- Sadece parasempatik lifler tutulmuş, ışık refleksi yoksa ve göz hareketleri 

serbestse; göze dıştan bası,

- Sadece okulomotor kaslar tutulmuş, ışık refleksi normalse; sinirin dolaşımının 

bozulması

- Her ikiside bozulmuşsa TOTAL OFTALMOPLEJİ



Kranial sinir muayenesi

IV. Troklear sinir: 

 Lezyonu genelde 3 ve 6.sinir ile birlikte olup tesbiti

zordur

 Üst oblik kası innerve eder, gözü adduksiyonsda iken aşağı 

çevirir.

 Lezyonunda göz aşağı ve içe bakamaz.



Kranial sinir muayenesi

V. Trigeminal sinir:

 Kornea ve yüzün duyusunu sağlar

Motor dalı Masseter kasını innerve eder

 Kornea refleksi; Serebelo-pontin köşe tümörlerinde, kavernöz sinus ve 

orbital fissür komşuluğundaki tümörlerde ve anevrizmalarda kornea refleksi 

azalır

 Temporal kaslarda erime

 Hiperaktif çene refleksi

VI. Abdusens: 

 Lateral rektus kasını innerve eder

Gözün dışa bakışı bozulmuştur-içe kayar

Özellikle unkal herniasyonda etkilenir





Kranial sinir muayenesi

VII. Fasiyal sinir:

 Motor-duysal ve parasempatik lifleri vardır

 Motor lifler

◼M. Frontalis (kaş kaldırma)

◼ M. Orbicularis oculi (Göz kapama)

◼ M. Orbicularis oris (ıslık çalma)

 Duysal lifler

◼ Dilin 2/3 ön tat duyusunu sağlar

 Parasempatik lifler

◼ Farinks, nazal boşluk ve paranazal sinüsler

◼ Çene altı ve dil altı tükrük bezlerini uyarır

Fasiyal sinir motor lifleri üst ve alt olmak üzere iki demet halinde gelir ve üst lifler 
her iki hemisferden uyarı aldığı için nuc. Fasialis üzerindeki tek taraflı lezyonlarda 

yüzün üst kısmı etkilenmez





Fasial sinir nukleusu ponstadır

 Santral Fasial Parezi: Yüzün üst bölümünü innerve eden 

nükleer hücreler her iki korteksten ;alt grup kasları innerve

eden bölüm ise karşı korteksten bağlantılar alır. Bu nedenle 

lezyon korteksle pons arasındaysa (supranükleer) ise 

lezyonun karşı tarafında ve ağız çevresi kaslarda parezi

gözlenir, ağız sağlam tarafa çekilir. Lezyon tarafında 

nazolabial sulkus silinir. Gözle ilgili bir bulgu yoktur.

 Periferik fasial Parezi: Nükleer veya infranükleer bir lezyon 

varsa lezyonla aynı tarafta hem göz hem ağız çevresi  

kaslarda parezi gözlenir. Hasta gözlerini kapatamaz, 

alnını kırıştıramaz, ağız köşesi aşağı düşmüştür.



7. Sinir tutulumu:Bebeğin anne karnındaki pozisyonuna veya 
doğum anındaki basınca(forseps gibi) veya 7. Sinir motor 
nükleus agenezisine bağlı olabilir. Ağlarken yüz hareketleri 
incelenir. Ağız hareketleri asimetriktir

Periferik tip, 

sağ tarafta 

tutulum

Ayırıcı Tanı:

 Depressor

Anguluoris

yokluğu

 Mobius

Sendromu





Kranial sinir muayenesi

VIII. Okulomotor (Stato-Akustikus):

 İşitme ve denge komponentlerinden oluşur

 Bebeklerde bir zil ile işitme ve sese yönelim kabaca 

değerlendirilir

Odiometri ve BAER

 Kalorik testler

 Nistagmus

 Baş dönmesi-denge

 Rinne

Weber





IX. Glassofaringeus:

Motor lifleri m.stilofaringeusu innerve eder

 Parasempatik lifleri Parotisi uyarır

 Duysal lifleri farinks, yumuşak damak, tonsilla, dilin 

1/3 arka tat duyusunu sağlar

Hasarında öğürme (GAG) refleksi kaybolur

Genellikle 10. Sinir ile birlikte tutulur

Kranial sinir muayenesi



Kranial sinir muayenesi

X. Vagus:

Motor lifleri yumuşak damak ve farinks kasarını

 Parasempatik lifleri karın ve göğüs duvarı içindeki iç 
organları

 Duysal lifleri farinks, larinks, trakea, özefagus, ve bütün iç 
organları

 Abdominal distansiyon ve bulantı hisleri

 Solunum ve kan basıncını ayarlayan lifler

Tek taraflı paralizisi y. damak felci, farinks ve larinkste tek 
taraflı his kusuru, disfaji ve disfoni yapar

İki taraflı tam felci ölüm ile sonuçlanır





XI. Aksesorius:

 İnternal parçası Vagus ile birlikte larinks internal kaslarını uyarır

 Eksternal parçası m.sternokleidomastoid ve

m. trapeziusu innerve eder

Başın dirence karşı sağa ve sola döndürülmesi

Omuzların dirence karşı yukarı kaldırılması

XII. Hipoglossus:

 Saf motor sinir olup dilin motor hareketlerini sağlar

Dilin dışarı çıkarılıp sağa-sola hareket ettirilmesi

Dilde atrofi, fasikülasyon, paretik tarafa kayma ve konuşmada 
bozulma olabilir

Kranial sinir muayenesi



Hastanın başı karşıya dönük. Sağ omuzun karşı tarafa oranla 

düşüklüğü ve sağ m.trapeziustaki atrofi (ok başı) dikkati çekiyor. 



Sağ n. hypoglossus felci. Dilin sağ tarafının atrofisi ve ucunun 

aynı tarafa deviye oluşu dikkati çekiyor.



Meninks İrritasyon Bulguları

 Ense sertliği

 Brudzinski

◼ Ense fenomeni

◼ Bacak fenomeni

 Kernig

 Meningismus: Gerçek bir meninks irritasyonu 

olmadan ense sertliğinin pozitif olması







GÖRME

❖ Vizüel cevap gestasyon yaşı arttıkça 

belirginleşir

❖ 26 hafta: Işığa göz kırpma yanıtı verir

❖ 32 hafta: Bakışlar sabitlenmeye başlar

❖ II. ve III. KS bir arada değerlendirildiği ışık 
refleksi 35. haftadan sonra bakılabilir

❖ 37 hafta: Gözlerini ışığa doğru çevirir



İŞİTME

❖ İşitme: Çan, akustik empedans tarama, BAEP 
faydalıdır

❖ 28 gestasyon haftasından sonra ani gürültülü sese 
gözlerini kırparak veya irkilerek cevap verir

❖ Reaksiyon yokluluğu işitme kaybını göstermez, 
odiyometri ile değerlendirilmelidir



Serebellar Muayene

 Denge ve yürüyüş

-Ataksik yürüme

-Romberg

 Dismetri, 

-Parmak burun

-Diz topuk testi

 Disdiadokokinezi

 Nistagmus

 Tonus değişiklikleri

 Rebound fenomeni

 Ataksik konuşma

 Tremor

 Yazı yazdırma (özellikle Wilson gibi hastalıkların ilk evrelerinde)



Duruş ve yürüyüş;

 Spastik yürüyüş

 Ataksik yürüyüş

 Stepaj yürüyüş

 Sensoryel atakside yürüyüş

 Parkinson yürüyüş

 Kas hastalıklarında yürüyüş



Ataxic Cerabral Palsy









Taşipne
Hipoksi

İntoksikasyon

Bradipne
KİBAS

İntoksikasyon

Kusmaul Solunumu
Hızlı ve derin solunum

Metabolik asidoz

Diabetik ketoasidoz

Salisilat intoksikasyonu

Cheyne-Stokes Solunumu 
Periyodik hiperpne ve apne atakları

Hemisferik veya diensefalon  
disfonksiyonu

Transtentoriyal herniasyon

Ataksik Solunum (Biot) 
Solunum hızı ve derinliğinde düzensizlik

Pons ve medulla lezyonları

Otonomik Sinir Sistemi Muayenesi
Solunum Paterni



İstemsiz Hareketler; Ekstrapiramidal sistem

 Distoni

 Tremor 

 Kore

 Atetoz

 Hemiballismus



İstemsiz Hareketler; Ekstrapiramidal sistem -

Distoni;

 Hareket sırasında agonist ve antagonist kasların birlikte 

kasılması

- Ekstremitelerde ekstansiyon, boyunda öne ve yanlara doğru 

eğilme, ayakta inversiyon şeklinde postür, çenenin açılması ya 

da sırıtma benzeri görünüm, dilin dışarı çıkması

- İstemli hareket yapmak isteyince artar, uykuda kaybolur

- Bazal ganlionların hipoksik hasarı, hiperbilirubinemi , travma,



İstemsiz Hareketler; Ekstrapiramidal sistem -

Tremor; 

 Genelde ellerde, bazen baş, çene ve dilde olan kaba 4-6 

frekansında titreşim hareketleridir

- Statik tremor; Oturur durumda ellerde

- Postural tremor; Ektremiteler yer çekimine karşı 

kaldırıldığında oluşur 

- Aksiyon tremoru; İstemli hareket sırasında görülür

- İntansiyonel tremor; Hedefe ulaşılırken ortaya çıkar, 

hedefi bulmakta zorlanır



İstemsiz Hareketler; Ekstrapiramidal sistem -

Kore;

 Ekstremiteler, yüz, ağız kaslarında istem dışı sıçrayıcı, hızlı, 

büyük amplütütlü  hareketler

- Elimizi sıkması istendiğinde, sıkıp bırakma (süt sağma bulgusu)

- Hasta kollarını ektansiyonda yukarı kaldırıldığında, avuç içi 

dışarı döner

- Dilini dışarda tutması istenildiğinde tutamaz

- Yerinde duramaz, kıpır kıpırdır

Akut romatizmal ateş (Sydenham Koresi), Wison hastalığı, 

Koreatetoik serebral felç, bazal ganglionlarda dejeneratif 

hastalık, nöroleptik kullanımı



İstemsiz Hareketler; Ekstrapiramidal 

sistem - Atetoz;

 Ekstremitelerin distal bölümlerinde kıvrılma bükülme 

hareketleri,

 Parmakları, el ve ayakbileği, Omuzlarda 

abduksiyon/adduksiyon, kolda pronasyon/supinasyon ve 

parmaklarda feleksiyon/ektansiyon şeklinde hereketler

- Lezyon striatum, globus pallidus ve pallido-talamik 

bağlantılardadır. Çoğu kez kore ile beraberdir. Kore-atetoz 

perinatal asfiksi, hiperbilirubinemi, bazal ganglion 

hasarlanması, ailevi paroksismal koreatozda görülür



İstemsiz Hareketler; Ekstrapiramidal 

sistem -Hemoballismus;

 Bir vucut yarısında büyük amplütütlü, fırlatma, savrulma 

şeklinde olan hızlı hareketlerdir

 - Lezyon subtalamik nuleus ve başlantılarındadır



İstemsiz Hareketler; Ekstrapiramidal sistem 

ile ilişkisi olmayan

 Tik; Stereotipik, tekrarlayıcı, genellikle yüzde görülen, yüz 

buruşturma, göz kırpma, dudak yalama, omuz kaldırma vb 

şeklinde olabilir

 Miyoklonus; Kortikal ve subkortikal olabilir. Ektremitelerin 

distallerinde istem dışı irkilme, sıçrama şeklindedir. Uykuda, 

ensefalitte, metabolik hastalıklar (karaciğer koma, üremi), 

nöroblastomda görülebilir

 Fasikülasyon; Tenar, hipotenar kaslarda veya dilde küçük 

kas gruplarında ortaya çıkar. Motor nöron hastalıkları, 

poliomyelit, spinal muskular atrofi, siringomyelide görülür





Gelişim Basamakları

 Yenidoğan

 Ekstremitelerde fleksör postür

 Normal tonus

 Gürültü ile irkilir

 Işığa tepki verir, yüze bakar

 Kucağa alınınca adımlamaya çalışır

 6-8 haftalık bebek

 Obje takibi vardır

 Göz hareketleri konjugedir-Nistagmus yok.

 Anneye yanıt verir-gülümser

 Yüzüstü yatarken başını kaldırabilir

 8-12 haftalık bebek

 Kendine yaklaşan kişiye gülümser

 Spontan veya uyarı ile sesler çıkarır

 Başını dik tutar

 Sırtüstü yatarken ellerini hareket ettirip seyreder

 4 aylık bebek

 Oyuncaklara reaksiyon verir

 Uzanıp tutmaya çalışır ama yakalayamaz

 Dokunulunca elini-ayağını çekmeye çalışır-koruma



Gelişim Basamakları

 5-6 aylık

 Uzatılan oyuncağı yakalamaya çalışır

 Bir elinden diğerine geçirebilir-ağzına götürür

 Destekle oturur, birkaç saniye desteksiz durabilir

 Yüksek sesle güler

 7-8 aylık

 Desteksiz oturur

 Tutunca ayağa kalkmaya çalışır

 Ayaklarını itekleyerek emekler, ayaklarını ağzına götürebilir

 Parmakları ile tutabilir

 9-10 aylık

 Başparmak ve işaret parmağını kullanabilir

 Tutunarak ayağa kalkar, ayakta durabilir

 Eline aldığı oyuncakları uzun süre tutar, inceler

 “Mama, Dada” söyler

 Bardak veya fincanı ağzına götürebilir, kaşık tutar



Gelişim Basamakları

 1 yaşında

 Anlaşılır 1-2 kelime söyler

 Yürüyebilir

 Kalem ile düzensiz çizgiler çizer

 15-18 ay

 Yürüme daha rahattır

 Küplerle iki katlı kule yapabilir

 İstediği şeyleri işaret eder

 Kendine özgü kelimelerle uzun konuşmalar yapabilir

 18-24 ay

 Emin adımlarla yürür

 Yardımsız iskemleye oturup kalkar

 Kendi kendine oynar

 Büyükleri taklit eder

 25-50 kelimelik kelime hazinesi vardır

 Tuvalet ihtiyacını söyleyebilir 





Prematürede geçici nörolojik anormallikler

➢ Özellikle 1500 gram altı doğan bebeklerde bulunur

➢ Erken dönemde % 40-80 oranında görülürler

➢ Geçici tonus artışı yada azalması

➢ 40. haftada zayıf baş kontrolü

➢ Düzeltilmiş yaş 4-8 ay arası gövdesel hipotoni

➢ Üst extremitelerde tonus artışı

➢ Primitif refleksler devam edebilir

➢ Bebekte nörolojik problem olduğu anlamına gelmez 
ama takip edilmesi gerekir



Yenidoğanda Araştırılması Gereken Anormal Durumlar

➢ İnatçı asimetrik hareket şekli ve postür

➢ Elleri devamlı yumruk şeklinde durması 
(cortical fisting)

➢ Belirgin hipertoni

➢ Belirgin hipotoni (Normalde görülen prematür
hipotonisitesi düzeltilmiş 4. ayda azalmalıdır)

➢ Başın geriye düşmesi

➢ İritabilite

➢ Düşük uyarılma eşiği



Hangi Postür? 







Teşekkürler ! 


