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Kısıtlayıcı-Zorunlu Hareket Tedavisi (KZHT), üst ekstremite nörolojik motor defisiti
olan kişilerde etkilenen üst ekstremitenin ‘tekrarlı’ kullanımını destekleyen bir
rehabilitasyon tekniğidir. KZHT; etkilenen üst ekstremitenin kullanım miktarını arttırmak
amacıyla şu 3 anahtar elementi kullanır; sağlam elin hareketinin kısıtlaması,yoğun pratik,
davranışın şekillendirmesi.
KZHT’nin kullanılabilirliği ile ilgili en önemli sorun yoğun çalışma saatleri olarak
karşımıza çıkmaktadır. Orijinal program düşük fonksiyonlu hastalar için 3 hafta boyunca
günde 6 saatlik eğitimi içermektedir. Bu yoğun programın uygulanması pratikte çok kolay
olmadığından literatürde Modifiye KZHT adı altında farklı yoğunluk ve sürelerdeki
eğitimlerin etkinliği de sorgulanmaktadır. KZHT uygulamalarının merkezi sinir sistemi yapı
ve fonksiyonunda önemli nöroplastik değişikliklere yol açtığını ve bu değişikliklerin
tekniğin tedavi edici etkisine önemli katkı sağladığını gösteren çalışmalar mevcuttur. Ancak
hastalarımızı en iyi fonksiyon düzeyine ulaştırabilmemiz için yine de pek çok sorunun
cevabını bulmaya ihtiyacımız var. Acaba KZHT sonucunda ortaya çıkan bu değişiklikler
motor performansın kalitesi ile ilişkili mi? Bu gelişim nöral iyileşmeye mi yoksa
kompansatuar stratejilere mi bağlı? Hangi dönemde hangi hastaya hangi tedavi tekniğini
uygularsak en iyi üst ekstremite fonksiyon düzeyine erişebiliriz? 2012 yılında Clinical
Rehabilitation dergisinde yayınlanan çalışmamız üst ekstremitesinde yüksek fonksiyon
seviyesine sahip inmeli hastalarda KZHT ve Bobath yönteminin üst ekstremite motor
fonksiyonunu ve hareket kalitesini arttırmada benzer etkilere neden olduğunu; KZHT’nin
kullanım sıklığını anlamlı derecede arttırdığını göstermişti. Peki kompansatuar stratejilerin
baskın olarak kullanıldığı bir teknik nasıl oluyorda hareketin kalitesinde de; kalite üzerine
odaklanan bir yaklaşım olan Bobath kadar etkili oldu? Bu hala araştırmaya devam
ettiğimiz bir konu. Aslında nörorehabilitasyon tekniklerinin uygulanması ve ortaya çıkan
sonuçların nöroplastisite ve motor öğrenme ile bağlantısı bizler için hala keşfedilmesi
gereken önemli boşluklar içeriyor. Dahası bu çalışmalardan elde ettiğimiz kanıt düzeyi
yüksek sonuçların yaygın olarak kullanılabilmesini sağlamak bir başka önemli nokta.
Araştırmalarımızı ve uygulamalarımızı hep birlikte tartışabildiğimiz çok katılımlı
platformlarda görüşmek dileğiyle.
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Yaşam süresinin uzaması ile birlikte sıklığı giderek artan inme, erişkinlerde motor
disfonksiyonun en önemli nedenidir. İnme olgularının yarısından çoğunda görülen üst ekstremite ve
özellikle eldeki fonksiyonel motor yetersizlikler günlük yaşam aktivitelerindeki fonksiyonel
bağımsızlığı ve yaşam kalitesini ciddi düzeyde etkilemektedir. Bu olguların rehabilitasyonunda
birçok yöntem uygulanmakla birlikte, optimal yaklaşımın nasıl olması gerektiği konusunda görüş
birliği yoktur. İnme sonrası enfarkt çevresi kortekste hipoeksitabilite, afferent inputlara verilen
cevapta azalma, alt motor nöron aktivasyonunda azalma, etkilenmemiş hemisferde eksitabilite artışı
görülür. Ayrıca inme sonrası birkaç saat içinde gelişebilen ve etkilenmemiş ekstremitenin kullanımı
ile de artan “öğrenilmiş kullanmama fenomeni” fonksiyonel iyileşmeyi de olumsuz etkiler.
Etkilenmemiş hemisferdeki aşırı aktivitenin etkilenmiş hemisfer üzerine varsayılan olumsuz etkileri
ve hemisferler arası yarışma modeli sonucu etkilenmiş hemisferden etkilenmemiş hemisfere
transkallozal inhibisyon kaybı inme sonrası fonksiyon bozukluğunda önemli bir komponenttir.
İnme sonrası bu problemlerin aşılmasında fizyoterapistler tedavide ne yapmalıdır? Birinci
seçenek, etkilenmemiş (sağlam) ekstremitenin kullanımının engellenmesi (kısıtlayıcı zorunlu
hareket tedavisi), ikinci seçenek ise, etkilenmemiş hemisferin inhibisyonu (TMS) olabilir. Bu
amaçla etkilenmemiş hemisfere düşük frekanslı (1Hz) TMS ile inhibisyon yapmak etkilenmiş
(hasta, lezyon) hemisfer üzerine olan baskıyı azaltmak gerekir. TMS’de olası mekanizma inme
sonrası iki hemisfer arasındaki anormal inhibitör iletişimin düzenlenmesi ile ilgilidir. Etkilenmiş
korteksin eksitabilitesini arttırarak ya da etkilenmemiş korteksin eksitabilitesini azaltarak
(inhibisyon yaparak) hemisferler arası etkileşimleri düzenlemek nörolojik rehabilitasyona katkı
sağlayabilir. Etkilenmemiş hemisferin inhibisyonu ile transkallozal inhibisyonun azalması elin
becerisini arttırmaktadır. İnmede rTMS uygulamaları da bu mekanizma temelinde geliştirilmiştir.
Literatürde yapılan ön çalışmalar, etkilenmemiş hemisfer motor korteksine düşük frekanslı rTMS
uygulamasının, etkilenmiş motor kortekse doğru olan patolojik olarak artmış transkallozal
inhibisyonu azalttığını göstermiştir. Böylece etkilenmiş ekstremitenin fonksiyonları gelişebilir.
İnme sonrası fonksiyonel iyileşme, merkezi sinir sistemindeki nöroplastisiteyle ilgilidir. İnme
sonrası ortaya çıkan semptomların giderilmesinde rehabilitasyon önem kazanmaktadır. Egzersizler
rehabilitasyonda çok önemli yer tutmaktadır. Egzersiz tedavisinde amaç nöroplastisiteyi
hızlandırmaktır. İnmeli hastaların tedavisinde kullanılan egzersiz yaklaşımlarının etkisini
değerlendirmek için geleneksel olarak birtakım ölçeklerin kullanılmasına karşın, son yıllarda
gelişen görüntüleme yöntemleri çok önemlidir.
Nörogörüntüleme aktiviteye yönelik gelişmeleri görmek, tedavi dozunu belirlemek ve
nöromuskuler sistemin plastisitesini ölçmek için kullanılmaktadır. TMS önemli bir değerlendirme
aracıdır, aynı zamanda motor fonksiyon ve kortikal plastisiteyi arttırmak için yapılan potansiyel bir
tedavi şeklidir. Hem normal hem de patolojik olgularda kortikal motor representasyonun
haritalanması için güvenli, ağrısız ve noninvaziv bir yöntemdir. TMS beynin elektrik alanının
elektromanyetik indüksiyon prensiplerine dayalı, nörostimulasyon ve nöromodulasyon tekniğidir.
Skalp üzerinden kısa manyetik atım verilip hücre içini etkilemesiyle kortikal nöronların noninvaziv
depolarizasyonu sonucu beyin stimüle edilebilir. Primer motor kortekse düşük frekanslı tek atımlı
TMS uygulandığında, horizontal lif depolarizasyonuyla indirekt (transsinaptik) olarak kortikospinal
lifler stimüle olur.
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Yayınlara göre 1.5-2cm veya 1.5-3cm derinlikteki kortikal nöronlar
aktive olur. Motor eşiğin %120’sinin altındaki stimulus şiddetleri, 2 cm’den
daha fazla derinliği stimüle etmeyebilir.
TMS, inme hastalarında iyileşen fonksiyonlarla ilişkili değişiklikleri
belirlemek, motor korteksteki inhibitör ve eksitatör aktivitelerdeki
değişiklikleri değerlendirmek ve korteksi haritalamak için kullanılabilir.
Kümülatif ön çalışmalarda TMS’nin, inmede ekstremite fonksiyonlarının
arttırılmasında yararlı olduğu, iyileşmeyi arttırdığı, motor öğrenme ve
nöroplastisiteye katkı sağladığı, fizyoterapiyle kombine olarak uygulanabilen
bir yöntem olduğu ileri sürülmektedir. Çeşitli çalışmalarda rTMS’nin inme
rehabilitasyonu (inme iyileşmesi, motor disfonksiyon, spastisite, motor
öğrenme, üst ekstremite rehabilitasyonu, kısıtlayıcı zorunlu hareket tedavisi,
plastisite, ihmal, afazi, kognitif fonksiyonlar, disfaji, tinnitus) epilepsi,
depresyon, kronik ağrı, parkinson, spinal kord yaralanmaları, serebral palsi,
multipl skleroz ve hareket bozukluklarını kapsayan diğer nörolojik
bozukluklarda semptomları iyileştirdiği gösterilmiştir. Bununla beraber elde
edilen etkilerin hızlı, ılımlı ve kısa sürdüğü belirtilmiştir.
Son yıllarda etkilenmemiş hemisfer motor korteksine uygulanan
düşük frekanslı ya da etkilenmiş hemisfere uygulanan yüksek frekanslı
rTMS’nin inme sonrası hastaların etkilenmiş elinin motor fonksiyonlarını
geliştirdiği gösterilmiştir. TMS’nin son yıllarda gelişen bir yönü de, manyetik
rezonans görüntüleme (MRG) rehberliğinde yapılan “navigasyonlu TMS”
şeklinde uygulanabilmesidir. Bu sayede stimulasyon beyinde istenilen hedef
alana lokalizasyonu sağlanmakta ve uygulamada standardizasyon sağlanarak
daha sağlıklı sonuçlar alınmaktadır. Literatürde motor fonksiyonların
(özellikle el) geliştirilmesi için fizyoterapi veya ergoterapi uygulamalarında
düşük frekanslı (1Hz) rTMS’nin tercih edildiği, subkortikal inmeli olgularda
ise daha iyi fonksiyonel sonuçlar elde edildiği bildirilmektedir. Ülkemizde ise
rTMS’nin henüz fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında kullanılmaması dikkat
çekicidir.
Yapmış olduğumuz çalışma, inmeye bağlı üst ekstremite etkilenimi
olan olgularda navigasyonlu rTMS ve Brunnstrom el eğitiminin el
fonksiyonlarına olan etkisini incelemek, rTMS’nin Brunnstrom el eğitimine
ek katkısının olup olmadığını belirlemek amacıyla planlanmıştır.
Çalışmaya, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim
Dalı Serebrovasküler Hastalıklar Polikliniği’ne başvuran veya Nöroloji
Servisi İnme Ünitesi’nde tedavi gören olgulardan en az bir ay önce inme
geçirmiş, çalışmamıza gönüllü olarak katılmayı kabul eden ve çalışmaya
alınma kriterlerini taşıyan 21 inme olgusu alınmıştır.
Olgular randomize edilerek tedavi grubundaki 10 olguya navigasyonla
gerçek rTMS, kontrol grubundaki 11 olguya ise sham rTMS uygulanmıştır.
Her iki gruba da Brunnstrom el eğitimi ve evresine göre üst ekstremite
egzersizleri verilmiştir.
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Olguların bilişsel fonksiyonlarının değerlendirilmesi Standardize Mini Mental
Test (SMMT), duyu değerlendirmesi Brunnstrom el bileği parmak duyu
değerlendirmesi, kas tonusu Modifiye Ashworth Skalası (MAS), üst ekstremite motor
fonksiyonları Fugl Meyer Fiziksel Performans Değerlendirmesi (FMD), el
becerilerinin değerlendirilmesi Jebsen El Fonksiyon Testi (JEFT) ile test edilmiştir.
Brunnstrom’a göre el ve el bileği değerlendirilmesi yapılmıştır. Değerlendirme
testleri rTMS’ye kör ikinci araştırmacı tarafından yapılmış, olgular da rTMS’nin
gerçek ya da sham olduğu konusunda bilgilendirilmemiştir. Olguların
değerlendirilmesi tedavi öncesi, tedavi sonrası 10.gün, tedavi sonrası birinci ay ve
tedavi sonrası üçüncü ayda yapılmıştır.
Olguların tedavisi ise birinci araştırmacı tarafından yapılmıştır. Tüm olgulara,
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim dalı Klinik Nörofizyoloji
Bilim Dalı TMS Laboratuvarı’nda uygulamalar yapılmıştır. Uygulama öncesi,
olguların MRG kayıtları, üç boyutlu navigasyon yazılım programına (3D-compatible
MRI navigation software) aktarılmış, tedavi grubu olgularına TMS Laboratuvarı’nda,
istirahat motor eşik belirlendikten (birinci dorsal interosseal kastan EMG kayıtlaması
eşliğinde) sonra birinci araştırmacı tarafından navigasyonla belirlenen sağlam
hemisfer motor korteks el bölgesine rTMS uygulaması yapılmıştır. rTMS uygulaması
TMS cihazıyla, 1 Hz, motor eşiğin % 90’ı, toplam 25 dak (1500 atımlı) olarak
verilmiştir. Navigasyonlu rTMS uygulamasına, ardışık beş günden sonra iki gün ara
verilerek, ardışık beş gün daha devam edilmiştir. Tedavi grubu olgularına toplam 10
gün gerçek rTMS uygulaması yapılmıştır. Kontrol grubu olgularına aynı şekilde
birinci araştırmacı tarafından sham rTMS uygulaması birinci grup olgularına
uygulandığı şekilde ve sürede toplam 10 gün sham rTMS olarak yapılmıştır. Her iki
grup olgularına birinci araştırmacı tarafından, navigasyonlu rTMS uygulaması
yapıldıktan hemen sonra 45 dak Brunnstrom el eğitimi ve üst ekstremite egzersizleri
verilmiştir.
Çalışmamız sonucunda her iki grup (tedavi ve kontrol grubu) olguları arasında
demografik özellikler ve inme özellikleri açısından anlamlı fark bulunmamıştır
(p≥0.05). Tedavi ve kontrol grubu birbiriyle karşılaştırıldığında dört zaman
ölçümünde (tedavi öncesi, tedavi sonrası 10.gün, tedavi sonrası birinci ay ve tedavi
sonrası üçüncü ay) FMD toplam, FMD üst kol, FMD el bileği puanı ortalamaları
arasında anlamlı fark bulunmamıştır (p≥0.05).
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Tedavi öncesi FMD el puanı ortalamaları ise kontrol grubunda anlamlı (p≤0.05)
olarak daha yüksek bulunmuş, tedavi sonrası 10. günden itibaren aradaki bu fark
ortadan kalkmıştır. Tedavi grubu olguları kendi içinde, dört zaman ölçümünde FMD
toplam, FMD üst kol, FMD el bileği, FMD el puanı ortalamaları karşılaştırıldığında
aralarında anlamlı fark bulunmuştur (p≤0.05). Kontrol grubu olguları kendi içinde
değerlendirildiğinde dört zaman ölçümünde FMD toplam, FMD el bileği, FMD el
puanı ortalamaları yönünden aralarında anlamlı fark bulunmuştur (p≤0.05). FMD üst
kol puan ortalamaları karşılaştırıldığında ise aralarında anlamlı fark bulunmamıştır
(p≥0.05). Tedavi ve kontrol grubu birbiriyle dört zaman ölçümünde etkilenmiş el
JEFT toplam süre ortalamaları yönünden karşılaştırıldığında aralarında anlamlı fark
bulunmamıştır (p≥0.05). Tedavi ve kontrol grubu olguları kendi içinde, dört zaman
ölçümünde etkilenmiş el JEFT toplam süre ortalamaları karşılaştırıldığında aralarında
anlamlı fark bulunmuştur (p≤0.05). Tekrarlayan ANOVA analizi ile FMD testi üç alt
grupta (üst kol, el bileği, el) dört farklı zaman ölçümüyle test edildiğinde her iki
grupta da zamanla iyileşme olduğu izlenmiştir. Tedavi grubunda kontrol grubuna göre
anlamlı olarak daha fazla iyileşme gözlenmiştir. Benzer şekilde etkilenmiş el JEFT
sonuçları incelendiğinde yine hem kontrol hem tedavi grubunda zamanla iyileşme
olduğu izlenmiş, gruplar arasında anlamlı fark saptanmamıştır.
Özetle çalışmamızda, inme olgularında hem tedavi hem kontrol grubunda
tedaviden sonraki üçüncü aya kadar el fonksiyonlarında iyileşme olduğu
gösterilmiştir. Tedavi grubunda iyileşmenin daha fazla olması navigasyonlu
rTMS’nin Brunnstrom el eğitimine ek katkısı olduğunu ortaya çıkarmıştır. İnme
olgularının el rehabilitasyonu programında rTMS’nin de yer almasıyla tedavinin
başarısı artacak ve el fonksiyonlarının daha iyi seviyeye ulaşması sağlanabilecektir.
Literatürde inme olgularında rTMS ve fizyoterapi rehabilitasyon çalışmalarında
farklı sonuçların elde edilmiştir. Uygulamada belli standartların olmaması sonuçların
yorumlanmasını zorlaştırmaktadır. Optimal fizyoterapi rehabilitasyon yönteminin ne
olması gerektiği, fonksiyonel değerlendirmelerde hangi testlerin kullanılmasının en
iyi değerlendirmeyi sağlayacağı, rTMS parametrelerinin (frekans, atım sayısı, şiddet,
süre) nasıl olması gerektiği, tedaviye başlama zamanı, tedavi süresi, olgu seçimi
konusunda belirsizlikler mevcuttur. Navigasyonlu rTMS uygulamasının ön
hazırlığının zaman alması da dezavantaj olarak kabul edilebilir. Bundan dolayı daha
fazla olgu sayısı ile yapılacak, randomize kontrollü, kör, uzun dönem etkilerinin de
değerlendirildiği çalışmalara gereksinim vardır.
Yurtdışında yayınlanmış son TMS rehberine göre, Class 2 ve Class 3
araştırmalarda fizyoterapistler, güvenlik önlemlerini almak koşuluyla TMS’yi
uygulayabilecek sağlık profesyonelleri arasında yer almaktadır. Nörolojik
rehabilitasyonda özelleşen fizyoterapistlerin navigasyonlu rTMS’yi öğrenerek,
etkinliği kanıtlanmış egzersiz yaklaşımları ile birlikte klinik araştırmalar ve hasta
tedavisinde kullanması yöntemin ülkemizdeki gelişimine katkı sağlayacaktır.
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Rehabilitasyon gerektiren Nörolojik hastalıklar Alzheimer’dan Multipl
Skleroza, periferik sinir yaralanmalarından İdiyopatik Parkinson Hastalığı’na çok
geniş bir spektrumda incelenirler. Bu nörolojik hastalıkların her biri farklı
dönemlerinde farklı rehabilitasyon hizmetlerinden faydalanırlar. Elektroterapi
uygulamaları semptomatik tedavilerde etkin bir biçimde kullanılır. Bu uygulamaların
içinde belkide en tereddüt edilerek kullanılan yöntemlerden biri nöromusküler
elektrik stimülasyonudur (NMES). NMES’nun kullanım amacı eklem hareketini
artırmak, ortotik destek sağlamak, kas atrofisini engellemek ve kas eğitimidir. Ama
istenmeyen etkilerden biri de yorgunluktur. Yorgunluğun nedeni elektrik
stimülasyonu sırasında, istemli kasılma sırasında olduğu gibi periodik kasılamayan
kas lifleridir. NMES ile önce Tip II liflerinin sonra Tip I liflerinin uyarılması erken
yorgunluğun oluşmasına neden olmaktadır. Optimal kasılmanın sağlanabilmesi için
akım frekansının 30-50 Hz, akım şiddetinin optimum kasılma oluşturacak kadar ve
akım geçiş süresinin kas liflerinin kasılma durasyonuna uygun bir aralıkta seçilmesi
gerekir. Kas liflerine uygun akım frekansı, durasyonu ve şiddeti ile yorgunluğun
önlenebileceği düşünülse de elektrot pozisyonlamasındaki karmaşa ve elektrik
stimülasyonunun uzun dönemde etkilerinin korunamaması NMES‘nun en önemli
limitasyonlarıdır.
Nörolojik hastalıklarda NMES‘nun en önemli kullanım yöntemlerinden biri de
Fonksiyonel Elektrik Stimülasyonudur (FES). FES’in nörolojik hastalıklarda etki
mekanizması “Hebbian Öğrenme Mekanizmasına” dayandırılmaktadır. Bu
mekanizma ile ateşlenen antidromik iletim medulla spinalis ve üst merkezlerdeki
sinapsları kuvvetlendirmekte, fonksiyonel kullanım ile de oluşturulan öğrenme
mekanizması perçinlenmektedir. FES’in kas kuvvetine, spastisiteye ve kas
mimarisine olumlu etkileri literatürde belirtilmiştir. Başlangıçta basit topuk vuruşu ve
dorsifleksiyon mekanizmasıyla başlayan FES sistemi şimdilerde dış iskelet sistemleri
ile birlikte kullanılmaya başlanmıştır. FES’in kullanımı zorlaştıran en önemli
limitasyonları ise cilt nosiseptörlerini aşırı uyarması, derin kaslara ulaşamaması ve
istenmeyen kontraksiyonların oluşabilmesidir.
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