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Konuşma Fonksiyonunu Geliştirir Mi?
Uz. Fzt. Tansu KUŞ

Nörogörüntüleme çalışmaları insanlarda motor konuşma alanı olan Broca’nın, üst
ekstremite hareketleri sırasında da aktif olduğunu göstermiştir (1). Bunun nedenlerinden biri
olarak el ve kol hareketlerinde rol oynayan inferior premotor alan ile Broca alanının komşu
olması göstrerilmektedir (2).

Bu bilgiye ek olarak, maymunlar üzerinde yapılan nörofizyolojik araştırmalarda,
hayvanların elleri ve ağızları ile bir nesneyi kavradıklarında maymun premotor korteksi olan
F5’de bir grup nöronun ateşlendiği görülmüştür (3). Bu nedenle insanlardaki Broca alanının
filogenetik olarak maymun premotor alanı olan F5’ten türediği öne sürülmektedir (4). Buna
benzer olarak maymun premotor alanı F4’ün, insanlardaki kol ve yüz hareketlerinin kodlandığı
Brodmann 6. alana homolog olduğu düşünülmektedir (3,4).
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Premotor korteksin yalnızca motor görevler sırasında değil, aynı zamanda bir eylemi
izlerken ve eylem ile ilgili sesleri dinlerken de aktif olduğu bilinmektedir (5). ‘‘Çekmek‘‘ ve
‘‘tekmelemek‘‘ gibi farklı vücut kısımlarını içeren eylemler ile ilgili kelimeler, motor ve
premotor korteksi somatotopik tarzda aktive etmektedir (6).
Gentilucci ve ark. (2) tarafından yapılan çalışmada el ile bir nesnenin kavranması
sırasında kavranan nesnenin boyutu ile orantılı olarak ağız açıklığının arttığını, aynı zamanda
ağız ile kavrama yapıldığında da parmak açıklığının arttığını tespit etmişlerdir. Her iki el ile
kavrama yapıldığında da ağız açıklığının arttığı görülürken sağ el ile kavramada sola göre daha
fazla ağız açıklığının meydana geldiği görülmüştür.

Sağlıklı bireyler üzerinde yapılan bir diğer çalışmada bireylerden, farklı boyutlardaki
nesneleri sağ elleri ile kavradıkları sırada ‘‘BA‘‘ ve ‘‘GA‘‘ seslerinden oluşan heceleri
söylemeleri istendiğinde nesnenin boyutu ile orantılı olarak ağız açıklığının ve ses üretiminin
arttığı gözlemlenmiştir (7). Bu çalışmalardan, kavramanın hem ağız açıklığına hem de ses
üretim şiddetine etki ettiği sonucu çıkarılmaktadır.
Hauk ve ark. (8) tarafından sağlıklı bireyler üzerinde yapılan bir diğer çalışmada ise
bacak, kol ve yüz ile ilgili fiillerin pasif okunması sonucu sol inferior prefrontal korteks, motor
korteks ve premotor korteksin aktivasyonunu fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme
(fMRI) kullanılarak kanıtlamışlardır (Resim 1).

Resim 1. Fiil sözcüklerinin klasik dil alanlarını ve frontosentral motor bölgelerini
uyarması (8).

2

Ekim2019

TFD Nörolojik Fizyoterapi Grubu Bülteni

Cilt:5 Sayı:9

Sağlıklı bireylerde sesli okuma ve spontan konuşma sırasında, bireylerin baskın
hemisferlerindeki ele ait olan primer motor alanların uyarılabilirliğinin arttığını gösteren birçok
çalışma vardır (9-11). Transkraniyal manyetik stimülasyonun (TMS) kullanıldığı bir çalışmada,
konuşma sırasında alt ekstremite motor alanlarında uyarı değişikliğinin saptanmadığı,
dolayısıyla konuşma sırasındaki bu uyarı artışının el motor korteksine özgü olduğu sonucu
gösterilmiştir (9). Bu çalışmalar, el hareketleri ile konuşmanın fonksiyonel olarak bağlantılı
olduklarını savunan düşünceleri desteklemektedir.
Konuşma ile birlikte açığa çıkan mimik ve jestlerin konuşma ile bir bütün ve konuşma
sürecinin de bir parçası olduğu düşünülmektedir (12,13). Manuel jestlerin gelişmesinde ise
gözlemin etkisinin olduğu, elin kavrama hareketleri gözlemlenirken motor kortekste ayna
nöronların aktivasyonunun dilin gelişiminde evrimsel bir adım olduğu savunulmaktadır (14).
Manuel jestlerin ve konuşmanın aynı kontrol sistemini paylaştığı nörofizyolojik ve
davranışsal kanıtlarını inceleyen bir araştırmada kullanılan nörogörüntüleme ve tekrarlanan
transkraniyal manyetik stimülasyon (rTMS) verileri hem konuşmayı hem de jestleri yöneten
sistemin Broca alanında olduğunu göstermektedir (2). Ayrıca, dil ve motor işlemelerin ayrı
olarak sürdürülmediği ve korteks seviyesinde bağlantısız modüller olmadıklarını, aksine
birbirlerine bağlı olduklarını gösteren nöropsikolojik kanıtlar artmaktadır (15,16).
Literatürde inme sonrası fonksiyonun iyileşme mekanizmaları üzerine yoğun
araştırmalara rağmen, afazi genellikle dahil edilmeme kriteri olarak gösterildiğinden inme
geçiren bireylerde dil ve motor fonksiyonların eş zamanlı iyileşmesinin belirleyicileri hakkında
çok az şey bilinmektedir (17). Harnish ve ark. (18)‘nin inmede motor, dil ve nörolojik
değişikliklerin birlikte gerçekleşme potansiyelini araştırdıkları çalışmada dil fonksiyonlarına
yönelik bir girişim (dil ve konuşma terapisi) yapılmadan sadece altı haftalık motor terapiye
katılan kronik inmeli bireylerde motor ve dil gelişiminin birlikte görüldüğü sonucu
paylaşılmıştır. Bununla birlikte tedavi sonrası motor gelişme görülmeyen bireylerde dil ve
konuşma fonksiyonlarında da hiçbir gelişme görülmemiştir. Bu çalışmada, motor ve dil
aktivitesinin fonksiyonel olarak birbirinden bağımsız olmadığı saptanıp bu iki alanın arasında
katkı etkileşimine (additive interaction) dair ilk bulgu elde edilmiştir.
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Kronik inmeli bireyler üzerinde yapılan başka bir araştırmada ise yine dil ve konuşma
terapisine yönelik herhangi bir girişimde bulunulmadan sadece üst ekstremiteye yönelik yoğun
fizyoterapi programının konuşma fonksiyonları üzerine etkisi araştırılmıştır. Kronik
hemiparezili 5 bireyin dahil edildiği çalışmada, fizyoterapi programı olarak 6 hafta/5 gün/ 2
set/2.5 saatlik görev odaklı tedavi uygulanmıştır. Çalışmanın sonunda üst ekstremitesinde
motor gelişme görülen bireylerde, dil ve konuşma fonksiyonlarının da geliştiği görülmüştür
(18). Üst ekstremitede motor gelişim göstermeyen bireylerde ise dil ve konuşma
fonksiyonlarında da bir gelişim görülmediği rapor edilmiştir.
Afazi ve konuşma apraksisine sahip sol hemisfer lezyonlu kronik inmeli bireyler
üzerinde yapılan bir diğer çalışmada ise bireylere dil ve konuşma terapisi uygulanmadan sadece
36 seanslık robotik kol rehabilitasyonu sonrası bireylerin motor konuşma üretimine etkisi
araştırılmıştır (19). Bu çalışmada araştırmacılar, 17 kronik inmeli bireye yoğun robotik eğitim
uyguladıktan sonra transkraniyal direkt stimülasyon (tDCS) uygulamışlardır. Çalışmanın
sonucunda tedavi sonrasında herhangi bir konuşma eğitimi olmamasına rağmen değerlendirilen
konuşma ile ilgili testlerde anlamlı iyileşme elde edilmiştir.
Afazi problemine sahip inme geçiren bireyler üzerinde yeni yapılan bir araştırmada,
bireylerin üst ekstremite kaslarının yüzeyel elektromiyografi (EMG) kullanılarak uyarılması ve
difüzyon manyetik rezonans görüntüleme kullanılarak üst ekstremite motor alanlarının kortikal
uyarılabilirlik potansiyeli değerlendirilmiştir (20). Bu çalışmanın sonucunda, üst ekstremite
motor alanlarının kortikal uyarılabilirliği, inme sonrası afazi iyileşmesinin en güçlü
belirleyicilerinden biri olduğu görülmüştür.
İlginç bir başka çalışmada ise ellerindeki kitapta yazanları okumakta zorlanan hastaların
aynı yazılar avuç içine yazıldığında okumaya başlamaları (21) da bizlere üst ekstremite
fonksiyonları ile konuşma fonksiyonları arasında güçlü bir ilişki olduğunu düşündürmektedir.
Henüz yapılmamış olsa da hem konuşma terapisi hem de yoğun üst ekstremite tedavisinin
birlikte yapıldığı hastalarla sadece birinin yapıldığı grupların sonuçlarını görmek heyecan verici
olacaktır.
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