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SPİNAL KORD YARALANMALI HASTALARDA
FİZYOTERAPİ ROBOTLARI ve NÖROPROSTETİK
UYGULAMALARIN SİNAPTİK PLASTİSİTE
GELİŞİMİNDEKİ ROLLERİ
Merkezi sinir siteminin bir parçası olan spinal kord, periferik sinir
sistemi ile beyin arasındaki bağlantıyı sağlayan bir iletim hattıdır.
Yetişkin bir kişi için yaklaşık 40-45 cm uzunluğunda, 30 gr
ağırlığında ve bir insan parmağı çapında (1cm.) olan spinal kord,
medulla oblonangata’nın devamı olarak, ikinci lumbal vertebra
(L2) seviyesine kadar uzanır. Spinal kord'dan 31 çift spinal sinir
çıkar (8 servikal, 12 torasik, 5 lumbal, 5 sakral ve 1 koksigeal).
Torasik seviyenin altında spinal sinir kökleri vertebraların kaudal
(alt) kısmından çıkış yaparken, servikal bölgede ise vertebraların
rostral (üst) kısmındaki intervertebral foramenden çıkış yapar.
Lumbal ve sakral spinal segmentlerden çıkan spinal sinir
kökleri, filum terminale çevresinde at kuyruğuna benzer bir görünüm oluştururlar. Ön ve
arka spinal sinir köklerinin spinal kord’in son kısmı olan konus medullaris’in altındaki
demetlerine kauda equina adı verilir.
Spinal Kord Yaralanması (SKY) şiddetine bağlı olarak, bir kişinin hayatında dramatik
değişikliklere yol açan ciddi bir problemdir. Hayatlarını bağımsız ve aktif olarak sürdüren
insanlar bir anda duyu ve aktif vücut fonksiyonlarını kaybederek felç olur ve sonrasında en
temel ihtiyaçları için bile başkalarına bağımlı hale gelir.
SKY ile ilgili en eski kayıtlar yaklaşık 5000 yıllık Edwin
Smith papirus'larında yer almaktadır. Bu kayıtlarda
spinal kord yaralanmaları adı bilinmeyen eski Mısırlı bir
hekim tarafından “tedavi edilemez bir hastalık” olarak
tanımlanmıştır. İkinci dünya savaşından önce SKY olan
bir hasta için yaşam beklentisi en fazla 2 yıl olarak
belirtilmekteydi. Hastalar genellikle septik enfeksiyonlar,
böbrek yetmezliği, basınç ülserleri gibi sekonder
sebeplerden kaydedilmekteydi.
Zaman içerisinde steroid ve antibiyotikler gibi tedavi seçeneklerinin gelişmesi, hasta bakım
kalitesindeki artış sayesinde, akut ve kronik dönem komplikasyonlar en aza indirilmeye
başlanmıştır. Artık günümüzde yaralanmadan sonraki 24 saat sonunda hayatta kalabilen
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SKY'lı hastaların yüzde %85'i 10 yıl sonra da hayatta kalabilmektedir.
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SKY’larında Sinaptik Plastisite (Fizyolojik İyileşme)
SKY’nı takip eden süreçte hasar yeri ve miktarına göre değişiklik gösteren, fizyolojik bir
iyileşme süreci yaşanmaktadır. Rejeneratif süreçte etkin rol oynayan mekanizmalar;
•

•
•
•
•
•
•
•

Sinaptik plastisite
– Sinapsların fonksiyonlarının düzenlemesi (sinaptik
reorganizasyon)
– Harap olmuş sinapsların yerine yenilerinin oluşması
(sinaps döngüsü)
– Sinaps sayılarında artma veya azalma
Aksonal ve/veya dendritik filizlenme (Kollateral
tomurcuklanma)
Fizyolojik nörotrofik aktivitede artma
Uzun süreli potansiyelizasyon olması
Uzun süreli depresyon
Denervasyon aşırı duyarlılığı
Dendritik budanma
Nörogenezis olarak sıralanabilmektedir.

Sinaptik plastisite ve sağlam hücrelerden lezyon sahasına
kollateral filizlenmeleri bu iyileşme sürecinin en önemli
bileşenleridir. Yaralanma sonrası sinaptik reorganizasyonu göste
ren hayvan çalışmalarına Nacimiento ve arkadaşları (1995) tarafından yapılan çalışma
örnek gösterilebilir. Bu çalışmada snaptofizin marker'ı kullanılarak lumbosakral spinal kord
lezyonu olan ve olmayan tarafta sinaptik reorganizasyon gelişimi karşılaştırılmıştır.
Sinaptik aktiviteyi gösteren marker spinal kordun lezyonlu tarafında 2-3 hafta etkisizken,
90. günden sonra lezyonlu ve lezyonlu olmayan tarafta benzer oranda bir boyama
göstermiştir. Bu sonuçlar, spinal kord dokusu içinde, motor nöronların ve muhtemelen diğer
nöronların hücre gövdeleri üzerinde yeni sinapsların geliştiğine işaret etmektedir. Bu yeni
sinaptik yapıların kökeni belirsizdir, ancak deri, eklem, tendon ve kaslardan gelen duyusal
yansımalar, otonomik sinirler, ve çeşitli internöronlardan kaynaklanabileceği belirtilmiştir.
Spinal Kord Yaralanması sonrasında lezyonun kaudalindeki duyumotor yollarda önemli değişiklikler meydana gelmektedir. Bu
değişiklikler yaralanma sonrasında bir kısmı veya tamamı lezyona
uğramış lifler nedeniyle olmaktadır. Spinal kord düzeyindeki inter
nöron, motor nöron ve propriyospinal nöronlardaki kayıp, büyüklük ve
dağılım miktarı farklılıklar gösterebilmektedir. Presinaptik yönde
oluşan bu patolojik değişimler herhangi bir yaralanmaya sahip olmayan postsinaptik nöral
ve kortikal düzeyde de değişikliklere yol açabilmektedir bu durum sinaptik ve kortikal
reorganizasyon olarak adlandırılabilir.
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SKY’lı hastaların periferik sinaptik reorganizasyonunda fizyoterapinin rolü
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Özellikle kısmı SKY’nı takiben hastalarda spinal düzeyde Sinaptik plastisite ve sağlam
hücrelerden lezyon sahasına kollateral filizlenme şeklinde fizyolojik iyileşmenin olduğu bir
gerçektir. Fonksiyonel ve anatomik kanıtlara göre spontan sinaptik plastisite, bazı tekniklerle aktive
edilebilir. Fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları da bu teknikler arasında çok önemli bir yer
tutmaktadır. Ancak bu süreçte fizyoterapist tarafından ve doğru bir şekilde uygulanan fizyoterapi
ve rehabilitasyon’un fizyolojik iyileşme sürecindeki önemi çok büyüktür.
Spinal Kord Yaralanması olan hastalar beceri eksikliği nedeniyle sıklıkla motor görevleri
gerçekleştiremezler. Hastalar yeni karşılaştıkları bu felç tablosu nedeniyle yaralanmadan önce
rahatlıkla yapabildikleri aktiviteleri en uygun şekilde nasıl yapacaklarını bilemezler. Örneğin
yüksek seviyeli paraplejik bir hasta için yatakta dönme aktivitesi başlangıçta oldukça zordur.
Fizyoterapistler, aynı golf, tenis vb. yeni bir spor aktivitesini hiç bilmeyen birine öğretmeye çalışan
spor koçları gibi hareket ederek, hastaların bu aktiviteleri en uygun şekilde nasıl yapacaklarını
eğitmelidirler. Bu eğitimlerde fizyoterapistler, Carr ve Shepherd tarafından ortaya atılan "motor
yeniden öğrenme" ve Schumway-Cook ve Woollacoott tarafından geliştirilen "görev odaklı"
yaklaşımları sıklıkla kullanmaktadırlar. Bu yaklaşımlar “motor kontrol” ve “motor öğrenme”
teorilerine dayanmaktadır. Bu temelde görev odaklı bol tekrarlı hareketler büyük önem
kazanmaktadır.

SKY’lı hastaların kortikal reorganizasyonunda fizyoterapinin rolü
Spinal

kord

düzeyindeki

bir

yaralanmada,

yaralanma

seviyesinin

altındaki

ekstremitelerden kortekse motor ve duyusal bilgi aktarımının (afferent ve efferent iletilerin)
bozulması nedeniyle etkilenmiş ekstremitelerin kortikal düzeyde temsil edildiği duyu ve motor
alanlarında da önemli sorunlar oluşabilmektedir. Bunun sonucunda hastada spinal düzeyde
fizyolojik iyileşme olsa bile, yerleşik bozuk kortikal organizasyonlu olan bir hareket paterni
gelişebilmektedir.
SKY’lı hastalarda kortikal duyumotor

alanlarda plastisitenin önemini

göstermek

amacıyla Kanadalı araştırmacıların yaptığı bir çalışmada, Servikal SKY ‘lı 6 olgu (deney grubu)
ile Sağlıklı 10 olgu (kontrol grubu) karşılaştırılmış. Her iki grup olgularından

fonksiyonel

manyetik rezonans görüntüleme (fMRI) eşliğinde aktif bilek fleksiyon ekstansiyon egzersizleri
yapmaları istenmiş ve

bu hareketler sırasında kortikal motor alanlarında oluşan sinyaller

kaydedilmiştir. Yaralanmayı takip eden 1., 3., 6., 12. aylarda fMRI inmcelemeleri tekrarlanmış ve
kontrol grubunun ölçümleriyle karşılaştırılmıştır. Sonuç olarak SKY’lı hastalar istenen motor
hareketi hatasız veya en az hatayla yaptıklarında fMRI’da kontrol grubundaki olgularla benzer
kortikal aktivasyon göstermiştir. SKY’lı hastalarda fizyoterapist tarafından planalanan ve onun
kontrolünde yaptırılan doğru hareketlerin kortikal bozuk hareket paternlerinin gelişimine engel
olacağı kesindir.
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Fizyoterapist yardımcısı robotlar ve sinaptik plastisitedeki rolü
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Görev odaklı tekrarlı hareketler nörolojik bozukluğu olan hastalarda snaptik
reorganizasyonun
kullanılmaktadır.

yanında,

kas

Fizyoterapistler

koordinasyon
tarafından

ve

kuvvetinin

yaptırılan

ve/veya

geliştirilmesinde
fizyoterapistlerin

kontrolünde hasta tarafından farklı şekillerde yapılabilen görev odaklı hareketler motor
yeniden öğrenme temelinde sinaptik plastisiteye önemli destekler sağlamaktadır.
Gelişmekte olan teknolojiler sayesinde, robotlar da üst ve alt ekstremitelerin hareket
tedavilerinde fizyoterapistlere yardımcı destek sağlar. Son yıllarda birçok robot temelli
yaklaşımlar nörolojik hastalıkların tedavisi için geliştirilmiştir.
Göreve özel rehabilitasyon robotlarının geleneksel
rehabilitasyon yöntemlerine göre bazı teknolojik
avantajları şöyle sıralanabilir;
• Fizyoterapiste oranla yorulmadan, tutarlı ve
kesin bir şekilde, uzun süreler için tedavi
sağlayabilir.
Robotik
rehabilitasyon
cihazlarının yaptırabildiği hareket ortalama
500-2200 tekrar / gün iken, geleneksel
uygulamalarda ise ortalama 85 tekrar/gün dır.
Robotik uygulamaların tedavi süresi günde 23 saate kadar çıkabilmektedir.
• Hareketi algılayarak ölçebilme ve sonuçları
çıktı olarak gösterebilme yetenekleri
sayesinde,
tedaviler
sırasında
hasta
performansının arttırılması yönünde önemli
bir geribildirim sağlayabilmeleri,
• Hastanın ihtiyaç ve/veya yeteneklerine göre
hareket paternleri kesintisiz, sabit bir hızda
ve istenilen tekrar sayısında otomatik olarak
yaptırılabilmeleri,
• Tek bir tıklama ile farklı fonksiyonel modları
gerçekleştirmek
için
programlanabilir
olmaları,
• Uzaktan kontrol edilebilmeleri,
•

•
•
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Sensörler sayesinde, yapılan hareketi algılama yetenekleri ve sonuçlar hakkında özel
geribildirim verebilirler. Eklem hareket açıklığı, hız, kuvvet gibi motor yetenekleri
objektif olarak değerlendirilmesinde kullanılırlar.
Hareket paternine verilen yardım veya direnç düzeyinin ayarlanabilir olması olarak
sayılabilir.
Hastaların oyun simülasyonlarına dikkatle odaklanmaları görev odaklı robotik
sistemlerin önemli avantajlarından birisidir. Bu dikkatli odaklanma sayesinde
çalışılan harekete yönelik motor öğrenme daha etkili olabilmektedir.
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SKY’lı hastalarda motor öğrenmenin snaptik reorganizasyonundaki önemini göstermeyi
Doç. Dr. Mehmet G. KARAKAYA
karakaya70@yahoo.com

hedefleyen, bir çalışmada, olfaktör mukoza otogreft (OMA) implantasyonu yapılan SKY’lı 20
hastaya (7 parapleji ve 13 quadriplejik) vücut ağırlığı destekli robotik yürüme bandı eğitimi, 3, 4
ay, haftada 25-39 saat boyunca uygulanmış, ASIA (American Spinal Cord Injury Assosication),
EMG ile izole kas kontraksiyon ölçümü, Somatosensoryel uyarılmış potansiyeller (SSEP), Sfinkter
EMG ile ürodinamik çalışmalar, MRG Fonksiyonel Bağımsızlık Ölçeği (FIM), Spinal Kord
Yaralanması için Yürüyüş Endeksi (WISCI) değerlerinde önemli gelişmler elde edilmiştir.
Hücresel boyutta olmasa da, robot desteğiyle yapılan tekrarlı hareketlerin fonksiyonel kapasitede
pozitif değişimlere yol açtığı gösterilmiştir. Birçok avantajına rağmen rehabilitasyon robotlarının
SKY’sı olan hastalarda tek başına bir tedavi seçeneği olmadığı, fizyoterapistler tarafından
yürütülen tedavi programlarının bir parçası olduğu akıldan çıkarılmamalıdır. Swinnen ve
arkadaşlarının yaptığı sistematik bir derlemede, SKY lı hastalarda tek başına robot destekli yürüyüş
eğitiminin yapıldığı çalışmaların klasik tedavi seçeneklerinin kullanıldığı çalışmalara göre bir
üstünlüğünün olmadığı ve fonksiyonları benzer oranda geliştirdiği gösterilmiştir. Son günlerde
medya aracılığıyla, fizyoterapist kimliğine bürünmüş sahtekarlar ve maalesef bazı bazı
meslektaşlarımız tarafından fizyoterapi uygulamalarını hiçe sayarak oluşturulan “mucizevi robotik
tedavi” algısı gerçekçi bir yaklaşım değildir.

SKY’da yeni umut Nöroprotezler (e-Dura) ve sinaptik plastisitedeki rolü
Hasar görmüş

sinir sisteminin çalışabilmesini sağlamak amacıyla

nöroprotez

implant sistemleri tasarlanmıştır. İşitme engelli çocuklar için geliştirilen koklear
implantlar, parkinson semptomlarını hafifletmek için kullanılan derin beyin stimülasyonu
implantları ve kronik nöropatik ağrıyı azaltmak için uygulanan omurilik nöromodülasyon
implantları bunlara örnek olarak verilebilir.
Spinal kord yaralanmaları hastalar için, sinir elektriksel aktivitesinin kaydedilmesi
ve elektro-kimyasal ve/veya fiberoptik uyaranlar kullanarak nöral aktivitenin kontrol
edilebilmesini sağlayabilen nöroprostetik implantlar, gelecekte umut verici tedavi
seçenekleri arasında yer alacak gibi görünmektedir. Bu gelişmeler çok sayıda nöral
implantlar tasarımının gelişmesini tetiklemiştir. Bununla birlikte, günümüzde spinal kord
yaralanmalarını araştırmaya yönelik yapılan hayvan deneylerinde kullanılan ve sinir
sistemi ile ara-yüz sağlayacak nöroprostetik implantlar için tasarımsal bazı sıkıntılar
gözlenmektedi. Bu sıkıntılardan en önemlisi, yumuşak nöral dokular içinde, sert plastik
materyaller ve metal tellerden oluşan elektrotların kullanılması problemidir. Bu tür
implantlar nöral dokular arasında önemli biomekaniksel uyum problemlerine yol
açmaktadır. Metal veya plastikten yapılmış sert elektrotlar çok ince olsalar bile medulla
spinalis kadar esnek ve gerilebilir değildirler. Örneğin ayakkabı bağlamak için öne
eğildiğinizde medulla spinalisinizdeki esneme yeteneği hasar oluşmasını engelleyecektir.
Ancak plastik implantlar ise sürekli kullanımlar sırasında, eğilme, bükülme ve sıkışmalar
sonucunda hızla kırılmakta ve yerleştirildikleri dokularda hasara neden olabilmektedir.
Bir
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diğer

sorun

ise

implantların

biyolojik

doku

uyumsuzlukları

inflamasyonlara yol açması ve değiştirilmesi zorunluluğudur.

nedeniyle
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Yukarıda belirtilen problemler dikkate
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alınarak elektronik duramater ismiyle
yeni

bir

nöroprostetik

implant

geliştirilmiştir. e-Dura olarak da ifade
edilen bu implant, siliconesubstrate
isimli şeffaf platin-silikon bileşik ile

École Polytechnıque Fédérale De Lausanne EPFL

kaplanmış, gerilebilir altın bağlantı
tellerinden oluşturulmuştur.

Prof. Dr. Grégoire Courtine başkanlığında
yürütülen çok merkezli multidisipliner
araştırmacıların yeraldığı çalışmada, spinal
kordları

lezyona

uğratılan

rat’ların

lımbosacrakral bölgesinde duramater altına
nöroprotez

(e-Dura)

implantı

yerleştirilmiştir. Bu implant üzerinde yer
alan ilaç verme kısmından elektro-kimyasal
ilaç

verilerek

felçli

elektriksel

uyarı

elektriksel

ileti

sinir

bölgesinde

sağlanmıştır.
sayesinde

felçli

Bu
alt

ekstremitelerde hareket açığa çıkarılmıştır.
E-Dura çalışmaları sırasında labaratuvarda

Science 2015; 347 (6218):159-63. DOI: 10.1126/science.1260318

rat’lara uygun olarak ağırlık taşıma sistemli alt ekstremite robotu ve yürüyüş bandı da
tasarlanmıştır. Fizyoterapistler tarafından rat’ların ilgisini çekebilecek besin maddesi hedef
gösterilerek robot destekli yürüyüş bandında eğitim verilmiştir. Paraparatik rat’ların
adımları robot ve elektro-kimyasal uyaranlarla senkronize edilerek düzgün bir patern haline
getirilmiştir. Bu eğitim sonunda elektrokimyasal ileti olmadan da rat’ların robotla daha rahat
adım atabildikleri gözlenmiştir. Başlangıçta e-Dura’nın desteğiyle sağlanabilen yürüme
aktivitesinin sonradan bağımsız yapılabilmesi sinaptik ve kortikal plastisite ve
reorganizasyon ile açıklanmıştır.
Henüz
hayvan
deneyleri
aşamasında olan ve sinaptik
plastisiteyi
destekleyen
bu
çalışmalar, SKY’sı olan insanlarda
gelecek için umut vermektedir. Bu
konuda yapılan araştırmaların
çoğu,
araştırma
ekibinde
fizyoterapistlerin de yer aldığı
robot destekli kanıta dayalı
http://actu.epfl.ch/news/gregoire-courtine-robot-assisted-training-5/
çalışmalardır.
Nöroprostetik implantların sinaptik reorganizasyondaki deneysel başarısı ve gelecekte
insanlar üzerinde kullanımının yüksek bir ihtimal olduğu dikkate alındığında, SKY’lı hasta
©2015 TFD Nörolojik Fizyoterapi Grubu

rehabilitasyonunda çalışan fizyoterapistlerin yakın gelecekte robotlarıyla birlikte bu
teknoloji için hazırlıklı olmalarında fayda olduğu düşünülebilir.

