TFD Nörolojik Fizyoterapi
Grubu Bülteni

Cilt/Vol:2
Sayı/Issue:9
Eylül/September
2016
www.norofzt.org

NÖROLOJİK REHABİLİTASYONDA
TÜM VÜCUT TİTREŞİMİ ve DENGE
Prof. Dr. Ferhan SOYUER
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve
Rehabilitasyon Bölümü, Kayseri

1.1.Titreşim Kavramı ve Boyutları
Tüm vücut titreşimi (TVT) mekanik stimulasyon için sistemik vibrasyon sinyalleri sağlayan
yeni bir biyofiziksel modalitedir.
Newton’a göre her etkiye karşı aynı doğrultuda, fakat zıt yönde bir tepki oluşur. Elbette
tekrarlı etkiler, aynı sıklıkta tekrarlı tepkilere neden olacaktır.
Bu tekrarlı etkiler şiddetli ise sarsıntı, daha hafif ise titreşim (vibrasyon) olarak adlandırılır.
Bu titreşimlerin tedavide kullanımına “vibrasyon tedavisi” denir (1, 2).
Titreşim (vibrasyon), bir cismin dinlenik konumuna göre düzenli veya düzensiz olarak
oluşturduğu

periyodik

hareketlerle

meydana

gelen

mekanik

salınımlar

olarak

tanımlanmaktadır. İnsan vücudunda titreşim vücutla temas eden bir araç ya da mekanizmanın
periyodik hareketleriyle oluşmaktadır. Titreşim, genliği ve frekansı olan salınımlı bir hareket
yapmaktadır. Bir cismin pozitif ve negatif yöndeki en büyük yer değiştirmesi olarak
tanımlanan titreşimin genliği salınımın büyüklüğünü milimetre (mm) cinsinden belirlerken,
birim zamanda tamamlanan titreşim sayısı olarak tanımlanan titreşim frekansı salınımın
tekrarlama hızını Hertz (Hz) cinsinden belirlemektedir. Doğada bulunan her madde rezonans
olarak adlandırılan kendi doğal frekansında titremektedir. Biyolojik dokular da doğadaki diğer
maddelerden farklı değildir. Örneğin, iç organların ve omurganın 8 Hz, gözlerin 20 Hz ve
kasların 7-15 Hz arasında bir rezonansa sahip oldukları belirtilmektedir.
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Tüm vücut titreşimi, astronotların kas ve kemiklerine titreşim yolu ile lokal uyarı verme
fikrinden yola çıkılarak geliştirilmiştir (2, 3).
Kaslara titreşim uygulandığında monosinaptik ve polisinaptik yolaklarda yeterli bir uyarım
sağlandığı ve uyarı kesilinceye dek kaslarda kasılma ve gevşemenin oluştuğu görülmüştür. İlk
olarak Rus bir antrenör olan Nasarov tarafından atletler üzerinde uygulanmıştır. Özellikle
2000'li yıllarla birlikte titreşimin bir egzersiz yöntemi olarak kullanıldığı çalışmaların
popülerlik kazanmasıyla birlikte, herkesin ulaşabileceği titreşim uygulayabilen ticari sistemler
de ortaya çıkmıştır.
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İnsan vücudunun TVT’e yanıtı için 6 faktörün üzerinde durulmuştur. Bunlar:
1-Vibrasyonun yönü (vertikal, horizontal, sinüzoidal veya resiprokal olabilmektedir)
2-Frekans (Hz)
3-Amplitüd/genlik (mm)
4-İvme (m/sn)
5-Vücudun platform üzerindeki pozisyonu
6-Egzersiz süresi
Vibrasyonun Yönü: Titreşim uygulayan platformda titreşimin yönü vertikal olabildiği gibi
platformun özelliğine göre horizontal, sinüzoidal ve resiprokal şeklinde de olabilmektedir.
Frekans: 1/zaman (Hz)
Birim zamandaki olma sayısı (sıklık)olarak ifade edilebilir. Normalde iç organlar 5-20 Hz
arasında değişen bir vibrasyona sahiptirler. Bu nedenle bu frekanslarda uygulanan bir
vibrasyon kemik, kıkırdak, sinovial sıvı, yumuşak dokular ve kaslar tarafından absorbe
edilebilir. Zararı bilinmeyen fakat yararı da olmayan bu durum nedeniyle tedavi amaçlı
kullanılan cihazlarda bu frekansların üzerinde uygulamalar yapılmaktadır. Genellikle 20-70
Hz arası uygulamalar önerilmiştir. 70 Hz üzerinde uygulanan titreşimler de zarar verebilir.
Amplitüd:(mm)
Titreşim, dalgalanma ya da salınım gösteren bir nesnenin söz konusu hareketinin, ortalama
hareket değerine oranla en üst değeri; özellikle herhangi bir dalga şeklinin maksimum
değeridir. Dalga genliği, genlik olarak da ifade edilebilir. Genellikle her titreşim platformunda
düşük ve büyük olmak üzere iki sabit uygulama şekli olarak vardır.
İvme: hız/zaman (m/sn)
İvme, birim zamandaki hız değişimidir. Yer çekim ivmesi (galileo) 1g: 9.81 m/sn
Pozisyon:
Pozisyon olarak ayakta dik durma (erekt) pozisyonu en sık uygulanan ve etkinliğinin daha
fazla olduğu söylenen pozisyondur. En sık uygulanan pozisyonlara örnek olarak; çömelme,
derin çömelme, geniş duruş çömelmesi, tek bacak çömelme, calves (ayak parmak uçlarında ve
dizler hafif fleksiyonda ayakta durma), lunge (bir ayağı platforma koyarak hamle yapar
tarzda) verilebilir.
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Süre:
Tüm vücut titreşim egzersizleri aralıklı veya devamlı uygulamalar şeklinde yapılabilmektedir.
Önerilen toplam uygulama süresi 2-20 dk arasındadır. Titreşim platformlarında genellikle 30
sn ve 60 sn uygulama sürelerini içeren iki seçenekli düğmeler vardır. Egzersiz seanslarında bu
şekilde 30 veya 60 sn uygulama yapılıp, sonrasında 30 veya 60 sn dinlenme süresi verilir.
Planlanan egzersiz programı bu şekilde ardışık olarak sürdürülür (2-4).
Tablo 1. TVT’nin Kontrendikasyonları
• Gebelik
• Epilepsi
• Safra taşları, Böbrek taşları, mesane taşları
• Kalp Hastalıkları (Post MI)
• Metal veya sentetik implantlar (örneğin kalp pili, yapay kalp kapakçıkları, son stent veya
beyin implantları)
• Akut inflamasyon, enfeksiyonlar ve / veya ateş
• Akut artrit
• Akut Migren
• Taze (cerrahi) Yaralar
• Omurganın İmplantları
• Akut veya Kronik Derin Ven Trombozları veya diğer trombotik rahatsızlıkları
• Akut disk ile ilgili sorunlar veya Kırıklar
• BMD <70mg/ml Şiddetli Osteoporoz
• Refleks sempatik distrofi 1 (RSD1)
• Tümörler (kas-iskelet sisteminde metastaz ile)
• Vertigo veya Konumsal Baş dönmesi
• Akut Miyokard İnfarktüsü

2. İnsan Vücudunun Titreşime Verdiği Yanıtlar
Titreşim kasa veya tendona uygulandığı zaman kasta refleks bir kasılma oluşur. Bu refleks
kasılma tonik titreşim refleksi (TVR) olarak tanımlamaktadır.
Titreşim kasa veya tendona uygulandığı zaman TVR kademeli olarak artan istemsiz
kasılmalar şeklinde ortaya çıkmaktadır. Titreşim uygulandıktan birkaç saniye sonra istemsiz
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kasılmalar başlamakta, kademeli olarak artmakta ve titreşim uygulaması sonlanana kadar
kasılmalar hemen hemen sabit bir düzeyde devam etmektedir. Titreşim uygulaması sırasında
oluşan bu motor tepki, kas iğciklerindeki primer sonlanmaların (Ia uçları) titreşimle birlikte
aktivasyonlarının artmasından kaynaklanmaktadır. Bilindiği gibi kas iğcikleri merkezi sinir
sistemine kasın boyuyla ilgili bilgi vermektedir. İskelet kasında normal kas fibrillerine ya da
ekstrafüzal fibrillere paralel bir şekilde uzanan kas iğcikleri, intrafüzal fibriller olarak
adlandırılan birkaç ince kas hücresinden oluşmaktadır.
Kas iğcikleri primer ve sekonder olmak üzere iki tür sinir sonlanmasına sahiptir. Kas
uzunluğundaki dinamik değişimlere primer sonlanmalar yanıt verirken, sekonder sonlanmalar
statik kas uzunluğuyla ilgili bilgiyi sürekli bir şekilde merkezi sinir sistemine iletmektedir.
Ayrıca, kas iğcikleri gamma motor sinirler tarafından innerve edilmektedir ve gamma motor
sinirler uyarıldığında kas iğciklerindeki intrafüzal fibrillerinin kasılmasını sağlamaktadır. Kas
iğcikleri gerildiği zaman, duyusal bilgi omuriliğe ulaşarak kası uyaran alfa-motor sinirlerin
aktivasyonunun artmasına neden olmakta ve kasta gerim refleksi olarak adlandırılan refleks
bir kasılma oluşmaktadır.
Titreşim uygulamasıyla birlikte kas iğciklerindeki primer sonlanmaların aktivasyonu
artmaktadır. Artan primer sonlanma aktivasyonunun kasta TVR'yi ya da tekrarlı gerim
refleksini oluşturduğu ve bunların sonucunda kastaki kasılmaların arttığı belirtilmiştir. İnsan
vücudunun titreşime verdiği yanıtlar titreşim-kas iğciği ve titreşim-motor ünite ilişkisi alt
başlıklarında incelenecektir (5, 6).
2.1. Titreşim-Kas İğciği İlişkisi
Kasa veya tendona uygulanan titreşimin kas iğciklerinin aktivasyonuna olan etkisi uzun
yıllardır araştırmacıların ilgisini çekmiştir ve çalışmalar kas iğciği aktivitesinin titreşim
uygulamasıyla birlikte arttığını göstermiştir. Örneğin, Burke ve ark. (7) hem kasılmayan hem
de izometrik olarak kasılan tibialis anterior, peroneus longus ve brevis, ekstansör digitorum
longus ve gastroknemius kaslarına 20-220 Hz frekans aralığında ve 1,5 mm genlikte
uygulanan lokal titreşimin kas iğciği aktivitesini artırdığını belirlemişlerdir. Her iki çalışmada
da, artan titreşim frekansıyla birlikte kas iğciği sonlanmalarının tepkisinin ve boşalım
hızlarının da arttığı belirlenmiştir. Ayrıca, primer sonlanmaların sekonder sonlanmalara göre
daha yüksek boşalım hızına sahip oldukları da belirlenmiştir. Benzer şekilde Ribot-Ciscar ve
arkadaşları (5), ekstansör digitorum longus ve lateral peroneal kaslarının distal tendonlarına
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30 saniye süreyle uygulanan titreşimin (80 Hz, 0,5 mm) tüm kas iğciği primer
sonlanmalarının boşalım hızlarında bir artışa neden olduğunu tespit etmişlerdir.
2.2. Titreşim-Motor Ünite İlişkisi
Titreşim uygulamasıyla birlikte oluşan TVR ve artan kas iğciği aktivasyonunun, motor
ünitelerin ateşleme ve boşalım hızlarında da bir artışa neden olduğu yapılan çalışmalarla
ortaya konmuştur. Sabit frekans (150 Hz) ve genlikte (1,5 mm) triseps kasına uygulanan lokal
tendon titreşiminin yorgunluğa ulaşmış kaslarda TVR ile birlikte, EMG aktivitesinde ve
motor ünite ateşleme hızında bir artışa neden olduğu belirlenmiştir.
Benzer şekilde Griffin ve arkadaşları (8) maksimal istemli kasılmanın %20'sinde yapılan
kasılmalar sonucu ortaya çıkan kas yorgunluğu sırasında periyodik olarak uygulanan (2 sn
titreşim 10 sn ara) titreşimin motor ünite boşalım hızını artırdığını tespit etmişlerdir.

3. Nörolojik Hastalıklarda TVT
TVT, tekrarlayan duyu-motor uyarıları ile çalışır ve serebral palsi (CP), multipl skleroz (MS),
parkinson ve inmeli hastalarda kullanılmıştır.
MS’de; Denge, propriyosepsiyon, kuvvet, yaşam kalitesi,
Parkinsonda; Postural kontrol, yürüyüş, denge, propriyosepsiyon, yaşam kalitesi,
İnme hastalarında; Yürüyüş, denge, kuvvet, propriyosepsiyon,
CP’de; Kas tonusu, motor fonksiyon ve denge ile ilgili fonksiyonlarda kullanılmıştır.
TVT kullanımı ile, artmış duyusal uyarı ve kas aktivasyonu oluşturmasının kombinasyonu ile,
yürüyüş ve denge gibi nöromotor fonksiyonların kazanılmasına neden olabileceği
düşünülmektedir (1).
Tüm vücut titreşim (TVT) tedavisi, son yıllarda denge çalışmalarında kullanımı artan bir
uygulama olarak karşımıza çıkmaktadır. TVT’nin ayak taban afferentlerinin duyusal
stimülasyonunu arttırarak ve kas gruplarının Ia ve II afferentlerini aktive ederek postural
kontrolü sağladığı düşünülmektedir. Ayrıca TVT’nin, tonik vibrasyon refleksini aktive eden
kas gerilimini oluşturarak proprioseptif fonksiyonu düzeltebildiği yönünde de bazı kanıtlar
vardır (1, 4).
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3.1. İnme Hastalarında, Denge Fonksiyonunda TVT’nin Kullanımı
İnme hastalarında, TVT’nin denge üzerine akut etkisini, uzun süreli etkisini ve oturma
dengesi üzerine etkisini değerlendiren sınırlı sayıda çalışma olduğu görülmektedir (Tablo 2).
Çalışmalar, TVT’nin inme hastalarında, denge, yürüyüş ve mobiliteyi düzelttiğine dair yeterli
kanıt olmadığını vurgulamaktadırlar (16-18).
TVT ile ilgili gelecek çalışmalar inme hastalarında; TVT’ye başlama zamanını, TVT’nin
farklı stimülüs ve durasyon sürelerini karşılaştıran çalışmalara odaklanmalıdır.
Tablo 2. İnme Hastalarında TVT’nin Denge Üzerine Etkisini Araştıran Çalışmalar
Çalışm
alar
Brogard
h et al.
20129

Grup Sayısı
Araştır Kont
ma
rol

31(16/15)

Chan et
al.
201210

30(15/15)

Ekaterin
a et al.
201311

13(6/7)

Pedro et
al.
201312

20(11/9)

Tekla et
al.
201013
Tekla et
al.
200714
Ilse et
al.
200615

20(10/10)

İnme
Tipi

Rehabilitas
yona
Başlama
33.1±29.2
ay

Infarction
(14/2)
Hemorrha
ge
(13/2)
Ischemic 38.87±38.22
(10/5)
ay
Haemorrh
agic
(5/10)
Ischemic 7.71±8.6 yıl
(6/1)
Hemorrha
gic
(5/3)
Ischemic
4.3±3.0 yıl
(10/7)
Hemorrha
gic
(11/9)
Açık değil
28.1±8.5
gün

TVT
freka
nsı
(Hz)
25/25

TVT
amplit Uygula Vibras
üd
ma
yon tipi
(mm) Süresi
3.75/0. Haftada Vertikal
2
2/6
hafta

12/0

4/0

40 /0

2, 5/0

Haftada Vertikal
3/ 6
hafta

521/0

4-6/0

Haftada
2/8-12
hafta

20/0

Açık
değil

Haftada Vertikal
3/ 4
hafta
1 seans Vertikal

16(8/8)

Açık değil

27.2±10.4
gün

20/0

5/0

53(27/26)

Ischemic
(16/11)
Hemorrha
gic
(22/4)

34.2±11.1
gün

30/0

3/0

1 seans

Haftada
5/6
hafta

Vertikal

Oscillat
ing

Oscillat
ing
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3.2. Parkinson Hastalarında, Denge Fonksiyonunda TVT Kullanımı
Parkinson hastalarında, denge üzerine TVT’nin akut ve uzun süreli etkileri değerlendirmekte
kullanıldığını görüyoruz.
Parkinson hastalarında denge için

TVT kullanımı, limitli seviyelerde faydalı sonuçlar

göstermiştir (Tablo 3).
Bu çalışmalarda, dozajın tek başına, TVT’nin etkisini arttırmakta yeterli olmadığı
görülmektedir.
Tablo 3. Parkinson Hastalarında TVT’nin Denge Üzerine Etkilerini Gösteren Çalışmalar
Çalışma

Arias et al.
200919

Chouza et
al.
201120
Ebersbach
200821

Çalışma
tipi
Çift kör,
randomize
plasebo
kontrollü
Tek kör,
randomize
plasebo
kontrollü
Tek kör,
randomize

Hass et al.
200622

Tek kör,
randomize
crossover

Kaut et al.
201123

Çift kör,
randomize

Turbanski
200724

Tek kör,
randomize

Grup
21 hasta
Ort yaş66.7 yıl
Kadın-9
48 hasta

27 hasta
Ort yaş73.8 yıl
Kadın-7
68 hasta
Ort yaş65.0 yıl
Kadın-15
36 hasta
Ort yaş69.4 yıl
Kadın- 7
52 hasta
Ort yaş69.1 yıl
Kadın- 14

Amplitüd

Frekans

Uygulama
sayısı

Toplam
Doz

7-14 mm

25 Hz

12

60 dk

13 mm

3, 6, 9 Hz

1

5 dk

7-14 mm

25 Hz

3

90 dk

NR

6 Hz

1

5 dk

NR

6,5 Hz

15

75 dk

3 mm

6 Hz

1

5 dk

3.3. Serebral Palsi Hastalarında, Denge Fonksiyonunda TVT Kullanımı
CP’de, TVT’nin denge üzerine etkisini değerlendiren tek çalışma bulunmaktadır. El-Shamy
(25)’nın çalışmasında, 30 spastik diplejik CP’li çocuklarda, 12-18 Hz frekansta TVT, fizik
tedavi programı ile kombine edilmiş şekilde 3 ay, haftada 5 gün ve günde 1 saat
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uygulanmıştır. Sonuçta, bu çocuklarda TVT’nin denge fonksiyonunu düzeltebildiği tespit
edilmiştir.
3.4. Multipl Skleroz Hastalarında, Denge Fonksiyonunda TVT Kullanımı
MS hastalarında, denge fonksiyonuna TVT’nin etkisini değerlendiren iki çalışma
bulunmaktadır. Schuhfried ve arkadaşları (26), 12 MS hastasında, 2.0-4.4 Hz frekansta, 3mm amplitüdde TVT’yi 3 kez uygulamışlar ve dengede akut düzelmeler tespit etmişlerdir.
İkinci çalışma, Schyns ve arkadaşlarının (27), 16 MS hastasında yaptıkları çalışmadır. 30-50
Hz frekanstaki TVT’yi, 4 hafta, haftada 3 gün uygulamışlar ve konvensiyonel tedavi ile
karşılaştırmışlardır. Düşük metodolojideki bu çalışmada, her iki tedavi metodu benzer etkileri
göstermiştir.
SONUÇ
Nörolojik hastalıklarda, TVT’nin denge yetisi üzerine etkisini araştıran kanıt değeri yüksek
daha fazla sayıda çalışmalara ihtiyaç vardır. Ayrıca, TVT’nin denge yetisi üzerindeki uzun
dönem etkileri ve düşmelerin ve düşme ilişkili yaralanmaların önlenmesindeki potansiyel
kullanımı ile ilgili ileri araştırmalar gerekmektedir.
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