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SEREBRAL  PALSİDE  ERKEN  TANI 

İstanbul Medeniyet Üniversitesi 4. Serebral Palsi Sempozyumu 

7  Mart  2020 

 

Uzm. Dr. Berrin Hüner  

SBÜ Okmeydanı / GOP EAH FTR Kliniği  

 

GİRİŞ 

Serebral palsi (SP), gelişmekte olan fetal ya da infant beyninde meydana gelen, progresif 

olmayan bir hasar sonucu, aktivite sınırlanmasına neden olan, postür ve hareketin bir grup 

kalıcı hastalığıdır. Çocukluk çağı fiziksel engelliliğinin en sık nedenidir. Her 1000 canlı 

doğumda 1,5-3 oranında görülür. Türkiye’de bir seride 4,4/1000 olarak belirlenmiştir. Tanı 

genelde 12-24 ay aralığında klinik ve nörolojik bulgularla konulabilmektedir. Hastalığın 4 

temel tipi mevcuttur; spastik, diskinetik, ataksik ve hipotonik. Yaşamın ilk 2 yılında 

belirlenebilir ancak değişebilir (1,2) 

 

Hastalığın etiyolojisi % 80 olguda belirlenemiyor. Olası risk faktörleri  sorgulanabiliyor. Bu 

risk faktörü konsepsiyon, gestasyon, doğum ya da postneonatal  döneme ait olabilir (3). 

Günümüzde %2-14 oranında  genetik katkıdan da bahsedilmektedir (4).   

 

NEDEN ERKEN TANI NE KADAR ERKEN TANI?  

SP’de 12-24 ay olağan tanı alma yaşıdır. 12 ay öncesi hastalığın latent dönemi olarak 

adlandırılabilir. Bu dönem nöral plastisite ve kas plastisitesinin en yoğun olduğu dönemdir. 

Yine bu dönemde erken müdahale ile kazanımların maksimum olabileceği eşlik edebilecek 

diğer sorunların atlanmaması, fonksiyonel kazanımı maksimumda  sağlamak adına çok 

önemlidir. 

 

2017 yılında Novak I ve ark. Dünya Sağlık Örgütü (World Health Organization’s Handbook 

for Guideline Development) ve Washington DC. Üniversitesi Tıp Enstitüsü (Washington DC. 

Institute of Medicine’s Standarts) rehberlerini kullanarak, ‘AGREE II’ (Appraisal of 

Guidelines, Research and Evaluation II Instrument) ve  ‘PRISMA’  (Preferred Reporting 

Items for Systematic Reviews and Meta-analyses) kurallarını takip ederek, MEDLINE (1956-

2016), EMBASE (1980-2016), CINAHL (1983-2016) ve ‘Cochrane Library’ (1988-2016) 

veri tabanlarında çok kapsamlı anahtar kelimelerle (cerebral palsy, diagnosis, detection, 

prediction, identification, predictive validity, accuracy, sensitivity, specificity) mevcut bütün 

yayınları taramışlardır. Bu yayınlar içerisinden ‘QUADAS’ metodoloji sıralama kontrol 

listesine göre (Quality Assessment of Diagnostic  Accuracy Studies) 6  sistemik derleme ve 2 
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kanıta dayalı klinik rehberi en güvenilir yayınlar olarak belirleyip yüksek ve orta kalite 

düzeyinde kanıta dayalı olarak güçlü veya şartlı öneriler doğrultusunda bir SP erken tanı 

rehberi hazırlamışlardır (5).   

Bu rehber aşağıda tablolar halinde özetlenmiştir.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 1: Mevcut en iyi kanıta dayanarak serebral palsi (SP)’ de erken tanı önerileri 

 

 

 

 

 

Tablo 2-a: Risk faktörü olan infantlarda SP erken tanı önerileri (düzeltilmiş yaş < 5 ay) 

TTablo 
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Tablo 2-b: Risk faktörü olan infantlarda SP erken tanı önerileri (düzeltilmiş yaş < 5 ay) 

 

 

 

 

Tablo 3-a: Risk faktörü olan infantlarda SP erken tanı önerileri (düzeltilmiş yaş > 5 ay) 

(‘General  Movemets’– ‘Writhing’ hareketleri  ilk 9 haftada,  ‘Fidgety’ hareketleri 7.-20. 

Haftada yani <5 ayda gözlemlenir.) 

ÖNERİ ÖNERİNİN GÜCÜ VE 

KANITIN KALİTESİ 

‘General Movements’ yapılamıyor ya da MRG güvenli 

değil ise erken SP tanısı hala mümkün 

Orta kalite düzeyinde kanıta 

dayanan güçlü öneri  

Standardize nörolojik değerlendirme;  

▪ Hammersmith İnfant Nörolojik Değerlendirme 

(HINE) testi ile yapılmalı 

▪  HINE skoru  3 aylıkken < 57 ise %96 tahmin 

ile SP  

Orta kalite düzeyinde kanıta 

dayanan güçlü öneri  

Standardize motor değerlendirme;  

▪ TIMP ( Infant motor performans testi)  

Düşük kalite düzeyinde 

kanıta dayanan şartlı öneri  
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Tablo 3-b: Risk faktörü olan infantlarda SP erken tanı önerileri (düzeltilmiş yaş > 5 ay) 

(‘General  Movemets’– ‘Writhing’ hareketleri  ilk 9 haftada,  ‘Fidgety’ hareketleri 7.-20. 

Haftada yani <5 ayda gözlemlenir.) 

 

 

 

Tablo 3-c: Risk faktörü olan infantlarda SP erken tanı önerileri (düzeltilmiş yaş > 5 ay) 

(Değerlendirme yöntemlerinin uygulama ve yorumlarının tecrübeli bir ekiple yapılması 

önemlidir.) 
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SP tanısı yapılan değerlendirmeler sonucu kesinleştirilemez ise hastanın SP açısından yüksek 

riskli olup olmadığına karar verilmelidir. ‘General Movements (GM)’ ta azalmış hareketlilik 

(fidgety), erken el tercihi, suboptimal HINE skoru ve motor gelişim basamaklarında geriden 

gelme motor disfonksiyonu gösterir. Kraniyal manyetik rezonans görüntüleme (MRG)’ de 

kistik periventriküler lökomalazi (PVL), periventriküler hemorajik enfarkt, derin gri madde ya 

da kortekste lezyon, ensefalomalazi, lizensefali, şizensefali gibi beyin anomalileri 

görülebilecek anormal kraniyal MRG bulgularıdır. Annede ölü doğum, düşük, infertilite 

tedavisi, düşük sosyoekonomik düzey, çoğul gebelik, tiroid hastalığı, preeklempsi, 

enfeksiyon, IUGR, madde bağımlılığı, perinatal hipoksi, nöbet, hipoglisemi, sarılık, 

enfeksiyon, postneonatal cerrahi girişim, enfeksiyon, travmatik /atravmatik beyin hasarı 

prenatal, natal ve postnatal döneme ait olabilecek ve sorgulanması gereken risk faktörleridir. 

 

SP tanısı konduktan sonra motor tutulumun ağırlık derecesinin mümkün olduğunca erken 

belirlenmesi ve hedefe yönelik tedavinin de erkenden başlanması özellikle önerilmektedir. Bu 

rehberde tutulum ağırlığını öngörmek için kanıta dayalı veriler aşağıdaki tablolarda 

özetlenmiştir (Tablo 4-a, 4-b) 

  

 

Tablo 4-a: Motor tutulumun ağırlık düzeyinin erken belirlenmesi için öneriler   
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Tablo 4-b: Motor tutulumun ağırlık düzeyinin erken belirlenmesi için öneriler   

(Normal MRG SP tanısını ekarte ettirmez, lezyon varlığı da her zaman SP ile sonuçlanmaz) 

SP alt grubunun ve hastalık topografisinin mümkün olan en erken dönemde belirlenmesi 

önerilmektedir. Böylece hem erken dönemde başlanacak tedavi protokolüne doğru karar 

verilebilecek hem de oluşabilecek komplikasyonlar önceden öngörülerek gerekli yakın takip 

yapılabilecektir.   

 

Rehberde alt grup tanısı ve topografi tespiti ile ilgili kanıt düzeyleri de belirtilmiştir (Tablo 5).  

 

 

 

Tablo 5: Motor alt grubun ve topografinin erken belirlenmesi   

* Yüksek kalitede popülasyon kayıtlarına dayalı veri  
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Motor alt grup ve hastalığın topografisi ilk 2 yılda değişebilir ya da dönüşebilir. Bu sürece 

bağlı olarak maalesef rehberde yanlış negatif ve yanlış pozitifte kalabilecek alanlar 

oluşmaktadır.  

Kraniyal lezyonunun oluşumuyla nörolojik bulguların ortaya çıkışı arasında latent bir dönem 

vardır. Ayrıca kraniyal MRG hastaların % 10’unda normaldir ve sadece yarısında gebelik ya 

da doğum sırasında komplikasyon öyküsü vardır. 1/3’ ünde ise hafif tutulum (KMFSS I) 

olabilir ve zamanla normal motor gelişimi yakalayabilirler. Bu veriler rehberin tanı 

koyamadığı yanlış negatif olgulara neden olmaktadır.  

 

Prematürite ve ensefalopati uzun dönemde her zaman motor engellilikle sonuçlanmamaktadır. 

Avustralya SP popülasyon kayıtlarına göre yaklaşık % 5 hastanın tanısı SP olarak devam 

etmemekte ve neredeyse tamamı otizm ya da öğrenme güçlüğü gibi başka nörojik hastalık  

tanısı almakta ve normal gelişim göstermemektedir. Bu veriler de rehberin yanlış pozitif 

kaldığı olgulara neden olmaktadır. 

Hammersmith Testi 

2-24 ay aralığındaki infantları değerlendiren bir nörolojik değerlendirme yöntemidir. Kraniyal 

sinirleri (5 alt başlık,  maksimum 15 puan), postürü (6 alt başlık,  maksimum 18 puan), 

spontan hareketleri (2 alt başlık,  maksimum 6 puan), tonusu (8 alt başlık,  maksimum 24 

puan) ve  refleksleri ve reaksiyonları (5 alt başlık,  maksimum 15 puan) inceleyen toplam 26 

alt başlığı 0-3 puan arasında puanlar ve toplamda maksimum 78 puana ulaşılabilir.  

9.-12. ayda 73 puan  ve üzeri 

6. ayda 70 puan ve üzeri 

3.ayda 67 puan ve üzeri  optimal global skorlardır. Üçüncü ayda 57 puan altı SP için tanı 

koydurucudur (6). 

Test ile ayrıntılı bilgiye ve pratik uygulama bilgilerine https://hammersmith-neuro-exam.com 

adresinden ulaşılabilir.  

 

KANET (Kurjak Antenatal Neurodevelopmental Test) 

Antenatal tanı imkanı veren bir yöntemdir. 4D  US ile anne karnında fetüsün göz, ağız, bacak, 

parmak  hareketlerinin gözlemlenmesi esasına dayanır.  Nörolojik gelişim bozukluğu için  tanı 

koydurucudur. Blinking %88, ağız açma %100, izole bacak hareketi %100 oranında tanı 

koydurucudur. Ayrı uygulayıcılar arası uyumu oldukça yüksektir (yüz hareketleri için K:0,68      

parmak hareketleri için K:0,88 ) (7). 

 

SONUÇ   OLARAK 

https://hammersmith-neuro-exam.com/
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SP  kompleks bir hastalıklar topluluğudur. Etiyopatogenez çok kapsamlı ve karmaşıktır. 

Genetik yatkınlık son yıllarda önem kazanan bir diğer boyutudur.  Mümkün olan en erken 

dönemde tanı koyup tedaviye başlamak hastalığın prognozunu iyileştiren ve 

komplikasyonlarını azaltan en önemli faktördür. Yaşamın ilk aylarında tanı koyabilmek için 

Precthl GM, kraniyal MRG ve Hemmersmith testinin birlikte uygulanması %97’ nin üstünde 

doğrulukla spesifik olarak SP tanısı koydurabilmektedir. Yaşamın ilk 5 ayından sonra GM 

gözlemlenemeyeceği için kraniyal MRG ve Hemmersmith ile birlikte standardize motor 

gelişim testlerinin kullanılması -   DAYC (Genç Çocuğun Gelişimsel Değerlendirilmesi) veya 

AIMS ((Alberta İnfant Motor Skalası) tanısal doğruluğu arttırır.     
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KILAVUZLAR EŞLİĞİNDE SEREBRAL PALSİ TEDAVİSİ

Ebru Yılmaz Yalçınkaya
SBÜ Gaziosmanpaşa Eğitim Araştırma Hastanesi , FTR

     Serebral Palside (SP) rehabilitasyon seçenekleri için son 10 yılın yayınlarına 
baktığımızda en sistematik ve geniş kapsamlı olarak  Novak ve arkadaşlarının 2013, 
2014 ve 2020 yıllarında yaptığı derlemeler bize ışık tutuyor. Ayrıca son 3 yılın 
Cohrane veri tabanını taradığımızda tedavi seçenekleri ile ilgili derlemeleri 
görüyoruz. Bu derlemeler aşağıda özetlenmiştir.
     Novak- 2013 
     Rehabilitasyon seçeneklerinde  Novak ve arkadaşlarının 2013 derlemesinde 
spastisite  tedavisi için kanıta dayalı olarak önerilen; botulinum toksin enjeksiyonu  , 
diazem ve selektif dorsal rizotomi iken kontraktür tedavisinde alt ekstremite için seri 
alçılama yararlı bulunmuştur. 
     Motor aktiviteleri ve öz bakımı iyileştirme için zorunlu kullanım tedavisi, 
bimanual terapi, iş uğraşı terapisi, hedefe yönelik terapi, ev programları 
önerilmektedir. Motor iyileşme ve kontraktür tedavisi için nörogelişimsel tedavi ve 
hiperbarik oksijenin uygulanmaması gerektiği bildirilmiştir(1). Bu derlemeye 
ortopedistlerden bir eleştiri yazılmıştır. Eleştiride derleme için  sadece 64 çalışma 
alındığı, bazı ilaçların çalışmalarının sponsor desteği sebebiyle fazla sayıda olduğu ve 
ortopedik cerrahinin tüm alanı için zayıf kanıt derecelendirmesi yapıldığı yazılmıştır. 
Ayrıca önemli bir randomize kontrollü çalışmanın bu derlemeye alınmadığı 
belirtilmiştir.  Kalça çıkığı düzeltilmesinde cerrahinin  etkili olduğunu 
belirtmişlerdir(2) .
     Novak- 2014 
     Novak tarafından 2014 yılında tekrar bir derleme yayınlanmıştır. Bu derlemede ise 
rehabilitasyon seçenekleri klinik tiplere göre sınıflanarak yazılmıştır. Ayrıca tedaviler 
üç alt kategoriye ayrılmıştır. Birincisi çocuğun genel sağılığı ve kontraktür gibi  
ikincil komplikasyonları önlemek, ikincisi çocuğun aktif rehabilitasyonu, üçüncüsü 
ise tamamlayıcı ve çevresel düzenlemeler ile  rehabilitasyon(3). 
     Hemiplejik serebral palside sağlık ve ikincil problemleri önlemede fitness 
egzersizler, antiepileptikler, üst ekstremite için botulinum toksin tedavisi ve alt 
ekstremite için kalça gözetimi programı , botulinum toksin  ve seri alçılama 
öneriliyor(3). Kalça gözetimi programı , ilerleyen kalça yer değiştirmesinin kritik 
erken göstergelerini tanımlamayı ve izlemeyi amaçlayan bir tarama programıdır(4). 
Çocuğun aktif rehabilitasyonu için önerilen zorunlu kullanım tedavisi, bimanual 
terapi, botulinum toksin sonrası-iş uğraşı terapisi, hedefe yönelik terapi, ev 
programlarıdır. Bir de tamamlayıcı  ve çevreye yönelik tedaviler için  içerik odaklı 
terapi önerilmektedir. Yine hemiplejik  SP de umut vadeden terapiler ise güçlendirme, 
elektrik stimulasyonu, üst ekstremite için ortezler , el cerrahisi, alt ekstremite için  
ortezler ve cerrahi yaklaşımlar olarak belirlenmiştir. Aktif rehabilitasyon olarak erken 
dönemde motor fonksiyon gelişimine odaklanmak el fonksiyonlarını geliştirmek için 



biofeedback ve sanal gerçeklik , depresyon ve ağrı için davranışsal tedavi ve yine el 
fonksiyonları için yardımcı teknolojiler  öneriliyor(3). 
     Bilateral diplejik serebral palside genel sağlık için fitnes egzersizler , 
antiepileptikler, bifosfanatlar ; alt ekstremite spastisite tedavisi için selektif dorsal 
rizotomi ve botulinum toksin enjeksiyonu, kalça dislokasyonunun önlenmesi için 
kalça gözetimi programı ve kontraktür önelenmesinde alçılama etkili tedavi olarak 
tavsiye ediliyor. Umut vadeden tedavi olarak güçlendirme egzersizleri, elektrik 
stimulasyonu ile güçlendirme, alt ekstremite cerrahileri bildirilmiştir. Erken 
rehabilitasyon yaklaşımı, sanal gerçeklik, kognitif davranışsal tedavi, robotik yürüme,
tredmilde yürüme, Tek seferde çoklu cerrahi(SEMLS) sonrası fizik tedavi, 
hippoterapi, hidroterapi ise umut veren aktif rehabilitasyon seçenekleri olarak rapor 
edilmiştir. Tamamlayıcı tedavi olarak umut vadedenler ise pozitif davranış desteği ve 
asistif teknolojilerdir(3). 
     Kuadriplejik bilateral serebral palside önerilen tedaviler spastisite için diazepam, 
nöbet kontrolü için antiepileptikler, kemik erimesi için bifosfanatlar ve bası yarası 
önlenmesi için basınç kontrolü önerilmiştir. Hem üst hem alt ekstremitede spastisite 
tedavisi için eğer lokal endikasyon varsa botulinum toksin enjeksiyonu, kalça 
gözetimi programı ve kontraktür önlemede alçılama önerilmiştir. Yine hedefe yönelik 
tedaviler, ev programı ve içerik odaklı terapi de güçlü kanıtı olan yaklaşımlardandır. 
Son olarak kuadriplejik bilateral serebral palside umut veren tedavi seçenekleri oral 
baklofen, intratekal baklofen, güvenli çiğneme ve yutma için  disfaji tedavisi ve G-
tüp, reflü için fundoplikasyon , kemik erimesi için vitamin d tedavisi, kontraktür 
önlemede hem üst ekstremite hem alt ekstremite  için ortezler SEML ve ortopedik 
cerrahiler, erken rehabilitasyon, sanal gerçeklik, robotik ve tredmil yürüme, SEML 
cerrahi sonrası fizik tedavi, hippoterapi, hidroterapi olrak yer alır. Tamamlayıcı ve 
çevresel tedavilerden ise  pozitif davranış yaklaşımı, postür oturma destekleri ve 
asistif teknolijilerdir(3).
     Erken tanı ve tedavi seçenekleri ilgili derlemeler (5)
     Erken tanı ve kanıta dayalı tedaviler için yazılmış 2017 tarihli derlemede tedavi ile 
ilgili öneriler aşağıda maddeler halinde verilmiştir:
Hemiplejik tipte Zorunlu Kullanım Tedavisi (ZKT),
Bilateral tipte  Düzenli olarak kalça, skolyoz ve kontraktür takibi,
Hedefe yönelik, göreve özgü rehabilitasyon GAME (Goals Activity Motor 
Enrichment)
Ev ortamında/doğal ortamında  çocukların daha yüksek gelişme gösterdiği 
bildirilmiştir.
Kalça  ekleminin 12.ayda pelvik AP çekilerek ve gerekirse  , 6-12 ayda bir yine pelvis
grafisi ile takibi önerilmiştir.
Epilepsi açısından standart antiepileptikler in etkili olduğu bildirilmiştir.
Tuvalet eğitimi normal zamandan itibaren zorlamadan denenebilir. 
Uyku kalitesi için, uyku hijyeni, aile eğitimi, spastisite tedavisi, melatonin (2,5-10 
mg) ve gabapentin 5mg/kg kullanılabilir
Sialore tedavisinde botulinum toksin, benztropine mesilat, glikopyrolate önerilen 
medikal tedavilerdir.



Görme muayenesi İlk 48 saatte , düzeltilmiş yaşa geldiğinde ve gerekirse 3 ayda 1 kez
yapılmalıdır. 
Beslenmenin sağlıklı olması için yutma güvenliği, kilo kontrolü düzenli olarak 
yapılmalıdır.
Duyma için;  standart düzeltme ve cihazlar erken dönemde kullanılabilir
     Spastisite Tedavisi (6)
SP de görülen spastisite ve distoni için önerilen tedavilere baktığımızda 17 çalışmanın
yer aldığı   bir derlemede SP li infantlarda  botulinum enjeksiyonu uygulaması sonucu
1 ve 3,5 yıl sonraki kontrolde, popliteal açıda anlamlı artış, hamstring spastisitede 
anlamlı azalma, pasif ayak bileği dorsifleksiyonu, eklem hareket açıklığı  ve plantar 
fleksör  spastisitesinde  anlamlı fark bulunamamıştır. Reimer indeksinde anlamlı 
gelişme bulunurken Pediyatrik Özürlülük Değerlendirme Envanteri(PÖDE-PEDI)), 
Kaba Motor Fonksiyon Ölçütü-66  (KMFÖ-66) da anlamlı değişme görülmemiştir.
     Diskinetik tipte farmakolojik tedavi (7)
     Diskinetik tipte serebral palsiler için farmakolojik tedavilerin yer aldığı başka bir 
derlemede ise diskinetik SP de ilaç etkin ya da etkisiz demek için  kanıtlar düşük 
bulunmuştur. Triheksifenidil ve levodopa en çok  araştırılan ilaçlar olup  çelişkili 
sonuçlar bildirilmiştir. Tetrabenzine, levetirasetam ve  Gabapentin etkinliği  daha 
ayrıntılı çalışılması önerilmiştir.  Kanıt yetersizliği sebebi olarak ölçeklerdeki farklılık
ve tutarsızlık gösterilmiştir.Gelecek çalışmalarda sonuç ölçütleri  ICF çerçevesinde 
seçilmelidir diye yorumlanmıştır.
     Selektif dorsal rizotomi (8)
     Spastisite tedavisinde başka bir seçenek olan selektif dorsal rizotomi tedavisi için 
vaka seçim ve fizik tedavi protokolünün belirlendiği başka bir çalışmada 2-21 yaş 
arası SP li , spastik diplejik bazen quadriplejik tipte Kaba Motor Fonksiyonu 
Sınıflama 1-5 kognitifi en az 3 yaş olan  yoğun fizyoterapiye uyumlu hastalara 
uygulandığı bildirilmiştir. Fizyoterapinin uygulamadan 1 ile 6. Gün arası başlandığı 6-
18 ay sürdüğü ve haftada 2-5 seans olarak günde 45 dk ile 5 saat arası değiştiği 
görülmüştür.
     İntratekal baklofen (9)
     İntratekal baklofen tedavinin etkisinin incelendiği derlemedeki çalışmaların sadece
bir tanesi level 2 kanıt düzeyinde olup diğerleri level 4 ve 5 düzeyindedir.
Otuz üç çalışmalık bu derlemnin sonucunda vücut fonksiyon ve yapılarında pozitif 
etkisi var fakat kanıt düzeyi düşük olarak bulunmuş.. Aktivite düzeyi için KMF da 
artış var fakat etki büyüklüğü az , katılım ve çevre ile ilgili çalışma az ancak level II 
çalışmada anlamlı düzelme görülmüş. Spastisite ve distoniyi azaltmada etkili 
bulunmuş ancak bunlar Kontrol grubu  olmayan çalışmalardaymış.
     Egzersizler (10)
     SP li çocuklarda egzersizlerin etkisi incelendiğinde 29 çalışmanın , 926 
katılımcının yer aldığı derlemede aerobik, dirençli ve karma egzersizlerin etkilerine 
bakılmış . Aerobik egzersizler olarak ; evdeki statik bisikletle bisiklete binme, okulda 
statik adapte bisikletle bisiklete binme, desteklenen ve desteksiz koşu bandı yürüyüşü 
ve yüzme ve tekerlekli sandalye sürüşü alınmış. Egzersizlerin sayısı ve sıklığı tablo 
1de verilmiştir.



     Dirençli egzersizler aktivite ya da katılımı arttırmıyor. Çocuk ve adolesanda kas 
kuvvetini kısa ve orta vadede artırabilir Ek olarak 101 denekli çalışmada  kısa vadede 
yürüme enduransını artırıyor. Karışık egzersizler ise  katılımı artırabilir 
     Aktivite, kas kuvveti, ve aerobik fitnessta artış yapmıyor (düşük kalite kanıt).
Bu derlemeye göre; SP li çocuklar için egzersizler güvenli görünmektedir
Ciddi bir yan etki gözlenmemiştir. 16 çalışmada yan etki bilgisi verilmemiştir. Az 
sayıda katılımcıda, kas ağrısı, diz, ayak, ayak bileği, omuz ağrısı, düşmeye bağlı kırık 
bildirilmiştir. 
     Sadece 5 çalışma non ambulatuar SP lerde KMFSS  IV ve V  hedeflemiştir. ICF e 
göre sadece 4 çalışma katılımı ölçmüştür.
Egzersiz ile alınan fizyoterapi dozları çoğunlukla belirtilmemiştir. SP li bireyler için 
etkili egzersiz dozu bilinmemektedir ve bu durum egzersiz reçetelerken zorluk yaratır.
Egzersiz ve fizyoterapi içeriği ve dozu değişiklik gösterse de genel çerçeve ve 
egzersiz takibin kontrolü için kılavuz oluşturulmalıdır.
     Gelecek çalışmalar egzersizin ICF in tüm bileşenleri  üzerine etkisini içermelidir.
Bu derleme KMFSS  I-III  hastaları içermekte   KMFSS IV –V olan çalışmalar da 
yapılmalı.Düşük-çok düşük kanıt düzeyi olarak ; Aerobik egzersizler kaba motor 
fonksiyonlarında küçük iyileşme yapar  aerobik fitness da  yapmaz. Dirençli 
egzersizler kas kuvvetinde küçük iyileşmeler  yapar aktivite ve katılımda yapmaz.
     SP li bireylerde ağrı, yorgunluk, depresyon, kardiyovasküler hastalık, tip 2 DM  ve 
hipertansiyon diğer bireylere göre daha fazla olarak rapor edilmiştir. 
Egzersizlerin bu faktörlere ve genel kondüsyona uzun dönem etkisi bakılmalıdır
     Novak 2020 (11)
     Novak ve ark 2020 SP yi önleme ve tedavilerle ilgili çalışmaların alındığı bir 
derleme  yayınladılar. Önceki derlemelerinden daha fazla çalışma ve daha fazla tedavi
yöntemi incelendi. Üç yüz doksan sekiz yöntemin incelendiği ve 247  çalışmanın 
alındığı bu derlemede trafik ışıkları sistemi kullanıldı. Bu sisteme göre 398 yöntemin 
%14 ü (n=54) yeşil ışık yani önerilen tedavilerdi.  Sarı ışık olarak ,% 66 sı (264/398)  
muhtemelen yap , % 17 si (68/398)      muhtemelen yapma olarak belirlendi. 
Yöntemlerin %3 ünün   ise yapılmaması önerildi.
     Serebral Palsi Önlenmesi  
     Antenatal magnezyum sulfat <30 haftalık bebekte SP yi  %30 önler. Antenatal 
kortikosteroid intrakraniel hemorajiyi azaltır. Preterm doğan bebekte mekanik 
ventilasyon ve  profilaktik kafein (methylxanthines) , asfiksili term bebekte  hipotermi
tedavisi yapılmalıdır. Neonatal dönmede ise kortikosteroid verilmemesi önerilir. 
     Serebral Palsinin motor alanda rehabilitasyonunda  el fonksiyonları için çalışma 
sayısı çok olandan az olana doğru sırlarsak ; zorunlu kullanım tedavisi, hedefe yönelik
eğitim, zenginleştirilmiş çevre, bimanuel tedavi, hareket gözlem tedavisi ve ev 
programı  öneriliyor. Hareket gözlem tedavisinde (Action Observation Therapy)  önce
beklenen hareket izletilir sonra yapması için çalıştırılır. Yürüme ve diğer motor 
alanlarda tredmil eğitimi, kısmi vücut ağırlıklı tredmil eğitimi, mobilite eğitimi, 
güçlendirme, hippoterapi, göreve yönelik eğitim, kord kanı , botulinum toksin 
enjeksiyonu ve iş uğraşı tedavisi yeşil ışık yakılan yani önerilen tedavilerdir. 
Spastisitenin azaltılması için botulinum toksin enjeksiyonu (üst ve alt ekstremite ve 



salya akması için), selektif dorsal rizotomi , intratekal baklofen ve diazepam 
öneriliyor. Kontraktürü önlemek ve düzgün dizilimi sağlamak için botulinum toksin 
enjeksiyonu arkasından alçılama, alt ekstremite alçılama , kalça takibi ve skolyoz 
cerrahisi yine önerilen tedavilerdendir. Yutma güçlüğü için elektrik stimulasyonu  ile 
oromotor güçlendirme birlikte öneriliyor.
     Motor gelişim için, kraniyel osteopati, hiperbarik oksijen, nörogelişimsel tedavi 
(orjinal pasif formu), duyusal bütünleme, hiperbarik oksijen  yapılmaması öneriliyor. 
Arada kalan tedaviler tablo 2,3,4 ve 5 te  verilmiştir.
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Tablo 1)Egzersiz protokolleri

Aerobik Dirençli Karışık
Sayı 8 15 6
Süre 2hft-8 ay 4 -20 hafta 12hft-8ay
Sıklık Haftada 2-7 kez

12-60 dk
Haftada 1-3 kez
45-60 dk

Haftada 2-5
30-60 dk



Tablo 2) Novak ve ark 2020 SP tedavi önerileri -Motor, erken rehabilitasyon, tonus, 
kontraktür ve dizilim

Motor Erken 
rehabilitasyon 

Tonus Kontraktür ve 
dizilim 

YAP ZKT
Hedefe yönelik 
eğitim, 
Zenginleştirilmiş
çevre, 
Bimanuel tedavi,
Hareket gözlem 
tedavisi 
Ev programı
tredmil eğitimi, 
Kısmi vücut 
ağırlıklı tredmil 
eğitimi, 
Mobilite eğitimi,
Güçlendirme, 
Hippoterapi, 
Göreve yönelik 
eğitim
Kord kanı , 
Botulinum 
toksin 
enjeksiyonu

BoNT (üst ve alt 
ekstremite ve salya 
akması için), 
Selektif dorsal 
rizotomi , 
İntratekal Baklofen 
Diazepam

BoNTarkasından 
alçılama, 
Alt ekstremite 
alçılama , 
Kalça takibi,
Skolyoz cerrahisi

MUHTMELEN 
YAP

Fiziksel aktivite,
Kısmı destekli 
tredmil,
Mobilite eğitimi,
Akupunktur,
Bantlama
VR+oyun,
SDR,
BoNt+fzt
Fitness eğitimi
Gece el splinti,
Güçlendirme,
tDCS
SEMLS
Hipoterapi
Hidroterapi

ZKT(<2 yaş)
Motor 
öğrenme 
GAME
ZKT/Bimanuel
Genel 
stimulasyon
COPCA

Baklofen(oral),
BoNT (servikal 
distoni için),
BoNT+fzt(spastisit
e için)
tDCS(spastisite, 
distoniiçin)
Hippoterapi
Akupunktur
WBV(spastisite)
DBS (distoni)
NGT(spastisite)
Tizanidin
Gabapentin 
(distoni)

SEMLS (pasif 
EHA),
Yumuşak doku 
cerrahisi (bükük 
diz, pelvis),
Ekin düzeltme,
Femoral 
osteotomi,
El cerrahi ,
Rekonstruktif 
kalça cerrahisi,
SDR,
Geribesleme,
Üst eksremite 
alçılama,
Yardımcı 
teknoloji robot,
Postüral tedavi, 



WBV,
BoNT,
BoNT+cihaz

MUHTEMELE
N YAPMA

İletken eğitim,
Masaj
Fiziksel aktivite
Refleksoloji
Duyusal işleme
Suit terapi
Vestibular uyarı 
terapisi
Vojta
Yoga

İletken eğitim,
Vojta
NGT

Dantrolen
Masaj
Fenol 
Refleksoloji
Germe
Triheksifenidilin
(distoni )
SEMLS 
Alkol 

Germe(pasif 
EHA)
Ortezler(pasif 
EHA)

YAPMA Kraniyel 
osteopati, 
Hiperbarik 
oksijen, 
NGT(orjinal 
pasif formu), 
Duyusal 
bütünleme

NGT (orjinal 
pasif formu)

ZKT: Zorunlu Kullanım Tedavisi, BoNT: Botulinum toksin,  VR :Virtual Reality 
(Sanal Gerçeklik), SDR:Selektif Dorsal Rizotomi, tDCS ; Transkraniel direkt elektrik 
stimulasyonu , SEMLS: Tek seferde çok seviyeli cerrahi, WBV: Whole Body 
Vibration -Tüm Vucut Titreşimi, DBS: Direkt beyin Stimulasyonu, NGT: 
Nörogelişimsel Tedavi

Tablo 3 -Novak ve ark 2020 SP tedavi önerileri- Ağrı, uyku, solunum, beslenme
Ağrı Uyku Solunum Beslenme



YAP Elektrik 
stimulasyonu+oromo
tor kas güçlendirme
Oral duysal motor 

MUHTEMELEN 
YAP

Dorsal kök 
ganglionuna 
radyofrekans
İntratekal 
baklofen
Botulinum 
toksin
Masaj 
Hayvan 
yardımlı tedavi
Gabapentin
Skolyoz 
cerrahisi
Kalça cerrahisi
(salvage)
DBS
Uyku sistemi

Uyku hijyeni
Obstruktif 
apne cerrahisi
Melatonin
Kraniel sakral 
terapi
Masaj
Uyku sistemi

Egzersiz
Havayolu 
temizleme
Yardımcı 
teknolojili oturma
sistemi
Vojta(diafram)

Gastrostomi
Ebeveyn eğitimi
Disfaji 
kompensasyonu
Fundoplikasyon
(reflü)
Oral sensory motor

MUHTEMELEN 
YAPMA

Yoga Hiperbarik 
oksijen

Fundoplikasyon 
(gastrik boşalma)

Tablo 4 -Novak ve ark 2020 SP tedavi önerileri- Ağrı, uyku, solunum, beslenme



Salya akması ve ağız 
sağlığı 

İletişim Bilişsel durum

YAP Botulinum toksin
Dental bakım
Elektrik 
stimulasyonu+oral motor

MUHTEMELEN 
YAP

Glikopirolat
Skopolamin
Davranışsal tedaviler
Triheksifenidil
Oral duysal ve motor

Destekleyici,artmış 
ve alternatif iletişim 

Göz teması

Sosyal Öyküler

Yardımcı 
teknolojiler 
Robot tedavi
Hedef yönelik motor
zenginleştirici
(GAME)
Genel erken 
stimulasyon 
Yoga
Umblikal kord kanı
Oyun tedavisi
Nöral kök hücre

MUHTEMELEN 
YAPMA

Konuşma olmadan 
oral motor
Oral duysal ve motor

Yoga 

Tablo 5 -Novak ve ark 2020 SP tedavi önerileri-Özbakım/fonksiyonlar, Ebeveyn



Özbakım/fonksiyonlar Ebeveyn 
YAP Hedefe yönelik eğitim

Ev programı
Kabullenme ve 
teslimiyet terapisi 
(stresi azaltmak için)
Basamak taşları 
tedavisi
(stresi azaltmak için)
& Commitment 
Therapy 

MUHTMELE
N YAP

CO-OP(Mesleki 
performansa bilişsel 
yönelim)

Koçluk (başa çıkma)
Aile eğitimi 
Çözüm odaklı terapi

MUHTEMELE
N YAPMA

İletken eğitim
hippoterapi

YAPMA Nörogelişimsel tedavi 
Hiperbarik oksijen 
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SUNUM AKIŞI

 Robot Nedir?

 Rehabilitasyonda kullanımı

 Neden robotik tedaviler

 Giyilebilir teknolojiler

 Sanal gerçeklik uygulamaları 



Plastisite

Motor öğrenme
Kortikal

reorganizasyon

Fonksiyonel 
iyileşme

 Beynin Görme

 İşitme

 Motor Beceriler 

 Dil Becerileri



Plastisite

Vance, Roberson, MGuinness, & Fazeli, 2010 

 Yeni bir sinaptik bağlantı için 

400 tekrar

 Çeşitlendirilmiş tekrar







ROBOT NEDİR?

• Kelimenin ilk kez bildiğimiz anlamda kullanımı Çek yazar Karel Capek
tarafından, kendisinin kullandığı yapay bir otomata ‘‘robota’’ - Slav 
dillerinde ‘‘zorlanmış işçi’’

• Otomat yapımının temeli ise Eski Yunan ve Eski Çin’e kadar dayanır. 

• Rönesans İtalyası’nda Leo Da Vinci



ROBOT NEDİR?

• Günümüzde hayatın birçok alanında olduğu gibi rehabilitasyonda da 
kullandığımız robotun tanımı ise şudur:

• Sıralı aksiyonları otomatik olarak alabilme yetisine sahip makine. (TDK)

• Bir rehabilitasyon robotunun bileşenleri:
• Sensör
• Yazılım
• Aktivatör
• Güç ünitesi
• Mekanik öğeler
• Bilgi transferi



Robotlar

Terapötik

sistemler

Evde kullanılabilir

Bağımsızlığı arttıran



Konvansiyonel Tedaviler

 Fazla sayıda terapist gerekli

 Tekrar sayısı ve egzersiz süresi kısıtlı

 Yürüyüş paterni fizyolojik değil ve her 
adımda değişmekte

 Feedback ve veri değerlendirme 
yetersiz

 Motivasyon 



NEDEN ROBOTİK REHABİLİTASYON?

 Süpervizyon ve kontrol için tek 

terapist yeterli

 Fonksiyonel ve günlük yaşam 

şartlarına uygun şartlarda terapi

 İşin ağır kısmını makine yapıyor, 

hasta geleneksel terapideki 

kadar yorulmuyor

 Vertikalizasyon=motivasyon



Robotik Rehabilitasyon
Kortikal reorganizasyonda  eğitimin süresi ve dozu önemli

Robotik sistemler taktil ve proprioseptif sistemleri uyararak farklı güç noktalarını 

Motor performansın etkin takibi

Sonuçların kuantitatif olarak eğerlendirilmesine izin verir

Düzenli fizyoterapi ile entegrasyonu etkinliğini daha da arttırır

Yüksek oranda tekrarlanabilir bir motor öğrenme deneyim



Robotlar

Pasif

İnteraktif 
sistemler

Haptik

Aktif

Hidrolik, 

Pnömotik

Elektromekanik 

Parçalar

Kullanıcı-cihaz etki

leşimini algılayabilen 

pozisyon ve kuvvet 

sensörleri



Alt Ekstremite Robotları



Kimler Uygun

4 yaş ve üzeri, destekle adımlama

Komutları takip edebilme

Femur uzunluğu en az 21 cm







NF Walker

Smania N, et al. (2012) Applicability of a 
new robotic walking aid in a patient with
cerebral palsy. Case report. Eur J Phys
Rehabil Med 48: 147-153.

2-minute walking test, 
10-meter walking test
Respiratory and heart 
parameters, energy cost



Innowalk



Innowalk Pro

5 SP, GMFCS III and V Innowalk 4 hafta, 5
kez haftada, 30 dakika 
4 SP kas kütle artışı, tümünde postür
kontrolünde artış 
2014



20 spastik hemiplejik SP

Çocuklar kontrol ve robotik rehabilitasyon çalışma grubu

Üç ay haftada üç gün fizik tedavi ve çalışma grubuna ek olarak 3x30 dk/hafta 

Innowalk Pro ile yürüme eğitimi

Üç aylık sürenin başlangıcında ve sonunda yürüyüşün duruş fazı, sallanma fazı, çift 

destek süresi, tempo, adım uzunluğu ve ayak açısı incelenmiştir

Yürüyüşün hızı ve enduransının değerlendirilmesinde 10 m ve 6 dk yürüme testleri 

kullanılmıştır

Bulgular
Çalışma grubundaki çocukların 10 m yürüme hızında (rahat hissettiği 
hızda) ve 6 dk yürüme mesafesinde (p<0,05), kontrol grubundaki 
çocukların ise 6 dk yürüme mesafesinde tedavi sonrasında gelişme 
kaydedildi (p<0,05). 
Çalışma ve kontrol grubundaki çocukların yürümenin zaman mesafe 
karakteristikleri, yürüme hız ve enduransları gruplar arasında fark 
bulunamadı (p>0,05). 



Gait Trainer Reha Stim



Solo Walk



SOLO Walk

Avantaj Dezavantaj



Giyilebilir, Ekzoskeleton Sistemler

Sabit veya hareketli olabilirler

Eklemlerin direkt kontrolünü sağlarlar

Anormal postür ve hareketin ortaya çıkma 

ihtimalini azaltırlar



Giyilebilir, Ekzoskeleton Sistemler

Hasta diagonal yönde ağırlık aktarımı 

yaptığı zaman cihaz otomatik adım atar

Koltuk deneği, yürüteç gerekebilir

Rewalk ve Ekso FDA onay







Kimlere Uygulanmasın
Ciddi 

kontraktür
olanlar

Yakın zamanda 
kırık

Eklem 
instabilitesi

olanlar

İyileşmemiş cilt 
yaraları

Tromboemlobik
hastalık

KVS instabilite

Agresif, kendine zarar veren 
davranış



Total 182 hasta

110 Edinilmiş beyin yaralanması (acquired brain injury ABI) 72 SP  
GMFCS levels I-IV

6 dakika yürüme testinde her iki grupta düzelme

GMFCS ABI olanlarda daha iyi, yaralanma süresi erken dönem ??





Suit Therapy



Penguin suit, Adeli suit, TheraSuit, full body suit (Kendall-Camp UK Ltd.), dynamic elastomeric
fabric orthosis (DEFO), stabilizing pressure input orthosis (SPIO), UpSuit, Second Skin and
PediaSuit

Suit terapiler KGMF 1-2 daha etkili??



Robot Yataklar

Erken mobilizasyon, vücut postürünü

koruma

İkincil komplikasyonları önler

Bası yaralarını önler



iCan Crawler - Therapeutic Crawling Device



Self-Initiated Prone Progression Crawler (SIPPC)





133 çalışmadan-10 çalışma

9 çalışmada Lokomat, 1 çalışmada Gait Trainer I 

Yürüme hızında artma, dayanıklılıkta artma

Kaba motor fonksiyonda iyileşme







InMotion2 robot (Interactive Motion Technologies, Watertown, MA)

İlk çalışma, 12 SP



ArmeoSpring
Ergonomik ekzoskeleton kavrama- bırakma egzersizleri 



30 Hemiplejik SP 6-8 yaş randomize edilmiş

12 hafta (45 dak/ seans, 3 gün/hafta)

Armeo grubunda konvansiyonel tedaviye göre istatistiksel olarak 

anlamlı düzelme



5-12 yaş orta-ciddi motor yetmezliği olan SP 

1 saat, 2 kez/hafta/8 hafta 

Hedefe yönelik 640 tekrarlayan hareket

El bileği ekstansör kas gücünde artış, QUEST ve Fugl-Meyer Assessment



Sanal Gerçeklik

Sanal gerçeklik (SG); “kullanıcılara gerçek dünyadaki nesnelere ve

olaylara benzeyen ve hissettiren ortamlara girme fırsatlarını sunmak

için bilgisayar donanımı ve yazılımı ile oluşturulan etkileşimli

simülasyonların kullanımı’’ olarak tanımlanmaktadır.

“O ortamda bulunma hissi’’ ve ortamla etkileşime geçme imkanıyla

video, televizyon gibi ürünlerden ayrılır

Laver KE, Lange B, George S, Deutsch JE, Saposnik G, Crotty M. Virtual reality for stroke rehabilitation. The Cochrane database of systematic
reviews. 2017;11:Cd008349.



Sanal Gerçeklik

İmmersive sanal gerçeklik sistemlerinde, başa takılan ekranlar

(head-mounted display; başlık, maske veya gözlük şeklinde

olabilir) kullanılır

Non-immersive sanal gerçeklik sistemlerinde ekran kullanılır

Baus O, Bouchard S. Moving from virtual reality exposure-based therapy to augmented reality exposure-based therapy: a review. Frontiers in 
human neuroscience. 2014;8:112.



Sanal Gerçeklik

Teknolojideki gelişmelerle birlikte, sanal gerçeklik sistemleri daha

ulaşılabilir bir hale gelmiştir.

Oyun aracılığıyla egzersiz yapma imkanı sağlayan bu oyun sistemleri

‘’exer-games’’ adıyla rehabilitasyondaki yerini de artırmaktadır.

Wii (Nintendo®), Playstation Move (Sony), Xbox KinectTM (Microsoft) en

çok bilinenleri

Perez C, Kaizer F, Archambault P, Fung J, editors. A novel approach to integrate VR exer-games for stroke rehabilitation: Evaluating the 
implementation of a ‘games room’. Virtual Rehabilitation (ICVR), 2017 International Conference on; 2017: IEEE.



Sanal Gerçeklik Tedavisinin Avantajları

 SG sistemi ve oyunlar, çocukların süre, yoğunluk ve uygulama sıklığını

arttırabilecekleri bir egzersiz ortamı yaratır

SG, gerçek dünyaya benzeyen bir ortam sağlayabilir, böylece çocuklar

göreve özel uygulamalar yapabilirler

Sanal ortamda görev zorluğu, yeterli gelişimi sağlamak için değiştirilebilir

Görev performansı veya sonuçlarla ilgili görsel ve işitsel geri bildirimler de

sağlanabilir

Fu MJ, Knutson JS, Chae J. Stroke rehabilitation using virtual environments. Physical Medicine and Rehabilitation Clinics. 2015;26(4):747-57.



Sanal Gerçeklik 
Tedavisinin Dezavantajları

 Sanal gerçeklik uygulamalarında kullanılan cihazlar oldukça

pahalıdır.

Kullanılan programları hastaya uygun bir şekilde ayarlamak

için eğitimli terapistlere ihtiyaç vardır.

Özellikle immersive sanal gerçeklik uygulamaları sırasında

bulantı, dizziness, göz yorgunluğu, baş ağrısı, taşıt tutması gibi

hafif ve geçici yan etkiler ortaya çıkabilir.
Garrett B, Taverner T, Masinde W, Gromala D, Shaw C, Negraeff M. A rapid evidence assessment of immersive virtual reality as an adjunct therapy 
in acute pain management in clinical practice. The Clinical journal of pain. 2014;30(12):1089-98.



Sanal Gerçeklik 
Tedavisinin Sınırlılıkları

Ciddi kognitif bozukluğu olan,

Görme alanı defekti olan (ihmal ve apraksi gibi),

Çok az motor iyileşmesi olan hastalar için uygun olmayabilir.

SG aracılı tedavi seanslarının sıklığı ve süresi konusunda da bir

fikir birliği bulunmamaktadır.

Garrett B, Taverner T, Masinde W, Gromala D, Shaw C, Negraeff M. A rapid evidence assessment of immersive virtual reality as an adjunct therapy 
in acute pain management in clinical practice. The Clinical journal of pain. 2014;30(12):1089-98.



Gloreha
Hasta egzersizini animasyonda izlerken, 

hafif eldiven hastanın parmaklarını 

mobilize eder

El hareketleri ile bağlantılı görseller ve 

işitsel efektler nörokognitif iyileşmeyi 

stimüle eder



ÜST EKSTREMİTE ROBOTLARI
GloReha

Gerektiğinde gücü kendisi vererek pasif hareketi sağlayan, gerektiğinde asistif rol üstlenen, gerektiğinde ise 

sadece eklem hareketi ölçen bir sensör olan rehabilitasyon eldiveni.

Videolar ile hareketler hastaya hatırlatılıyor, hareketi ne kadar doğrulukta yaptığı seanstan seansa ölçülüyor. 

Hareket hızı, eklem hareket açıklıkları, kas gücü gibi parametreleri ölçer, Tek terapist gözetiminde yapılıyor.

Piyasa değeri: 35.000 €



SG tedavisinin SP’li hastalardaki etkinliğini belirlemek

üzere yapılan bir meta analiz

19 RKÇ dahil edilmiş.

19 çalışmada toplam 504 katılımcı vardı

Chen Y, Fanchiang HD, , Howard A, Effectiveness of Virtual Reality in Children With Cerebral Palsy: A Systematic Review and Meta-Analysis of 
Randomized Controlled Trials. Phys Ther. 2018 Jan 1;98(1):63-77



Katılımcıların yaş ortalaması 4,6 ila 12,1 arasındaydı.

En sık kullanılan SG sistemi Nintendo Wii (9/19).

Çalışma boyunca SG müdahalesi 8 ila 80 saat arasında ve günlük 20 dakika ila 90

dakika arasında, müdahale uzunluğu 4 hafta ila 20 hafta arasında ve tedavi sıklığı

haftada bir kez ila 7 gün / hafta arasında değişmekte

Chen Y, Fanchiang HD, , Howard A, Effectiveness of Virtual Reality in Children With Cerebral Palsy: A Systematic Review and Meta-Analysis of 
Randomized Controlled Trials. Phys Ther. 2018 Jan 1;98(1):63-77



SG tedavisinin Üst Ekstremite
Fonksiyonları Üzerine Etkisi

Üst ekstremite fonksiyonunu ölçen 13 RKÇ vardı.

Tüm çalışmalarda, SG tedavisinin güçlü bir etki büyüklüğü saptanmış. (d = 0.835;%

95 CI = 0.388-1.282)

Ancak çalışmalar arasında büyük heterojenlik tespit edilmiş.

SG sistemlerine verilen yanıtta, çocuk yaşı ve günlük VR uygulama süresinin

önemli faktörler olduğu saptanmış

Chen Y, Fanchiang HD, , Howard A, Effectiveness of Virtual Reality in Children With Cerebral Palsy: A Systematic Review and Meta-Analysis of 
Randomized Controlled Trials. Phys Ther. 2018 Jan 1;98(1):63-77



SG tedavisinin Üst Ekstremite
Fonksiyonları Üzerine Etkisi

Mühendisler tarafından özel olarak tasarlanan SG sistemleri, piyasada hazır

olarak satılan SG sistemlerine göre daha fazla bir etki büyüklüğüne sahip

bulunmuş.

Çocuklar ne kadar küçükse, etki büyüklüğü o kadar büyük olarak saptanmış.

Günlük SG tedavi süresi ne kadar fazlaysa, etki büyüklüğü o kadar büyük olarak

saptanmış

Chen Y, Fanchiang HD, , Howard A, Effectiveness of Virtual Reality in Children With Cerebral Palsy: A Systematic Review and Meta-Analysis of 
Randomized Controlled Trials. Phys Ther. 2018 Jan 1;98(1):63-77



Hemiplejik Serebral Palsili Çocuklarda Görsel 
Biofeedback Yöntemi ile Uygulanan Egzersiz 

Programı ile Ev Egzersiz Programının El 
Fonksiyonları Üzerine Etkisi: Randomize Kontrollü 

Çalışma

Tez  Danışmanı

Prof. Dr. Resa AYDIN

Dr. Sara ASGHARI KALEIBAR

Aralık 2016



HandTutor™

 HandTutor™ cihazında 

 SP’li çocuklarda kontrol grubumuzla kıyaslandığında sekiz hafta süre ile gözetim 

altında uygulanan sanal gerçeklik tedavisinin aktif önkol pronasyon ve pasif el 

bileği fleksiyon açılarının artış



Serebral Palsili Hastalarda 

Sanal Gerçeklik Temelli Üst 

Ekstremite Rehabilitasyonun 

Etkinliğinin Değerlendirilmesi

TEZ SUNUMU

Dr. A. Kıvanç Menekşeoğlu

Danışman: Prof. Dr. Resa Aydın                

Yardımcı Danışman: Doç. Dr. Nalan Çapan

2019



TÜBİTAK

 Sanal gerçeklik aracılı rehabilitasyon sistemi geliştirmek

amacıyla Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’nun

(TÜBİTAK)

 1512 - Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı (Bireysel

Genç Girişimci-BiGG) programına başvuruldu.



6-12 yaş







1

16 çalışma, 274 SP

Çalışmaların % 88, yürüme performansında artma

Yürüme hızı, adım uzunluğu, GMFM artış

20-30 dk, ≤ 4 seans7hafta, ≥ 8 hafta



200-2015 makaleler 

44 çalışma, 22 alt, 9 üst ekstremite, 7 VR, 6 diğer 

Hareketin kalitesinin normalleştirilmesi

Fonksiyonel aktivitelerin gelişmesinde etkili



Robotik ekzoskeleton kulanımı
Yıllık 1114 ve 4784 dolar kazanım 
sağlamış 



GELECEKTE NELER OLABİLİR?

• Telerehabilitasyon?

• Daha hafif ve ucuz, ulaşılabilir 

giyilebilir teknolojiler 



Gelecek

Altı spastik tetraplejik SP  KGMF IV-V 



SON SÖZLER, BİLİMSEL KANIT  YETERSİZ?

Hastaya randomizasyonu kabul ettirmek zor, robotun karşısında geleneksel tedaviyi istemiyor

Çift-kör yapmak imkansız, güvenilirlik azalıyor

Çok pahalı bir modalite, maddi kaynak genelde teknolojiyi üretenler (tarafsızlık ilkesi ihlal edilmiş?)

Uzun süreli çalışma eksikliği var

Tedaviyi yaygınlaştırmak için çalışma, çalışma yapmak için ise robotları yaygınlaştırmak gerekiyor 



TEŞEKKÜRLER

nalancapan@gmail.com

Türkiye Pediatrik 

Rehabilitasyon 

Derneği

22.02.2020

Kadınlarımızın yüzü 
acılarımızın kitabıdır

N. Hikmet

Mutlu kadınlar, 
mutlu hayatlar..



SEREBRAL PALSİLİ ÇOCUKLARDA 
DUYU BÜTÜNLEME NEDEN 

GEREKLİDİR? 

UZ.FZT. İMRAN ERKANAT 
TOYLAN 

DUYU EVİ FİZYOTERAPİ 
MERKEZİ 

Medeniyet Üniversitesi  
4. Serebral palsi sempozyumu 

07.03.2020 



Başını kaldırmak; ona 
etrafını görme imkanı 



Sırtüstü  yatarken ellerini sallaması; ellerini 
görmesini ve ileride yapıcı bir şekilde 

kullanmasını,  



Emeklemek; 
ulaşamadığı 
nesnelere ulaşmasını, 



Oturmak; 
nesneleri 
tanımasını 



Yürümek; bağımsızlığını 
kazanmasına yardımcı olmayı 
sağlar. 



• Yaptığı işte farkında 
olmanın, odaklanmanın 
dikkati artırdığını ve 
beraberinde öğrenmeyi 
sağladığı bir gerçektir. 



Motor kontrol nedir? 

• Hareket ; yürüme, koşma, oyun oynama, konuşma, 
beslenme , iletişim kurma 

• Kısaca hayatımıza dair her şey 



Hareketin doğası 

• Birey; belirli çevre 
içinde bir görevi yerine 
getirmek için hareket 
ortaya çıkarır. 

 

görev 

çevre birey 
h 

Motor- hareket sistemleri 
Duyusal-algısal sistemler 
Bilişsel sistemler 



Gelişimsel 
yetersizlik 

Temel süreçler Bütünleştirilmiş süreçler 

sensory 

kognitif 

motor 

İletişim, sosyalleşme 

Günlük yaşam becerileri 

hareket 

görme 

işitme 

dil 

performans 

ince 

kaba 

fonksiyonel 
iletişim 

oyun 

ilişkiler 

beslenme 

giyinme 

tuvalet 

transfer 

lokomasyon 



Postural tonusun gelişimi 

• Normal postural düzgünlük ve kas tonusu 

• Taktil-proprioseptif ve vestibüler feedback 
mekanizması 

• Refleks yapının olgunlaşması; postural 
düzgünlük ve dengeye izin vermesi 

• Santral sinir sisteminin olgunlaşması 

• Motor planlama ve motor programın gelişmesi 



Postural tonusun hareket üzerindeki 
etkisi 

• Kas tonusu konsepti postural tonusu da içine 
alır.  

• Postural tonus; yerçekimi merkezinde hareket 
ederken vücut pozisyonun düzgünlüğünü  
sağlar, gravite merkezini geçerken vücut 
pozisyonunu ayarlar. 

• Postural tonus; postural stabilitiye de içerir. 
Koordineli hareketi sağlayan ve kaslarda 
kokontraksiyonu oluşturan sistemdir.  

documenting sensorimotor 
progress – Georgia A. DeGangi, 

Ph.D.OTR, FAOTA ) 



Kas tonusu 

Az ise; hipoton 

• Kaslarda güç kaybı 

• Çocuğun hareketlerine eşlik 
eden gevşeklik 

• Postural instabilite 

• İnkoordinasyon 

• Eklem hipermobilitesi 

• Öğrenme güçlükleri 

Fazla ise; hiperton 

• Artmış sertlik 

• Artmış aşırı ekstansör yada 
fleksör tonus 

• Artmış refleks aktivite 

• Gövde hareketlerinde 
azalma 

• Eklem hareketlerinde 
azalma 

• Rotasyonel hareketlerde 
güçlük 



Tonus ve hareket arasındaki etkileşim 

• Postür, uzayda gövdenin ve ekstremitelerin 
ağırlık taşımasına ; boşlukta tutulmasına izin 
vermek için vücut pozisyonun stabilizasyonu 
devam ettirir. 



Hareket ve postürün esas olarak 3 fazı 
vardır 

• 1.uzayda vücut postürünü korumak veya 
ekstremitelerin hareketi için ilk hareketi 
oluşturmak 

• 2. vücut veya ekstremitenin postürünü 
desteklemek 

• 3. fonksiyonel beceriler izin vermek için 
postürün devamlılığını sağlamak ve sadece 
olan harekete izin vermek 



SEREBRAL PALSİLİ ÇOCUKLARDA 
POSTURAL KONTROL 

• İstemli hareketin hasarı yada istemsiz hareketin 
varlığı olarak tanımlanabilen anormal hareketler 

• Artmış yada azalmış kas tonusu 

• Vücudun bir parçasını ya da vücut segmentlerini 
etkileyen postür kontrolündeki zorluklar 

• İstenilen hareket içinde oluşan patern hareketler  
sebebi ile hareketin bütünlüğünde bozulma  



SEREBRAL PALSİLİ ÇOCUKLARDA 
POSTURAL KONTROL 

• CASE STUDY 

• The effects of vestibüler 
stimulation on a child 
with hypotonic cerebral 
palsy 

 

• Cp  de disfonksiyonel 
postural kontrolün ve 
hareket paternlerinin ADL 
de katılımı etkileyen 
limitasyonlara yol açtığını 
bildirmiştir. 

• Pek çok Cp li çocukta 
duyusal işlemleme ve 
praksis ile ilgili güçlüklerin 
nöromotor defisite eşlik 
ettiği bildirilmiştir 

 

Sun-juoung leigh 
J ohys. Ther. Sci. 27:1279-1282, 

2015 



SEREBRAL PALSİLİ ÇOCUKLARDA 
POSTURAL KONTROL 

• Use of Sensory Information During 
Postural Control in 
Children With Cerebral Palsy: Systematic 
Review 
Sílvia Leticia Pavãoa, Fernanda Pereira dos 
Santos Silvaa, Geert J. P. Savelsberghb & 
Nelci 
Adriana Cicuto Ferreira Rochaa 
a 
Department of Physiotherapy, 
Neuropediatrics Section, Federal 
University of São Carlos, 
Brazil 
b 
Research Institute Move Amsterdam, 
Faculty of Human Movement Sciences, 
Vrije 
Universiteit Amsterdam, the Netherlands 
Published online: 16 Dec 2014. 
 
 

• Serebral palsili çocuklarda 
postural kontrol defisitleri motor 
aktiviteyi etkiler 

• Postural kontrolün düzenleyici 
mekanizması visüel, vestibüler ve 
somatosensoriyel bilgiler 
arasındaki etkileşime bağlıdır. 

• Cp li çocuklarda hasar görmüş 
postural kontrol mekanizması 
sadece kas güçsüzlüğünden ve 
biyomekanikal hasardan 
kaynaklanmaz  ( Burtner, Qualls, 
&Woolacott 2005 ) 
 



SEREBRAL PALSİLİ ÇOCUKLARDA 
POSTURAL KONTROL 

• Cp’li çocukların yaklaşık 
%90 nında duyusal 
disfonksiyon  olduğunu 
söylemişlerdir. 

• Ana duyusal hasarın 
Serebral palsli 
çocuklarda taktil algıda 
gözlemlendiğini 
bulmuşlardır.  

• Bleyenheuft & Gordon , 
2013 ) 



SEREBRAL PALSİLİ ÇOCUKLARDA 
POSTURAL KONTROL 

• Tactil assessment in 
children with cerebral 
palsy :clinimetrik 
review: megan Louise 
auld, roslyn Nancy 
Boyd, 

• Physical & occupaional 
therapy in pediatrics: 
31(4).413-439 ,2011 

• Taktil algının uzaysal, 
zamanlama ve değişiklik 
algısı ile ilişkili olduğu ve 
hareket sırasında doğru 
zamanlama ile 
hareketin 
yapılabilmesini sağladığı 
bildirilmektedir. 

 



• Sensory processing disorders 
in children with cerebral plasy 

• Silvia Letica Pavao  
 

• Motor görevlerde performansın  başarısı motor harekete yol gösteren 
ve uygun geri bildirimi sağlayan affernet inputların kalitesine bağlıdır. 

• Afferent inputlarda sağlanan uygun sensory integration günlük yaşam 
becerilerindeki günlük rutine uygun adaptif cevabın açığa çıkmasını 
sağlar 
 



• CP li çocuklarda Visuel ve vestibüler bilgilerin 
işlemlenmesinde olan hasar duyusal bilgilerin 
kaynağını ve postural kontrol modulasyonunu 
etkiler. 

 

 

The effects of vestibüler stimulation on a 
child with hypotonic cerebral palsy  

Sun-joung Leight An 



Gordon and Duff 1999 da  

• Piramidal traktusun ana fonksiyonun çevreden gelen 
duyusal uyaranların seçimini ve uyumu sağlama 
olduğunu , 

• Cp de santral sinir sisteminin etkilenmesi duyusal 
işlemleme bozukluğuna  ve motor problemlere neden 
olduğunu bildirmişlerdir. 

• CP li çocuklardahareket deneyimlerindeki çeşitliliğin az 
olması asimetrik postüre , anormal hareketlere ve 
postural kontrol kaybına yol açmaktadır. 

• Duyusal işlemleme becerileri ve motor beceriler günlük 
yaşamda katılımdaki fonksiyonel performans için çok 
önemli olduğunu vurgulamışlardır. 



Sonuç olarak 

• İyi bir sensory integrasyon  • İyi bir vücut şemasını 
• Self-imajını 
• Primitif reflekslerin 

integrasyonunu 
• Dengeyi 
• Postural stabiliteyi 
• Motor planlamaya 
• Vücudun her iki tarafını 

kullanabilmeye 
• İyi bir el-göz 

koordinasyonu sağlar 

The effecets of vestibüler 
stimulation on child with hypotonic 

cerebral palsy 
Sun-joung Leigh An 

 



Fiziksel olarak  özel desteğe ihtiyaç duyan  CP’li 
çocuklarda hareket gelişimini  olumsuz yönde 

etkileyen faktörler 

 Tonus  
değişiklikleri 
( fazla 
olması,  az 
olması, 
değişken 
olması ) 

 hareket 
deneyimlerin
in az olması 

 Hareketleri 
çeşitlendirebi
lmekte 
güçlük 
 

 Yerçekimin
e karşı olan 
hareketlerd
e güçlük, 
yada korku 

 Kas 
güçsüzlükle
ri 

 Motor 
planlamada 
eksiklikler 

 Denge ve 
koordinasy
on sorunları 

 
 
 

 
 İç güdüsel hareket 
 Dikkat dağınıklığı 
 Dikkat süresinin 

kısalığı 
 Talimatları 

izleyememe 
 Aşırı hareketlilik 
 Durgunluk 
 Aynı işi tekrarlama 
 Genel beceriksizlik 
 Sağ-sol elin 

belirsizliği 
 Diğer çocuklarla 

anlaşmazlık 



Motor öğrenme 

Başlangıç hareketi 

• Hareketin hızını, gücünü ve 
kuvveti ayarlamak 

• Hareketin kalitesini 
oluşturmak 

• Hareket sırasında ağırlık 
aktarımlarını sağlamak 

• Motor planlama 
komponentleri 

• Duyusal komponentler 

• tutarlılık 

Postürün sürekliliği 

• Postürün kalitesi 

• Postürü tutma süresi 

• Hareket reperturının 
çeşitliliği 

• Fonksiyon için uygun 
pozisyonu oluşturma 

Postür geçişleri 
Hareketin kesinliği 
Postür hareketi içinde fonksiyona izin 
vermek 
 

Postürün dışındaki hareket 



Serebral palsili çocuklarda motor 
öğrenme nasıl gelişir? 

• Bütün çocuklar günlük 
yaşam rutinleri 
içerisinde katılım 
sağlayarak ve 
bağımsızlıklarını 
artırarak yeni motor 
becerilerini öğrenirler. 

• Cp li çocuklar ise 
duyusal, motor hareket 
yetersizlikler, kognitif 
sorunlar sebebi ile yeni 
hareket stratejilerini 
deneyimleme 
konusunda  yetersiz 
kalırlar. 

Motor learning in children with hemiplegic Cp:  
(Patrica a. Butner RMSE 20th january 2014 ) 
 



• Duyusal hasarlar; somatosensory defisitler 
(propriosepsiyon anaormallikleri; uzayda 
ekstremitelerin pozisyonun farkındalığının 
azlığı (molnar 1992 ) 

• Somotosensori uyanıklılık potansiyelinin azlığı 

• Görsel algı ve problem çözme becerilerindeki 
yetersizlikler de öğrenme güçlüklerine yol 
açmaktadır.( 1985-evans at all 

 

 

Serebral palsiye eşlik eden bulgular 



Duyu bütünleme teorisi 

• Çevremiz ile 
etkileşimimizde 
vücudumuzu etkili bir 
biçimde kullanabilmemizi 
sağlamak için vücuttan ve 
çevreden alınan duyusal 
bilgilerin analizini, 
sentezini ve 
düzenlenmesini içeren 
merkezi sinir sisteminde 
gerçekleşen bir süreçtir 

 



Duyu bütünlüğü 

• Nefes almak gibi 
kendiliğinden 
düşünmeden gerçekleşen 
beyin süreçlerinden 
biridir. 

• Duyular çevremizi 
deneyimlememize ; 
onlara yanıt vermemizi 
sağlar; birbiriyle düzenli 
ve uyum içinde 
çalıştığında çevreye uyum 
artar 



Duyu bütünlüğü 

• Parçaları bir bütün haline getirir, çevreden 
gelen duyusal bilgiyi birleştirerek bir bütün 
halinde algılanmasını sağlar 

 



Duyu bütünlüğü süreci 

• Çevreden gelen tüm bilgiler duyusal reseptörler 
aracılığı ile alınır. MSS içinde yer alan duyusal 
nöronlar üzerinden beyne bilgi akışı sağlanır.  

• İlgili duyusal mesajlar beyinde çok hızlı 
gerçekleşen nörolojik işlem ile analiz edilir, 
düzenlenir, bağlantılar sağlanır ve bütünleştirilir. 

• Bu sayede uygun uyaranların seçimi , vücut algısı 
,vücudun çevreye uygun hareket etme becerileri 
gelişir. 

• Beyin tüm bu işlemleri günlük yaşam 
aktivitelerinde kullanır 



• Çevreden gelen 
bilgilerin üzerinden 
geçerek ve 
odaklanılacak bilgiyi 
seçerek deneyimlenen 
şeylere anlam verir 

• Akademik öğrenme ve 
sosyal davranışlar için 
temel oluşturur. 



Duyu işlemleme 

• Beynin gelen bilgiyi 
kodlaması 

• Yorumlaması 

• Hafızaya depolaması 

• Gerektiğinde 
hatırlaması 

• Uygun cevap vermesi 
olarak tanımlanır 



Duyusal sistemler; his ,hareketin kontrolü ve 

uyanıklılığın sürekliliği için önemlidir.  

Duyu bütünlüğü sistemleri 

• Duyu işleme dediğimiz 
durum; davranışlarımızı 
organize etmek ve efektif 
bir şekilde planlamak için 
vücudumuzdan ve 
çevremizden alınan 
bilgilerin işlenmesidir. 

1. Duyma 

2. Görme 

3. Tad 

4. Koku 

5. Dokunma 

6. Ağrı 

7. Vestibüler 

8. Propriosetif 

9. Kinestetik 



vestibüler 

• Hareket, denge, yer  
çekimi, tehlike gibi 
duyuların algılanması ile 
ilgilidir. 

• İç kulak, gözler, 
serebellum tarafından 
algılanır. 

• vestibüler sistemin 
emosyonel stabilite ile 
ilişkisi oldukça fazladır. 

• Vestibüler sistem diğer 
tüm duyu 
kanallarındaki 
uyarıların temel 
düzenleyicisi olduğu 
esas alınmıştır. 

• Sözcüğü anlama ve 
konuşma becerisine 
de katkı sağladığı 
düşünülmektedir 



Vestibüler sistem; (göz-cerebellum-iç 
kulak) 

• Vestibüler duyu; başın 
pozisyonundaki değişikliklere ve 
vücudun uzaydaki hareketlerine 
cevap verir. 

• Düşmeden yürümemizi; bir ayak 
üstünde durup diğer ayak ile topa 
vurmamızı sağlar. 

• Aynı vestibüler sistem 
yerçekimine karşı başımızı dik 
tutmamızı; vücudun her iki 
yanının koordinasyonunu; kas 
tonusunun korunmasını sağlar. 

• Vestibüler sistem etrafımızı saran 
boşlukla ilişkili olarak 
vücudumumuzun oryantasyonu 
bulmasına yardım eder. 



serebellum 

• Zihin kontrol merkezi • Tüm yüksek beyin 
fonksiyonlarından 

• Dikkat, 

• karar verme 

• Düşünme 

• Detaylı düşünme 

• Planlama yapma 

 



• Vücudun pozisyonu ve 
vücut segmentleri 
arasındaki ilişkiler 
hakkında bilgidir. Birincil 
olarak eklemler  
tarafından hissedilir.  

• Motor kontrolün 
sağlanmasından 
sorumludur. 

• Farkındalığın oluşması, 
dikkatin sağlanmasında 
etkilidir 

propriosepsiyon 



Vücut fonksiyonlarının duyusu 

• Vestibüler ve proprioseptif duyu birlikte vücut 
farkındalığını oluşturur.  

• Bu sayede sandalyeden düşmeden 
oturabilmeyi başarırız. 

• Propriosepsiyon; kalemi, kaşığı kolaylıkla tutup 
kullanabilmemizi  sağlar 



Dokunma duyusu 

• Günlük yaşamda fonksiyon için bize kritik 
noktalarda yardım eder. 

• Örneğin; taktil duyu bizi tehlikelerden 
korumak için önemli bir role sahiptir. 
Vücudumuzda dolaşan yumuşak dokunuşların 
çocuğun parmakları mı yoksa bir örümcek mi 
olduğunu ayırt etmemize yarar. 



Dokunma duyusu-taktil duyu 

• vücudun boşluktaki 
pozisyonu ve vücudun 
bölümlerinin hareketleri 
hakkında bilgiler içsel 
olarak kaydedilmektedir. 

• Sosyal gelişimin 
önemli bir parçası olan 
deri üzerinden 
dokunma bilgisinin 
algılanması 
sağlanarak, içinde 
bulunduğu çevrenin 
değerlendirilmesi ve 
buna uygun yanıtların 
verilemesi, sağlanır. 



Motor planlama 

• Motor planlama;  

• Taktil-proprioseptif-
vestibüler sistemin hep 
birlikte çalışması ile 
sağlanır. 

• Ne yapacağı üzerine 
fikir üretme 

• Hareketi planlama 

• Hareketi 
gerçekleştirmek için 
uygun hareketleri 
gerçekleştirme 

 

Tactil asssesment in children with cerebral palsy 
Megan louise auld at all 



Duyu işlemleme bozukluğu nedenleri 

• 1. uyaran eksikliği 

• 2.beynin alınan duyu 
uyarınına uygun yanıt 
verme problemi 

• 3.nörolojik organizasyon 
bozukluğu 

• 4. kalıtım 

• 5.çevresel toksinler 

 
Serebral korteks motor kontrol 

şeması 



Dokunmadaki fonksiyon bozuklukları 
h

ip
e

rs
en

se
ti

f • Beklenmedik 
dokunmalara aşırı 
duyarlılık 

• Kıyafetlerden 
rahatsızlık 

• Ellerin 
kirlenilmesinden 
hoşlanmama 

• Arkadaş ilişkilerini 
sevmeme  

 

h
ip

o
se

n
si

ti
f • Sürekli kişiler ve 

objelere dokunma 

• Ağrı ve incinmeye 
karşı  az tepki 

• Kendine vurma, 
ısırma gibi zarar 
verici davranışlar 

• Vücut  
farkındalığının az 
olması 

d
is

kr
im

in
as

yo
n

 

• Objelerin fiziksel 
yapılarını 
algılamakta  güçlük 

• Bildik objeleri  
dokunma ile 
tanımlayamama 

• Ayakkabı bağlama, 
fermuar çekme, 
giyinme gibi 
aktivitelerde zorluk  

 

 

 



Mekan oryantasyonu 

• Mekana uyum becerileri 
zayıftır. Bundan dolayı 
bulundukları yerde 
kendi pozisyonlarının ne 
olduğunu ,kendi 
kendileri ile etrafta 
bulun eşyalarla olan 
ilişkilerinin  ne olacağını 
bilemezler. 



Mekan ilişkileri 

• Mekanla uyum 
sorunlarından 
bahsediyoruz. 

• Eşyaların birbiri ile 
kendileri ile ne gibi 
ilişkileri olduğunu 
önceden kestiremezler 

• Tünelden, alçak bir 
eşyanın altından 
geçmekte zorlanabilirler 

 



Mekan ilişkileri 

• Bir kısmı büyük bir 
eşyayı inatla ve ısrarla 
küçük bir kabın için 
sokmaya çalışırlar. 

• Elbiselerini giymede, 
merdivenleri inip 
çıkmada, bir kutunu 
kapağını kapatmada 
zorluk  çekerler. 



Dokunsal ( taktil )hassasiyeti olan çocuklarda  
yapılabilecek çalışmalar 

Fırçalamalar  yapılabilir 



Dokunsal ( taktil )hassasiyeti olan çocuklarda  
yapılabilecek çalışmalar 

Ayakları için  veya tüm vücut için  
Farklı dokuda uyarı girdisi sağlanabilir 



Hayvan destekli terapiler  



Dokunmaya dair çeşitlendirebildiğiniz 
kadar çok materyal 



irmikler, 



Taş boyama; kil  



Vestibüler sistemin fonksiyon 
bozuklukları 

h
ip

er
se

n
si

ti
f 

• Yerçekimi, denge ve 
hareket ile başa çıkmada 
zorluk 

• Sıradan bir harekete aşırı 
negatif duygusal tepki 

• Tedbirli 

• Devamlı bir fiziksel yardım 
talebi 

• Stabil olmayan yüzeyelerde 
korku 

h
ip

o
se

n
se

ti
f • Hareket etmeyi dönmeyi 

çok sever 

• Kafasını sık bir şekilde 
sallayıp bir yana yatırabilir 



Vestibüler sistem disfonksiyonlarında kullanılabilecek 
yöntemler 

Çocuğun tolere ettiği sürece   
ve ettiği şekilde 



Vestibüler sistem aktiviteleri 

Vestibüler sistem aktiviteleri serebellumu etkileyerek postürün kontründe,tonusun  
regülasyonunda yardımcı olur. 
Retiküler isstemi aktive ederek çocuğun  hem kendisinin hem de etrafını  farkında olmasını  
sağlar 
 



Vestibüler sistem disfonksiyonlarında 

Hamaklar, sallanan oyuncaklar 



Özellikle vestibüler hassasiyeti olan 
çocuklarda görmeyi kullanma üzerine 

çalışmak gereklidir 
Serebral palsili çocuklardaki görme  
Sorunları  vücut şemalarını oluşturmada;  
derinlik algılarını geliştirmelerine yardımcı olur 
Bu sayede el-göz koordinasyonlarının gelişmesi 
sağlanır 



Balon oyunları vestibüler sistemi 
desteklemek için iyi aktivitelerdir 

• Görsel takibi artırır, hızlı 
harekete göre vücudun 
doğru hareketi 
oluşturmasına; hareket 
çeşitliliğinin artmasına 
yardımcı olur 



Prorioseptif uyarıların fonksiyon 
bozukluğu 

h
ip

er
se

n
si

ti
f • Yetersiz vücut farkındalığı 

• Baş ve vücut pozisyonun 
değişiklerine aşırı tepki 

• Stabil olmayan yüzeyde n 
korku 

• Sakar hareketler 

• Sıklıkla düşme takılma 

h
ip

o
se

n
si

ti
f • Görmeden basit bir 

aktiviteyi yapmakta 
güçlük 

• Parmak ucu yürüyüşü 

• Parmak çıtlatma, elleri 
masa sürtme 

• Kalem, oyuncak çiğneme 

• Vuruşlu hareketleri  
sevme 

• Kucaklanmaya bayılma 



Proprioseptif disfonksiyon 
bozukluklarında 

Özellikle eklem uyarıları 
gerekmektedir 
Vücut uyarıları titreşimler 
Hamakta vücudu kullanma 
Yatay scoter kullanmak 
Birşeyleri itmek, çekmek 
Tapping tarzı uyarılar 
 



Postür kontrolü üzerine çalışmalar 

Tonusun regülasyonuna; yerçekimine karşı hareketin daha kolay yapılabilmesine; 
Hareketin çeşitliliğine; istemli hareket üzerinde kontrolün artmasına yardımcı olur 



Derin basınç ile ilgili 
çalışmalar 

Proprioseptif girdi sağlayarak çocuğun hareketleri üzerinde ince ayarlar yapabilmesine; 
Hareketi doğru bir şekilde başlatabilmesine , yaptığı hareketin farkında olmasına yardımcı olur 



Trambolinde çalışmalar, 
eklemlere yük bindiren çalışmalar 

İstemli hareket üzerinde kontrolü artmasına yardımcı olur 



Sonuç olarak 
• Serebral palsili çocuklarda 

beyindeki lezyona bağlı 
olarak bilginin 
alınması;işlenmesi;ayırt 
edilmesi; hareket fikrinin 
oluşturulması; kas 
tonusunun regülasyonu; 
hareket çeşitliliğinin 
artması; vücut 
farkındalığının oluşması, 
çocuğun hareket 
üzerindeki kontrolün 
artması için duyusal 
bütünleme destekli 
terapilere ihtiyaç vardır. 
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International Classification of Fonctioning, Disability and 
Health (ICF) –KZHT UYUMU 

• Etkilenmiş vücut fonksiyonuna yapılan 
müdahale,

• Çocuğun günlük yaşamında rol ve 
görevlerinin içine doğal bir dağılımla, 
etkilenmiş ekstremitenin sık kullanımı 
yani ‘katılımı’ ile paralellik

• Yapılan müdahalelerin çocuğun 
aktivitesi olan oyunun içine 
yerleştirilmesi ve temel 
kompenentlerin fonksiyonel kapasiteyi 
arttıracak stratejiler içermesi KZHT ve 
ICF uyumunu göstermiştir.

• Sonuç olarak; etkilenmiş 
ekstremitenin kullanımıyla 
motivasyon artar, pozitif pekiştireç
sağlanır, daha çok pratikle kortikal
reorganizasyon ve nöral
bağlantıların güçlenmesiyle 
öğrenilmiş kullanmamanın –
GELİŞİMSEL  YOK SAYMANIN  
üstesinden gelinir.



Kortikal Plastisite 8 Nöral palstisite ve Rehabilitasyon
-

1995’ten sonra rehabilitasyon uygulamalarının kanıt değerini ortaya 
koyan çalışmalarda ciddi anlamda artışlar meydana gelmiştir

• Selzer, M.E., Cohen, L.G., Clarke, S., Duncan, W.P.

(2006). Textbook of Neural Repair Rehabilitation

Neural Repair and Plasticity. (c. 1): Cambridge University Press.

• Björkman, A. (2005)

Brain plasticity and hand function

In Lund University Faculty of Medicine Doctoral Dissertation Series 
2005:87.

Hayat boyu  süren, yeni deneyimlere ve çevre 
koşullarına bağlı  olarak, nöral yolların yeniden organize 
olma yeteneğidir.
Kısaca beynimizin geleceğini biçimlendirdiğimiz bir tür 
bir kullan veya yok et ilkesidir
Wiiliam James -1890



Kortikal haritanın yeniden organizasyonu-MOTOR 
ÖĞRENME 

• Amputasyon ve yaralanma sonrasında primatlarda

kortikal haritadaki değişim. (Merzenich Nelson,

Stryker, Cynader , Schoppman, Zook , 1983)

• Uzun süreli deferansiyasyon sonrası kortikal

haritadaki değişim. (Pons , Garraghty ,Ommaya,

Kaas, Taub , Mishkin, 1991)

Motor beceri gerektiren  motor öğrenmenin devreye girdiği 
fonksiyonel  aktivitelerin kullanımı kortikal haritayı
değiştirir. 
Motor öğrenme, hareket yeteneğinde
beceri gerektiren, tecrübe veya pratikle oluşan kalıcı
değişimleri içeren bir süreç olarak tanımlanmaktadır.
Motor öğrenme teorilerine göre kişinin
aktif katılımı, uygulamada anlamlı amaçların yer
alması ve bol tekrar öğrenmenin temelini oluşturmaktadır

*Johansson, B.B. (2000) Brain plasticity and stroke rehabilitation.
The Willis lecture. Stroke, 31 (1), 223-230.

*Classen, J., Liepert, J., Wise, S.P., Hallett, M., Cohen,
L.G. (1998) Rapid plasticity of human cortical movement
representation induced by practice. J Neurophysiol,
79 (2), 1117-1123.



KZHT-Nörofizyolojik olarak iki temel mekanizma

• 1.Yapılamayan motor hareketler baskılanarak, var olan 
becerilerin de kaybı gerçekleşir. Kişi motor aktiviteyi 
başarıyla gerçekleştirebildiği yeni kompansatuar
mekanizmalar yaratır. Bu döngü “öğrenilmiş 
kullanmama” olarak adlandırılır.

• Hemiplejik çocuklarda ‘‘gelişimsel yok sayma’’ 
tanımlaması daha uygun. 

• 2-Kullanmaya bağlı kortikal reorganizasyon: Öğrenilmiş 
kullanmamanın üstesinden gelmeye ek olarak KZHT 
uygulamasının diğer teorik temeli, korteksin 
plastisitesine dayanır ve bu plastisitenin sinir sisteminde 
kalıcı olduğu varsayılır. Etkilenmiş ekstremitenin
fonksiyonel aktivitelerin yoğun tekrar edilmesiyle 
birlikte primer motor korteksteki temsil edildiği alanın 
büyüklüğünde ve uyarılabilirliğinde değişiklikler olduğu 
gözlemlenmiştir.

• Kleim, J.A., Jones, T.A. (2008) Principles of experience-

• dependent neural plasticity: implications for rehabilitation

• after brain damage. J Speech Lang Hear Res,

• 51 (1), S225-239.

• Kleim & Jones: Principles of Plasticity
prensipleriyle ;

• Kullan ya da kaybet, 

• Kullan ve geliştir, 

• Özelleştir, 

• Yeterli tekrar, 

• Yeterli yoğunluk , 

• Zamanlama, 

• Dikkat ,

• Yaş, 

• Transfer,

• Etkileşim 

• etkin bir rehabilitasyon programı ve interdisipliner
çalışma ile fonksiyonel sonuçlar alınabilir yani 
habilitasyon yapılabilir.



Descriptive Illustration of Components Influencing the 
Children's Ability to Use Their Hands. Eliasson,2009

• Motivasyon 

• Bilişsel görev-anlama

• Sensori-motor sistem 

• Göreve odaklanma-konsantrasyon 

• Öz yeterlilik 

• Algı

• Kas –iskelet sistemi 

• Motor planlama

• Motivasyon 

• Çevre 



House, J. H., Gwathmey, F. W. and Fidler, M. O. (1981). A 
dynamic approach to the thumb-in palm deformity in 
cerebral palsy. The Journal of Bone and Joint Surgery, 
63(2), 216-225. 

• Adduktor pollisis, 

• dorsal  interosseal I, fleksor pollisis brevis 

• ve bazen fleksör pollisis longus kasında görülen 

• spastisite bu deformitenin oluşmasına sebep olur 



Pediatrik Rehabilitasyonda Zorunlu Kullanım Hareket 
Terapisinin Yeri Nedir?

• What is the Role of Constraint-
Induced Movement Therapy in 
Pediatric Rehabilitation?

• Evrim KARADAĞ SAYGI, Beyhan EREN

• Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, 
İstanbul, Türkiye

• Derleme / Review DOI: 10.4274/tftr.80958

• Türk Fiz Tıp Rehab Derg 2013;59:250-5   /Turk J Phys Med Rehab 2013;59:250-5



KISITLAYICI ZORUNLU HAREKET TEDAVİSİ (KZHT)

• 1963-1981 yılları arasında Knobb ve 
Taub tarafından 
atılmıştır.(Maymunlar..) 

• Klinik olarak da ilk kez Wolf 1981’de 
inmeli bir hastanın sağlam kolunu 
kısıtlamıştır.

• 1994’de erişkin inmeli 4 hastanın 14 
gün boyunca uyanık oldukları zamanın

• %90’nında sağlam kollarını omuz askısı 
ile kısıtlamış ve 10 gün boyunca günde 
altı saat etkilenmiş kollarına egzersiz 
programı uygulamıştır .

• Deluca SC, Echols K, Law CR, Ramey SL. 
Intensive pediatric constraintinduced therapy
for children with cerebral palsy: 
randomized,controlled, crossover trial. J Child 
Neurol 2006;21:931-8.

• Brady K, Garcia T. Constraint-induced
movement therapy (CIMT):Pediatric
applications. Dev Disabil Res Rev
2009;15:102-11.

• Knapp HD, Taub E, Berman AJ. Movement in 
monkeys with deafferented forelimbs. 
Experimental Neurology 1963;7:305-15.

• Taub E, Uswatte G. Constraint induced
movement therapy: bridging from the
primate laboratory to the stroke
rehabilitation laboratory. JRehabil Med
2003;(Supplement) 41:34-40.



KZHT uygulamasının temel komponentleri

• 1. Şekillendirme (Shaping)

• 2. Günlük yaşam aktivitelerine 
aktarma (Transfer Package)

• 3. Etkilenen ekstremitenin günün 
%90’ında kullanımı

• Şekillendirme (Shaping)

• KZHT yaklaşımında şekillendirme 
komponentinde önemli olan bireydir. 
Tedavi programı bireye özgü 
ilerletilmelidir. 

• Bireylerin motor defisitlerine göre 
seçici hareket belirlenmeli, bir 
aktiviteyi gerçekleştirmeden önce 
model olunmalı ve teşvik edilmelidir. 

• Hareketin kalitesiyle ilgili fizyoterapist 
tarafından feedback sağlanmalı ve 
aktivite başarıldığında kademeli olarak 
artırılarak ilerlenmelidir.



KÜÇÜK ÇOCUKLARDA KZHT

• Çocuk hastalarda ise KZHT kullanımı ilk defa 1997 
yılında serebral palside (SP) denenmiştir

• Crocker MD, MacKay-Lyons M, McDonnell E. 

• Forced use of the upper extremity in cerebral
palsy: a single-case design. 

• Am J Occup Ther 1997;51:824-33.

• Willis ve ark.  2002’de rutin rehabilitasyon tedavisi devam eden 
25 çocuğun 12’sinin sağlam kollarını bir ay süreli alçı ile 
kısıtlamış, 13 çocuğa ise ek tedavi vermemiştir. Kısıtlama 
uyguladıkları hastalarda belirgin iyileşme saptamışlardır.

• Willis JK, Morello A, Davie A, Rice JC, Bennett JT. 
Forced use treatment of childhood hemiparesis. 
Pediatrics 2002;110:94-6.

• Naylor CE, Bower E. Modified constraint induced
movement therapy for young children with hemiplegic
cerebral palsy: a pilot study. DevMed Child Neurol
2005;47:365-9.

• Charles J, Gordon AM. A critical review of constraint-
inducedmovement therapy and forced use in children with
hemiplegia.Neural Plast 2005;12:245-61.

• Brady K, Garcia T. Constraint-induced movement therapy
(CIMT): Pediatric applications. Dev Disabil Res Rev
2009;15:102-11.



KZHT

• Orijinal KZHT yaklaşımında uyanık 
kalınan saatlerin % 90’ında 
kısıtlayıcı eldiven kullanılması ve 
günde yaklaşık 6 saat amaca yönelik 
eğitim verilmesi gerekmektedir.

• 2 ya da 3 hafta 

• Toplam 126 sa

• Mutlaka eğitim verilen aktivitenin 
hastanın yaşadığı çevreye transfer 
edilmesi sağlanmalıdır.



ÇOCUK DOSTU- mKZHT

• Modifiye KZHT yaklaşımı ise orijinal 
KZHT uygulamasındaki prensipleri 
kullanmamakla birlikte literatürde, 
modifiye KZHT uygulaması

• Günde 30 dk-6 saat,

• haftada 2-7 seans  

• toplam 2-12 hafta arası 

• Kwakkel, G., Veerbeek, J.M., van
Wegen, E.E.,Wolf,

• S.L. (2015) Constraint-induced
movement therapy after stroke. The
Lancet Neurology, 14 (2), 224-234.

• Kısıtlama süresi azaltılır 

• Tedavi çocuğun alışkın olduğu 
çevrede uygulanır

• Tedavi çocuğun oyun aktivitesi içine 
yerleştirilir

• Hoare BJ, Wasiak J, Imms C, Carey L. 
Constraint-induced movement
therapy in the treatment of the
upper limb in children with
hemiplejik cerebral palsy. Cochrane
Database Syst Rev
2007;18:CD004149.



Kimler Uygulayabilir? Nerde yapıldığı önemli mi?Süre?

• Fizyoterapist, Ergoterapist

• Okul öncesi öğretmen

• Yardımcı  (bakım veren) 

• Aile 

• Günde bir saat ile 24 saat arasında 
değişen kısıtlama süreleri 
bildirilmiştir. 

• Toplam uygulama süresi ise 10 gün 
ile iki ay arasında değişmektedir

• Hasta verilen aktiviteyi başardığında 
egzersizler çevre ile adapte edilerek 
ya süre azaltılır ya da aktivite 
zorlaştırılır

• Hedef, hareketin hızını ve kalitesini 
arttırmaktır



KZHT –Yanıtı Etkileyebilecek Faktörler

• Çocuğun yaşı,

• Tanısı,

• Bilişsel durumu, 

• Davranış paterni, 

• Duyusal ve motor hasarın şiddeti,

• Ek sorunların varlığı,

• Bimanuel hareketlerdeki simetri, 

• Lezyonun yeri, hemipleji tarafı 

• Ebeveynin eğitim ve bilişsel düzeyi



TESTLER 

• Kapasite ölçümünde –Aktivite   
seviyesi  

• Jebsen Taylor el fonksiyon testi

• 9 delikli test

• Kutu-blok testi 

• Kapasite seviyesinde Performans 
Ölçümü

• AHA -Yardımcı El Değerlendirmesi 

• Copm-Kanada Mesleki Performans 
Ölçüsü

• Gas –Goal attainment scaling

• Amaç

• Copm

• Gas

• Aile odaklı 

• QUEST: ÜST EKSTREMİTENİN BECERİ 
KALİTESİ TESTİ

• Sınıflamalar 

• Macs

• Gmfcs



HABIT-ILE

• Hand and Arm Bimanual Intensive Therapy Including Lower Extremity 
(HABIT-ILE) in Children With Unilateral Spastic Cerebral Palsy: A 
Randomized Trial 

• Volume: 29 issue: 7, page(s): 645-657 

• Article first published online: December 19, 2014; Issue published: 
August 1, 2015 

• This article is part of the following special collection(s): Editor's Choice

• Yannick Bleyenheuft, PhD1, Carlyne Arnould, PhD2, Marina B. Brandao, 
PhD3, Corrine Bleyenheuft, MD1, 4, Andrew M. Gordon, PhD5

• , 

• KAMP ORTAMI

• GELENEKSEL YÖNTEM

• HABIT-ILE –

• (a) masa aktiviteleri, (b) günlük 
yaşam aktiviteleri (çoğunlukla 
ayakta / yürüyüşte) ve (c) kaba 
motor oyunu / fiziksel aktiviteler 

• ( ayakta durma, yürüme, koşma 
veya atlama).

• 10 GÜN 90 SAAT 

• AİLE ODAKLI TEDAVİ



HEMİPARAZİLİ ÇOCUKLARDA KISITLAYICI ZORUNLU HAREKET TEDAVİSİ İLE NDT TEDAVİSİNİN ÜST EKSTREMİTE
KULLANIMI  ÜZERİNE ETKİNLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI -2011 

• Ateller günde 6 saat takılır ve hastanede tedavi seansı sırasında çocuğa 
uygulanan program evde de devam eder.

• Tedavide tekrarlı aktiviteler ve oyun aktiviteleri 

• Hastalar hafta sonları hariç günasırı günlerde hastane

• Tedavi seansı 2 saat 

• Toplamda 3 hafta boyunca 9 seans ve 18 saat olarak

• Çalışmanın sonunda KZHT ve NGT-B gruplarında yaklaşımlarının 
etkilenen üst ekstremitenin kullanım kalitesi, kullanım hızı günlük yaşam 
aktivitelerinde bağımsızlık ve günlük aktiviteler içinde kullanım sıklığı 
alanlarında anlamlı iyileşme elde edilmiştir (p<0,05). Gruplar arasında 
yapılan karşılaştırmada bazı alanlarda KZHT grubunun daha iyi olduğu 
eğilimi görülmesine rağmen istatistiksel olarak fark 
bulunamadı(p>0,05).

• Çalışmamızda yoğun yapılan KZHT ve NGT-B tedavilerinin her ikisinin de 
üst ekstremite gelişimine yararlı olduğu sonucuna varıldı.Yazar: GÖNÜL ACAR

Danışman: PROF. DR. ARZU RAZAK ÖZDİNÇLER
Üniversite: İstanbul Üniversitesi
Bölüm: Sağlık Bilimleri Enstitüsü



Alçılama -KZHT
• Ciltte irritasyona neden olabileceği, düşme riskini arttırdığı, oyun 

oynama sırasında stabilizasyonu azalttığı, özellikle oyun sırasında 
çocuğun bu duruma sinirlenebileceği bildirilmektedir.

• Brady K, Garcia T. Constraint-induced movement therapy (CIMT):

• Pediatric applications. Dev Disabil Res Rev 2009;15:102-11.



ÖRNEKLER 

• Ebeveynin çocuğun kolunu 
tutarak kullanmasını engellemesi 
?!

• Giyilen uzun kollu giysinin kol
• açıklığının bağlanması,
• Parmaklı veya parmaksız eldiven
• giyilmesi
• Omuz askısı,
• Kısa veya uzun kol alçısı,
• Ön kol veya el ortezleri



Eldivenler 



KZHT –ELDİVEN 



https://climbingmymountain.wordpress.com/tag/constrain
t-induced-movement-therapy -Taub



2004 –Taub E.

• 2004 yılında yaşları 7-96 ay arasındaki hemiplejik

• SP’li çocuklarda ilk randomize kontrollü çalışmayı yapmıştır.

• Çocukların sağlam kollarını 21 gün uzun alçı ile kısıtlayıp günde

• altı saat şekillendirme egzersizleri, kontrol grubuna ise haftada

• ortalama 2,2 saat konvansiyonel fizyoterapi uygulamışlardır.

• KZHT alan çocuklarda kontrol grubuna göre yeni motor

• aktivite gelişiminin, ev içinde etkilenmiş ÜE kullanımının ve

• hayat kalitesindeki artışın daha fazla olduğu saptanmıştır.

• Görülen faydalar altıncı ay kontrollerinde de devam etmiştir. Bu

• çocuklarda aynı zamanda günlük aktiviteleri yerine getirirken

• zevk alma ve kendine güvende artış ile birlikte çocuğun

• iletişiminde ve sosyal ilişkilerinde de gelişme gözlemlenmiştir.

Taub E, Ramey SL, DeLuca S, Echols K. Efficacy of constraint-induced
movement therapy for children with cerebral palsy with asymmetric
motor impairment. Pediatrics 2004;113:305-12.
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ÇOCUKLARIN EL KULLANIM DENEYİMİ ANKETİ-ÇEDA-İsveç



Eliasson 2005,2011 

• 2 sa/günde/ 8 hafta

• Kısıtlayıcılık için –çıkarılabilir eldiven 

• Ot -haftalık eğitim 

• Total 112 sa.pratik

• 4 yaş altında- 8-10 haftaya 
yayılmış- ev-okulöncesi  temelli -
kişisel 

• 4 yaş üstünde -2-3 hafta yoğun –
kamp, grup aktivitesi 



2014-Bebek mKZHT- Bebek masajı 
• 2014 yılında yapılan randomize kontrollü bir çalışmada 3-8 aylık 32 bebek 

dahil edilmiştir.

• KZHT grubu oyuncağa uzanma, sepetin içinden oyuncağı alma, koyma, 
sallama,fırlatma, ağzına götürme, çevre değişikliği yaparak sert-yumuşak
mutfak aletleriyle, takılarla oynama çalışılmış ve ailelerden günlük tutmaları 
istenmiştir.

• Kontrol grubuna ise üst ekstremite masajı

• uygulanmıştır. 

• Haftada 6 gün, toplam 12 haftalık

• Tedavinin sonucunda KZHT grubunda daha etkili sonuçlar bulunurken, diğer 
yandan aileler açısından sürekli hastaneye gitmeyi gerektirmediği ve

• çocuklarının el kullanımını artırmada çevre şartlarını nasıl düzenlemeleri 
gerektiğini öğrendikleri için avantaj sağladığı gözlenmiştir.

• Hand Assessment for Infants (HAI) for evaluating manual ability.

• In addition, the Parenting Sense of Competence scale and

• Alberta Infant Motor Scale

• Eliasson, A.-C., Sjöstrand, L., Ek, L., Krumlinde-Sundholm,

• L.,Tedroff, K. (2014) Efficacy of baby-CIMT:

• study protocol for a randomised controlled trial on

• infants below age 12 months, with clinical signs of unilateral

• CP. BM C pediatrics, 14 (1), 141   



Bimanuel Üst Ekstremite Terapisi Nedir? 
• Günlük yaşam aktivitelerinde her iki elin birlikte (aynı anda) 

kullanımını geliştiren bir terapi tekniğidir. (Ayakkabı giyme, 
el yıkama gibi)

• Spesifik aktiviteler seçilir. Aktiviteler dikkatlice 
planlanmalıdır. 

• Bilateral el kullanımı için uygun oyuncak Kullanım: 

• 12 aydan büyük çocuklar için daha uygun

• Etkilenmiş elin spontan kullanımı olan çocuklar 

• Kavrayabilen, tutan ve bırakabilen çocuklar

• Yönergeleri anlayıp takip edebilen çocuklar 

• Bir el ile bardağı tutarken, diğer el ile içine nesneleri atıyor.

• Yoğun program (en az 6 saat/gün -2 hafta ya da daha fazla 
süre boyunca) 

• Ergoterapist terapiyi dikkatli bir şekilde planlamak için hedef 
belirlemeye yardımcı olmalıdır. 

• Bir ergoterapistle bireysel seansları içermelidir. 

• Günlük yaşam aktiviteleri için uygulama yapılandırılmış 
görev pratiği temeldir. 

• Leanne Sakzewski, Jenny Ziviani, Roslyn N. Boyd, Efficacy of Upper Limb
Therapies for Unilateral Cerebral Palsy: A Meta- analysis, Pediatrics
January 2014, VOLUME 133 / ISSUE 1 

• Hoare BJ1, Imms C, Rawicki HB, Carey L., Modified constraint- induced
movement therapy or bimanual occupational therapy following
injection of Botulinum toxin-A to improve bimanual performance in 
young children with hemiplegic cerebral palsy: a randomised controlled
trial methods paper., BMC Neurol. 2010 Jul 5:10:58. doi: 10.1186/1471-
2377-10-58.

• Hoare, B., Imms, C., Villanueva, E., Rawicki, H. B., Matyas, T., & Carey, 
L. (2013). Intensive therapy following upper limb botulinum toxin A 
injection in young children with unilateral cerebral palsy: A randomized
trial. Developmental Medicine and Child Neurology, 55(3), 238-247. 

• Deppe, W., Thuemmler, K., Fleischer, J., Berger, C., Meyer, S., & 
Wiedemann, B. (2013). Modified constraint-induced movement therapy
versus intensive bimanual training for children with hemiplegia – A 
randomized controlled trial. Clinical Rehabilitation, 27(10), 909-920. 

• Gelkop, N., Burshtein, D. G., Lahav, A., Brezner, A., Al-Oraibi, S., Ferre, C. 
L., & Gordon, A. M. (2015). Efficacy of constraint- induced movement
therapy and bimanual training in children with hemiplegic cerebral
palsy in an educational setting. Physical & Occupational Therapy in 
Pediatrics, 35(1), 24-39.

• https://www.neurorhb.com/wp-content/uploads/2016/04/terapia-
habit.jpg 



HYBRİD 

• Hybrid model: combined mCIMT
and bimanual training

• de Brito Brandão et al (2010)

• Başarılı programların çocuk için 
hem eğlenceli hem de motive edici 
olmasının yanı sıra yoğun olması 
gerektiğini bildirmektedir.



Bimanualite, beyin lezyonlu çocuklarda el cerrahisi ile 
gelişir

• Kısa vadede, el cerrahisi sadece 
kavramayı değil, aynı zamanda 
hemiplejik eli bimanual
aktivitelerde kullanma yeteneğini 
de geliştirdi.

J Pediatr Orthop B. 2011 Nov;20(6):359-65. doi: 
10.1097/BPB.0b013e328348aa69.
Bimanuality is improved by hand surgery in 
children with brain lesions: preliminary results in 
18 children.
Pontén E1, Ekholm CL, Eliasson AC.



KZHT /BIT

• Hemiplejik SP’li çocuklarda, KZHT ve BIT’in
etkinliklerinin karşılaştırıldığı çalışmalarda, 
her iki tedavi yöntemi ile fonksiyonellikte, 
yaşam kalitesinde anlamlı artış 
gözlenmiştir,tedavi yöntemleri arasında fark 
saptanmamıştır 

• Sadece Hugh ve ark. ’nın yaptıkları kinematik 
analizde BIT’ın günlük aktivitelerde bimanuel
koordinasyonu KZHT’ye göre daha fazla 
arttırdığı saptanmıştır. 

• Dong ve ark. ise,KZHT’nin etkilenmiş elin 
performansını, BIT’ın ise bimanuel
performansı belirgin arttırdığını dolayısıyla 
hemiplejik SP’de bu iki tedavi yönteminin 
kombinasyonunun daha etkili olabileceğini

• belirtmektedir

• Sakzewski L, Ziviani J, Abbott DF, Macdonell RA, Jackson GD, Boyd

• RN. Participation outcomes in a randomized trial of 2 models of

• upper-limb rehabilitation for children with congenital hemiplegia.

• Arch Phys Med Rehabil 2011;92:531-9.

• .

• Sakzewski L, Carlon S, Shields N, Ziviani J, Ware RS, Boyd RN. Impact

• of intensive upper limb rehabilitation on quality of life: a randomized

• trial in children with unilateral cerebral palsy. Dev Med Child Neurol

• 2012;54:415-23.

• deBrito Brandão M, Gordon AM, Mancini MC. Functional impact

• of constraint therapy and bimanual training in children with

• cerebral palsy: a randomized controlled trial. Am J Occup Ther

• 2012;66:672-81.

• Hung YC, Casertano 45. Hung YC, Casertano L, Hillman A, Gordon AM. The effect of 
intensive bimanual training on coordination of the hands in children with congenital 
hemiplegia. Res Dev Disabil 2011;32:2724-31. 

• Dong VA, Tung IH, Siu HW, Fong KN. Studies comparing the efficacy of constraint-
induced movement therapy and bimanual training in children with unilateral
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Bimanual Therapy in Cerebral Palsy



1996-Hemipleji kampı (2 gün) Gönüllük esası 
Fzt-Özel Eğitim Öğretmeni-Pdr –Gönüllüler –Birey (yaş 4-15)

• Kişisel birebir terapist/çocuk

• Ev/okul

• Kamp 



BREATHE Arts



Upper Limb Function of Children with Unilateral  Cerebral 
Palsy After a Magic-Themed HABIT: A Pre-Post-Study with 
3- and 6-Month Follow-Up

• Amaç:

• Magic themed el-kol bimanual intensif terapiye katılan unilateral

• cp li çocuklarda üst ekstremite fonksiyonları ve performasını

• değerlendirmek.

• Metod:

• Çalışmaya 28 öğrenci dahil edilmiş, değerlendirmeler çalışma

• öncesi ve sonrası olacak şekilde uygulanmış, Magic Themed

• HABIT(Hand arm bimanuel intensive therapy)

• terapi 60 saat 10 günden fazla uygulanmıştır. AHA(Assinting

• Hand Assesment)ve BBT(Box and Block Test) kullanılarak

• bimanuel ve unimanuel el fonksiyonları ölçülmüştür.COMP

• (Canadian occupational performance measure)kullanılarak

• occupational performanslar değerlendirilmiştir. 2 aile anketi

• uygulanmış ve çocukların günlük bimanuel aktiviteleri

• değerlendirilmiştir.(ABILHAND-KIDS ve Children’s Hand -Use

• Experience(CHEQ).Değerlendirmeler çalışma öncesinde, çalışma

• bitiminden hemen sonra, girişimden 3 ve 6 ay sonra

• gerçekleştirilmiştir.

• Sonuç:

• Friedmansın ANOVA da açıkladığına göre COMP ve CHEQ da

• kavrama alt skalasında önemli bir gelişme görülmüştür.

• Tekrarlı ölçümlerde ANOVA BBT’DE ve ABILHANd - Kids te 
önemli bir artış saptamış fakat AHA’da bir fark görülmemiştir.

Karar:

• Magic themed HABIT terapiye katılan çocuklarda, 
occupational performansın, unimanuel yeteneğin, zorlu 
günlük görev  performansının arttığı gözlenlenmiştir.

• "Ben olmak sorun değil", sihirli etki ve "Yapabilirim".

• İÇSEL MOTİVASYON 

• A. Hines

• Faculty of Health Sciences, The University of Sydney, Sydney, 
NSW, Australia; 

• Upper Limb Function of Children with Unilateral Cerebral Palsy
After a Magic-Themed HABIT: A Pre-Post-Study with 3- and 6-
Month Follow-Up A. Hines

• Pages 404-419 | Received 11 Feb 2018, Accepted 21 Jul 2018, 
Published online: 16 Jan 2019
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HEDEF ODAKLI TEDAVİ /BİREY, GÖREV VE ÇEVRE ÖNEMLİ BİLEŞENLERDİR. 

• •Günlük aktiviteleri başarmak için bireyin becerilerini artırmayı 
hedefler. AKTİVİTE TEMELLİ MÜDAHALEDİR.

• •İlk adım, çocuğun ÜST EKSTREMİTE hareketini içeren görevlerde 
performans ve kapasitesini değerlendirmektir. Anlamlı hedef seçimi

• •İkinci adım, hareketi yaparken çocuğun kullandığı stratejinin 
ayrıntılı bir incelemesi olacaktır. Performans analizi

• •Üçüncü adım, özel bir tedavi tasarlayabilmek için çok düzeyli 
(bozulma, aktivite, çevre, kişisel faktörler) engelli ile olan ilişkinin 
belirlenmesidir. Müdahale /uygulama rejimi

• •Dördüncü adım,Sonuçlarındeğerlendirilmesi

• •Görev odaklı yaklaşım umut verici bir müdahaledir, çünkü her 
tedavi tasarımı bireye özgüdür. Başka bir deyişle, her çocuk kendi 
ihtiyaçlarına odaklanan bir tedavi görecektir.

• •Ev programı önemlidir.

• (Shepherd 1995, Shumway-Cook veWoollacott2007).

• Çocuk/aile ve fizyoterapist 
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Constraint-Induced Movement Therapy for Lower 
Extremity Function: Describing the LE-CIMT Protocol 
• Sarah dos Anjos,David Morris, Edward Taub

• Physical Therapy, pzz191, https://doi.org/10.1093/ptj/pzz191 

• Published: 03 January 2020 

• GÜNDE 3.5 SAAT 10 GÜN 

• ŞEKİLLENDİRME-MOTOR PLANLAMA

• TRANSFER PAKETİ

• ETKİLENMİŞ ALT EKSTREMİTENİN KOORDİNASYONUNU 
ARTIRMAK 



Açıklık Bekleyen Sorular

• Bu tedavi yönteminde en etkili olan 
protokol hangisidir?

• Tedavinin en etkin olabileceği yaş 
grubu nedir?

• Tedavi etkinliğinin uzun dönem 
devamlılığı nedir?

• Nöromotor hastalığı olan 
çocuklarda hangi farklı tedavi 
kombinasyonları kullanılabilir?

• Geleneksel tedavi yöntemleri ile 
arasındaki maliyet farkı ne 
kadardır?

• Tedavi ile oluşan nörolojik 
değişiklikler nelerdir?

• Sinir sisteminde lezyonun tipi, yeri, 
boyutu ile tedavinin faydası 
arasındaki ilişki nedir?

• Eliasson AC, Krumlinde-Sundholm L, Gordon AM, et al; 
European network for Health Technology Assessment
(EUnetHTA). 

• Guidelines for future research in constraint- induced
movement therapy for children with unilateral cerebral palsy: 
An expert consensus. Dev Med Child Neurol. 2014;56(2):125-
137.
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CanChild -6 F 



6F –Gelecek (İletişim-Sosyallik –Hayata Katılım)



6F-GELECEK-İŞ –HOBİ 



6F-AİLE  OLMAK-AİLEDEN OLMAK (FZT)



Prof.Dr.Resa Aydın 

Patrick ve ark. (2000) “Bilim adamları bilimsel kanıtların 
standartlarını tartışırken, insanlar acı çekiyor ve hizmetlere ihtiyaç 
duyuyorlar”.

“Fiziksel terapi klinik bilimini geliştirmedeki büyük zorluk, her biri 
kendine özgü durumlardan oluşan ve bu nedenle bilimin talep 
ettiği genellemelerle bağdaşmayan görünen bireyleri tedavi 
etmemiz.” Amerikan Fizik Tedavi Derneği (Domholdt 2000).
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4.SEREBRAL PALSİ SEMPOZYUMU-
Teşekkür ederim.Prof.Dr.Afitap İçağasıoğlu



 
 

Serebral Palsi’de Tamamlayıcı Tedaviler 

Pınar Akpınar 

SBÜ, Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, FTR 

 

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GETAT) uygulamaları dünyada çok çeşitli hastalıkların 

önlenmesinde, tanısında ve tedavisinde kullanılmaktadır. Henüz GETAT tanımı konusunda 

ortak bir karara varılamasa da, Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) göre GETAT “fiziksel ve 

ruhsal hastalıklardan korunma, bunlara tanı koyma, iyileştirme veya tedavi etmenin yanında 

iyilik halinin sürdürülmesinde de kullanılan, farklı kültürlere özgü teori, inanç ve tecrübelere 

dayalı izahı yapılabilen veya yapılamayan bilgi, beceri ve uygulamalar bütünüdür” (1). 

Amerika Birleşik Devletleri’nde 1998 yılında kurulan Ulusal Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp 

Merkezi (NCCAM)’ne göre; GETAT uygulamalarının konvansiyonel tıp ile birlikte 

kullanılması tamamlayıcı tıp iken, konvansiyonel tıp uygulamaları yerine kullanılması 

alternatif tıp şeklinde tanımlanır. Son dönemde ise NCCAM, yeni bir tanım olan 

konvansiyonel tıbbın, güvenirliği kanıtlanmış GETAT uygulamalarıyla birlikte kullanılması 

anlamına gelen ‘integratif tıp’ tanımını kullanmaktadır (2). 

Türkiye’de 27 Ekim 2014 tarihli GETAT yönetmeliğine göre, akupunktur ile birlikte toplam 

15 yöntem ve kullanım alanları tanımlanmıştır. Bunlar; fitoterapi, mezoterapi, proloterapi, 

ozon uygulaması, kupa uygulaması, hipnoterapi, müzik terapi, larva uygulaması, homeopati, 

refleksoloji, sülük tedavisi, osteopati, akupunktur, apiterapi, kayropraktiktir (3). Ülkemizde de 

tüm dünyada olduğu gibi GETAT uygulamaları artış göstermektedir (4). 

Amerikan Pediatri Akademisi’nin 2017 raporuna göre, tamamlayıcı tedaviler daha çok kronik 

hastalıklarda uygulanmakta ve en fazla doğal ürünler kullanılmaktadır (5). Çocukluk çağının 

en yaygın motor bozukluklarından biri olan serebral palsi’de (SP) tedavi yaşam boyu devam 

eder. Tedavide engelliliğin gidişatını ve büyüme sürecini iyi bilip, gereksinimlerin farkında 

olarak rehabilitasyon stratejilerinin geliştirilip uygulanması gereklidir. 

SP’de tedavi ve önlemler üzerine 2020 yılındaki en son derlemeye göre, akupunktur ve 

hippoterapinin motor becerileri geliştirdiği, masaj, kraniosakral terapi, yoga ve refleksolojinin 

motor beceriler üzerine etkinliği saptanmasa da konstipasyon üzerine olumlu etkilerinin 

olduğu bildirilmektedir. Yoganın dikkat ve denge, masajın ise özellikle ağrı üzerine olumlu 

etkileri vurgulanmaktadır. Kraniosakral ve hiperbarik oksijen tedavilerine ise yan etkileri 

nedeni ile kırmızı ışık yakılmaktadır (6).  

Çalışmalar, SP’de dansın ve müzik ile hareketin (rhythmic auditory stimulation [RAS]), 

denge, yürüyüş ve kardiorespiratuar fitnes için yararlı olduğuna dair ön kanıtlar sunmaktadır 



(7). Ayrıca, ülkemizde yapılan çalışmalarda SP’de Nöromusküler Elektriksel Stimülasyon 

(NMES) ve kinezyoteyp uygulamalarının, oturma ve postural kontrol üzerine etkili olduğu 

bildirilmiştir (8). Yapılan randomize kontrollü çalışmalar, tek başına, egzersiz programının 

içinde veya kafes gibi bazı ekipmanlar ile kullanılabilen süit terapilerinin SP’de proksimal 

stabilite, kaba motor fonksiyon ve yürüyüşte etkinliğinin olduğunu göstermektedir (9). SP’de  

uygulanan tamamlayıcı tedavilerde en iyi kanıt düzeyi hippoterapi ve akupunktur 

uygulamalarında olmakla birlikte, geniş kapsamlı randomize kontrollü çalışmalara ihtiyaç 

vardır. 
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SEREBRAL PALSİDE ORTEZLER*  

YAŞAR TATAR** 

Ortez dizayn edilirken eklem hareketlerinin kontrolünde, dengeli 
paralel kuvvetler kullanılır. Bunlar içinde en yaygın olanı 3 nokta 
prensibidir. Bazı olgularda aradaki dengeleyici kuvvet yüzey alanı 
genişletilerek bu prensip uygulanırken, bazen dengeleyici kuvvetleri 4 
nokta prensibi uygulanmaktadır. Ortezin bası noktalarının yüzey 
alanının artması, basının ve dolayısıyla cilt sorunlarının oluşma riskini 
de azaltacaktır. Bu özellikle duyu kaybı olanlarda, zihinsel 
engellilerde veya dolaşım sorunu olanlarda önemlidir. Bu sebeple 
ortez üretiminde kemik çıkıntılarının olduğu kısımların boşaltılması, 
yastıklamanın yapılması gerekecektir1. 

Normal ayakta durmada (statik) yer tepki kuvveti diz eklem aksının 
yakınından geçer (dizde net kas momenti sıfıra yakın tutulur). Diz 
fleksiyona gelirse yer tepki kuvveti diz eklem aksının arkasına, kalça 
eklem aksının önüne düşer ve bu da fleksör momenti oluşturur. 
Normal dik pozisyondan oluşan bu sapma, kalça ve dizde internal 
ekstensör momenti oluşmasına sebep olur, bu da enerji tüketimini 
arttırır. 

  

Resim : Dengeli kuvvetler prensibi 

 

Serebral Palsi’de ortezlemenin temel amaçları; 

 Fleksibl deformiteleri düzeltmek 
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 gelişmesini engellemek 

 deviasyonları kontrol etmek 

 Fonksiyonel kayıpları telafi 

 Yük dağılımını değiştirmek 

 Ağrıyı azaltmak 

 Kas Tonusunu azaltmak  

 Büyümeye Rehberlik  

 İstenilen hareketleri kolaylaştırma 

  istenilmeyeni engellemek 

 Zayıf kas-eklemleri desteklemek 

 Dik pozisyonda kalmayı sağlamak 

 Ambulasyon veya fonksiyonu arttırmak 

 

Reçetede neler olmalıdır: 

 İsim/yaş vb. temel bigiler 

 Ayrıntılı Tanı (tip, tutulan taraf vb) ve prognoz 

 Eşlik edebilecek sorun/özellikler 

 ROM, kuvvet testlerinin sonuçları 

 Ortezden beklenen fonksiyonel değişim 

 Düzeltilmesi beklenen deformitenin tarifi 

 Planlanan Ortezin tarifi 

 Kama, kısalık telafisi, çektirme bant vb. 

 Proksimal ve distal eklemlere etkisi 

 Sürdürülen veya planlanan diğer tedavi 
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 Doğabilecek olumsuz durumlar 

 Materyal tercihi 

 Kullanım süresi 

 Varsa önceki ortez tecrübeleri ve sonuçları 

 SUT kodu 

 Hekim iletişim bilgileri 

 

Hekim ; 

 Hastanın fonksiyonel problemlerini tanımlamalı 

 Ortez ihtiyacını kesinleştirmeli 

 Hastaya özel ve probleminin çözümüne yönelik ortezi reçete 
etmeli 

 Ortezin yeterliliğine karar vermeli 

 Hastanın ortezi doğru giyip çıkarmasını sağlamalı 

 Hastanın ortezi doğru kullanmasını sağlamalı 

 Fizyoterapisti ile konsülte etmeli  

 Ortezli yaşama uygun hareket programı hazırlamalı  

 

Ortotist ; 

 Cihazı reçeteye uygun ve tekniğine göre üretmeli  

 Olası görüşlerini hekim ile paylaşarak hastaya en uygun cihazın 
teminini sağlamalı 

 Ortezin bakım kurallarını hastaya yazılı vermeli 

 Tekniğine Uygun  
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 Giyip Çıkarma (yardımlı/yardımsız) 

 Temizleme 

 Bası kontrolü 

 Değişimleri izleme’yi hasta/yakınına anlatmalıdır 

 

Ortezin kontrolünde en sık yapılması gereken kontroller 

 Malzeme amaca yönelik seçilmiş mi? 

 Kesim çizgileri amaca uygun mu? 

 Düz zemine konulduğunda yer teması ve ön/arka/yan açısal 
yerleşimi hedefe yönelik mi? 

 Eklem varsa amaca uygun mu? 

 Eklemli ise,ayak bileği aksı üzerinde mi? 

 Basma sırasında diz tam ekstansiyonda mı?  

 Topuk vuruşundan hemen sonra diz hafifçe fleksiyona geliyor 
mu?  

 Salınım fazında yeterli klirens sağlanıyor mu? 

 Ayakkabının tabanı yere tam olarak temas ediyor mu? 

 Proksimal kenarı fibula başının 2-2.5 cm altında mı? 

 Baskılar kabul edilebilir sınırlarda mı?  

 Rahat, kozmetik, kullanışlı ve fonksiyonel mi?  

 Giyip çıkarma uygun mu? 

 Ayakkabı uygun mu? 
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AYAK ORTEZLERİ 

Ayak Ortezleri, ayak eklemlerinin yapısal bütünlüğünü artırmak ve 
yer tepkimesi kuvvetlerinin düzenlenmesi amacıyla kullanılır. Ortez 
duvarlarının yüksek olması topuk kontrolünün iyi olmasını sağlar. 
Ayrıca ön ayağın abduksiyon ve adduksiyonunu kontrol eder, basıyı 
bütün ayağa yayarak istenilmeyen uyarıları azaltır. Ayak ortezleri 
genel olarak plantar ve dorsifleksiyonu kontrol edemezler. Temel 
olarak planovalgus ve ekinovarus deformiteleri için önerilir. Öncelikle 
hipotonik çocuklarda, spastik ayak deformitesi olan büyük çocuk veya 
adölosanlarda önerilir. Varus veya valgusu kontrol için supramalleolar 
kenar uzatılabilir. 

AYAK BİLEĞİ-AYAK ORTEZLERİ 

Bu grup altında ayak bileğini de içeren dolayısıyla daha fazla planda 
kısıtlama yapan ortezler incelenmektedir. Harekete izin verme 
durumları ve izin verdikleri yönler etkinliğini belirler. 

Sabit (SOLİD) AFO: Sabit AFO’lar ayak-bileği hareketinin her 3 
planda “maksimum” kısıtlar, mediolateral ve sagital stabilite sağlar, 
ayağın salınım fazında istenilmeyen ekinini önler, diz 
hiperekstansiyon/hiperfleksiyonunu  kontrol eder.  

Eklemli AFO: Sabit afoların dezavantajlarını gidermek için ortezlere 
anatomik eklem aksı hizasında plastik veya metallerden eklemler 
konulmuştur. Bu grup cihazlar izin verilen hareketin yönüne göre 
isimlendirilmektedir. Spastik serebral palsili gruplarda en sık 
kullanılan posterior stoplu AFO’lardır. Posterior stop salınım fazı 
sırasında plantar fleksiyonu kısıtlar. Orta derecede spastisite 
varlığında plantar fleksiyon spazmını kontrol ederek ekin 
deformitesini önler 

Eklemli AFO kullanımı için ön şart ayak bileğinde en az 5° gerçek 
dorsifleksiyon açısının olmasıdır. Subtalar veya midtarsal eklem 
pozisyonlarının düzgün olması ve aşırı spastisite ve instabilite 
olmaması istenilir. Eklemli afolar subtalar eklem hareketlerine, bilek 
eklem hareketlerinden daha fazla izin verdiklerinden ayak 
deformitelerini arttırırlar. Aynı şekilde bu tip afolar basma fazında 
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artan diz fleksiyonuna sahip veya bükük diz yürüyüşü sergileyenlerde, 
sabit ekin deformitesi olanlarda, alçak topuklu; bağcıklı veya velkrolu 
ayakkabılar giymek istemeyenlerde ve takibi yapılamayacak olan 
hastalarda tercih edilmemelidir. 

   

Resim: PF stoplu ve serbest eklemli AFO 

Refleks AFO (PLSO): Sabit afoların medial ve lateral kesim 
çizgilerinin arkaya yakın gerçekleştirilmesi ile elde edilirler. Basma 
fazında ayakbileğinin pasif dorsifleksiyona gitmesine izin verirler. 
Hafif derecede spastisitesi olan olgularda ayakbileğinin plantar 
fleksiyonu engelleyebilmekle beraber, varus/valgus varlığında 
kesinlikle önerilmemektedir.  

Ground Reaction AFO / Flour reaction AFO (GRAFO=FRAFO): 
Bu isim altında genellikle ayakbileği sabit, tibia ön yüzünde desteği 
olan AFO’lar değerlendirilir. Arka açıklığı malleol seviyesindedir. 
Topuğun ortezin içinde kalması önemli bir özelliğidir. Taban kısmı 
parmakları geçmelidir. Bu ortez basma fazında dizin sagital plan 
stabilitesini sağlar. İkinci dönmede (rocker) tibianın öne ilerlemesini 
sınırlar, diz ekstansiyonunu iyileştirir, ve sonuç olarak dizin eksternal 
ekstansiyon momentini arttırır. Etkinliğini yer tepkimesi kuvvetinin 
dizin önünden geçirerek gösterir. Bükük diz yürüyüşüne sebep olan 

çoğu durumlarda tercih edilir  
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Resim : Bükük diz ve GRAFO ile düzeltme 



SEREBRAL PALSİDE ORTOPEDİK CERRAHİ YAKLAŞIMLAR

Serebral palsi prenatal, neonatal veya postnatal dönemde gelişmekte olan beyinde 
ilerleyici olmayan, ancak gelişimsel olarak hareket ve duruş bozukluğuna yol açan, aktiviteyi 
sınırlayan bir grup motor, duysal ve bilişsel bozukluğu ifade eder.

Serebral palside beyin lezyonunun doğrudan etkisiyle birincil bozukluklar ortaya çıkar. 
Birincil bozukluklar; spastisite, ko-kontraksiyonlar, klonus, hiperrefleksi ve primitif refleksler
gibi “pozitif” bulgular; güçsüzlük, yorulma, izole kas kontrolünün kaybı, denge bozukluğu ve 
denge tepkisinin zayıf olması, eklemlerdeki kas agonistleri ve antagonistleri arasındaki 
göreceli dengesizlik, duyusal problemler, bilişsel bozukluk gibi “negatif” bulguları kapsar. 

Piramidal sistem tutulumunda spastisite; ekstrapiramidal sistem tutulumunda atetoid bulgular;
piramidal ve ekstrapiramidal tutulumda karma bulgular ortaya çıkar. Spastik hemiplejik kişi 
çoğunlukla bağımsız olarak yürür. Spastik diplejikler yardımcı cihazlarla yürür. Spastik 
kuadriplejikler nadiren fonksiyonel yürüyüşe sahip olur.

İkincil bozukluklar birincil bozuklukların sonraki etkileri olarak gelişir. Spastisite uzun 
kemikve 
muskulotendinöz birimin gelişimleri arasında dengesizliğe yol açarak kas büyümesini etkiler 
ve kontraktürlere, deformitelere, fonksiyon kaybına, ağrı ve bakım zorluğuna yol açar. Kas 
iskelet matüritesiyle sorunlar artar. Daha az ve kısa kas lifi; daha uzun tendon gelişimine yol 
açar. Azalmış kesit alanı nedeniyle kaslar daha zayıf ve hareket yeteneği daha az olur. 
Kasların hem sıkı hem de çok kısa olduğu “statik” kas kontraktürleri gelişir. Motor beceri 
kazanımındaki zafiyet ve gecikmelerin toplam etkisiyle atipik yürüyüş paternleri, dinamik ve 
statik deformiteler  gelişir.
Üst ekstremitede dirsek fleksiyon kontraktürü (biseps ve pronator teres), bilek fleksiyon 
kontraktürü (önkol fleksörleri); alt ekstremitelerde; kalça fleksiyon kontraktürü (psoas), diz 
fleksiyon kontraktürü (hamstring),  ayak bileği equinus (gastrocnemius) kontraktürleri gelişir. 
Büyüme sırasındaki spastisite kemiklerde plastik deformiteye, bükülmeye ve eklem yer 
değiştirmesine neden olur. Eklem instabilitesi genellikle hem eklem deformitesinin hem de 
eklem boyunca köprü oluşturan agonist- antagonist kasların dengesiz kuvvetlerinin bir 
sonucudur.
Ortopedik cerrahi ikincil bozuklukların düzeltilmesinde önemli rol oynar.

İskelet yapıları yürüyüş sırasında kaldıraç görevi görür. Kas aktivitesi ve yer çekimine karşı 
oluşan reaksiyon kuvveti, eklemlerin etrafında moment kuvvetleri üretir. Normal şartlarda 
yürüyüş siklusunu oluşturan ardışık hareket dizisine yol açar. Serebral palside iskelet 
deformiteleri kemiklerin kaldıraç kolu olarak işlevini etkiler ve yürüyüşü zorlaştırır. 
Kaldıraç kolu disfonksiyonu, yürüme yeteneğini bozar, kaslar ve yer reaksiyon kuvvetleri, 
kombine bir hareket üretmek için iskelet üzerinde hareket etmeleri gerektiğinden zayıf motor 
kontrol nedeniyle uygun ve yeterli olmaz.



Kaldıraç kolu disfonksiyonu  türleri: Kısa kaldıraç kolu (coxa valga), Esnek kaldıraç kolu (pes
valgus), Hatalı kaldıraç kolu (dış tibial torsiyon), Anormal pivot veya hareket noktası (kalça
subluksasyonu veya çıkığı), Pozisyonel  kaldıraç kolu disfonksiyonu  (çömelmiş yürüyüş)

Üçüncül bozukluklar birincil/ikincil bozukluklara karşı gelişen kompansatuvar 
yanıtlardır ve dikkatle tanımlanmalıdırlar. Cerrahi uygulanmamalıdır. Ör: rektus femoris ve 
hamstring eş-spastisitesinde gevşetilmeleri

Serebral Palside Ortopedik Cerrahinin İlkeleri
Kaba Motor Fonksiyon Sınıflandırma Sistemi (GMFCS: Gross Motor Function 

Classification System) ve Fonksiyonel Hareketlilik Ölçeği (FMS: Functional Mobility 
Scale)’ne göre ambulasyon durumu değerlendirilir. Genellikle GMFSS- I, II, III yürüyebilir; 
GMFSS- IV ve V yürüyemez olarak değerlendirilir. Amaç; yürüyebilen hastada yürüme 
yeteneğini sürdürmek, iyileştirmek iken yürüyemeyen hastada konfor, pozisyonlama, oturma 
dengesi ve postürünü artırmaktır. Yürüyemeyen bir çocukta yürüyebilen hasta işlemlerinin  
uygulanması (ve tersi) önemli işlev kaybına yol açabilir

Ortopedik cerrahideki yeni gelişmeler: 1.Kalça yaklaşımları ve izleminin önem 
kazanması; kalçanın lükse olmasını önlemek, 2.Minimal invaziv prosedürlerin daha kolay ve 
başarılı olarak uygulanabilmesi, 3. Ekstrernal fiksasyonun klasik plaklar ve vidalara alternatif 
olarak kullanılabilmesi, 4.Yürüme analizlerinden de yararlanarak mevcut yürüme 
bozukluğunun daha iyi değerlendirilmeye çalışılması. Sadece kemiksel cerrahi ile 
düzeltilebilen kaldıraç kolu işlev bozukluklarının daha iyi anlaşılması, 5.Tek aşamalı, çok 
seviyeli cerrahiler (SEMLS; single-event multilevel surgery) 5.Selektif spastisite kontrol 
cerrahisi, 6.Anti spastisite cerrahisi.

Cerrahi düzeltme optimalden az veya çok yapılırsa genellikle deformite nüks eder veya 
daha kompleks hale gelir, geri dönüşümsüz fonksiyon kaybı da dahil olmak üzere önemli 
ölçüde kötüleşmeye yol açabilir. Spastisite seçici bir şekilde azaltılmalı, artmış kas tonusu 
bazen yararlı olabilir. İşlevi veya hijyeni engelleyen kontraktürler düzeltilmelidir. Çoklu 
deformite varlığında dengesiz düzeltmeye bağlı dekompansasyonun önlenmesi için tek 
aşamalı cerrahi önerilir. Hastanın uzun dönemli yönetimine entegre edilmeli ve en uygun 
zamanda öngörülmeli ve uygulanmalıdır.  “Son çare” müdahalesi veya rehabilitasyonun 
başarısızlığı olarak görülmemelidir.
Ortopedik cerrahi; denge, seçici motor kontrol ve yetersiz güç ile ilgili sorunları doğrudan ele 
almaz. 

Serebral palside genel ortopedik yaklaşım ilkeleri şöyle özetlenebilir; 1.Multidisipliner 
yaklaşım, 2.Uygun yaşta gerekli prosedürlerin uygulanması, 3. Doğru endikasyonun 
belirlenmesi, 4.Doğru biyomekanik prensipler, 5.Protokol tabanlı, yoğun, disiplinli, kurumsal 
rehabilitasyon  6.Hastanın periyodik değerlendirilmesi, izlemi.

Serebral palside temel ortopedik cerrahi yaklaşımlar; tendon transferleri, osteotomiler, 
artrodez gibi kemik ve eklem prosedürlerini içerir. Disfonksiyonun ciddiyetine uyması 



gereken “cerrahi doz” kavramı önemlidir. Serebral palside multiartiküler kaslar, 
monoartiküler kaslardan daha yaygın olarak kasılır (ör: Psoas, rectus femoris, hamstringler ve 
gastrocnemius). Anti-yerçekimi fonksiyonunu ve postoperatif dönemde stabilite kaybından 
korumak için monokartiküler kasların gevşetilmesiden kaçınılmalıdır.

Serebral Palside Ortopedik Cerrahinin Zamanlaması
MSS matüritesi, ambulasyon potansiyeli, kontraktürlerin ve  kaldıraç kolu 

disfonksiyonu gelişme hızı cerrahi zamanlamayı belirleyen önemli etkenlerdir. Spastik 
diplejide, ortopedik tedavi 4-8 yaş arasında tamamlanmalıdır. Kararsız  kaldıraç kolu 
disfonksiyonu yaştan bağımsız olarak her zaman düzeltilebilir. Kalça dislokasyonu yaştan 
bağımsız olarak mutlak cerrahi endikasyondur. Çıkık yok ise yüksek nüks riski nedeniyle 
cerrahi 7-9 yaşına kadar ertelenmelidir. Alternatif görüş; kontraktürlerin tekrarlama riskinin 
asgariye indirgenmesi, kaldıraç kolu disfonksiyonu  ve eklem dekompansasyonu başlamadan 
veya şiddetlenmeden önce, 4-6 yaş arasında cerrahi uygulanması. Çok aşamalı ardışık cerrahi 
tedavilerin rehabilitasyon süreciyle birlikte uzun sürmesi çocukların doğum günlerinin çoğunu
hastanede veya rehabilitasyonda geçirmelerine yol açmakta ve bu olgu ‘’Doğum Günü 
Sendromu"  olarak isimlendirilmiştir. Serebral palside kas-iskelet sistemi deformitelerinin 
yönetimi için giderek popularitesi artan güncel ortopedik cerrahi yaklaşım ‘’Tek Olay Çok 
Düzeyli Cerrahi’’ dir (SEMLS; Single Event Multilevel Surgery).

Serebral Palside Üst Ekstremite Tutulumuna Ortopedik Cerrahi Yaklaşım
Genellikle kuadriplejik ve hemiplejik olgular etkilenmiştir. Üst ekstremitede spastisiteye

sıklıkla duysal sorunlar da eşlik eder. Stereognosis, propriosepsion, barognosis, yüzeyel duyu 
defekti iyi değerlendirilmelidir. Duysal kayıp hastanın elini yok saymasına kadar gidebilir. 
Cerrahi planlamada zeka ve entelektüel durum da iyi değerlendirilmelidir.

El işlevsel ise veya işlevsel hale gelebilecekse omuz, dirsek veya önkol deformiteleri ile
uğraşılmalıdır. Öncelikle uğraşı tedavisi ile tutulan üst ekstremitenin kullanılması için çocuk 
cesaretlendirilmelidir. İki elle oynanan oyunlar, büyük toplarla eli kullanması sağlanmalıdır
Ortezieme bu kullanma çabasını engelleyeceğinden pek önerilmez. Genellikle 6-9 yaşlarında 
cerrahi tedavi seçilebilir. İstemli olarak kavrama ve gevşeme yapabilen, duyusu ve 
propriosepsiyonu olan hastalarda işlevsel başarı sağlanır. Mental kapasite ile hastanın 
ameliyat sonrası işlevsel başarısı paraleldir. Sağlam ele yardımcı bir el sağlama amacı daha 
gerçekçi bir beklentidir. Kozmetik amaçlı veya hijyene yönelik cerrahi tedaviler de yapılabilir.
Tüm deformitelerin tek cerrahi seansta düzeltilmesi amaçlanmalıdır

Omuz kontraktürü veya spastisitesi genellikle cerrahi gerektirmez. Sıklıkla addüksiyon 
ve iç rotasyon deformitesi mevcuttur. En sık brakiyal felçte uygulanan Fairbank operasyonu 
ve humerus rotasyonel osteotomisi uygulanır. Aksiller yaklaşım ile girilerek pektoralis major 
ve subskapularis tendonları Z-plasti ile uzatılır.

Dirsekte baskın olan deformite fleksiyon kontraktürüdür. Elini fonksiyonel olarak 
kullanan hastada ileri uzanmasına engel olur. Eli fonksiyonel olmayan hastada antekubital 
fossada cilt lezyonları gelişebilir. Bu iki durumda fleksiyon kontraktürü açılmalıdır. 
Pronator teres ve bazen de pronator kuadratus spastisitesi nedenyle önkolda pronasyon 
kontraktürü gelişir. Pronator teresin miyotomisi, reroutingi veya FCU’nin ulnar taraftan 
çevrilerek transferi bu kontraktürü düzeltebilir.



El ve bilek kontrakürü çocuğun elinin varlığını hissetmesi için hemen 3 yaş sonrasında 
yapılmalıdır. Duyu muayenesi çok önemlidir. Duyusu kötü olan elde yapılacak cerrahi sonucu
hasta elini reddedebilir. İyi duyu muayenesi için iyi iletişim gereklidir (4 yaş). Cerrahide 
amaç, fonksiyonel el kavrama ve gevşemeyi sağlamaktır. El bileği ve parmaklarda fleksiyon 
deformitesi varlığında uygulanabilecek cerrahi prosedürler; FCU tenotomisi, parmak fleksör 
gevşetme, FCU’nun ECRB veya EDC’ye transferi, fleksörlerin tenotomisi, FDS’nun FDP’ye 
transferi, el bileği artrodezi, karpektomi spastisitenin derecesine göre önerilir. 

Başparmak avuç içinde deformitesi kavramayı zorlaştırır. FPL, FPB, adduktor pollisis, 
birinci dorsal  interossöz kasların spastisitesi yanısıra EPL, EPB, adduktor pollisis longus 
güçsüzlüğü bu deformiteye neden olur. Adduktor pollisis miyotomisi, birinci dorsal interossöz
orjininden gevşetme, FPL uzatma, abduktor pollisis'i güçlendirme, PL, BR, FCR, MF 
eklemde hiperekstansiyon var ise metakarpofalangeal eklem artrodezi önerilir. 

Santral slip tenotomisi PİP’ de kuğu boynu deformitesi varlığında çok etkili. PİP deki 
deformite 20o’nin üzerindeyse uygulanır. PİP eklemin hemen proksimalinden transvers 
insizyon ile yapılır, lateral band sağlam bırakılmalıdır.

Serebral Palside Alt Ekstremite Tutulumuna Ortopedik Cerrahi Yaklaşım
Sağlıklı çocukta ayakta duruş postürü, günlük fiziksel aktiviteler alt ekstremite kas ve iskelet 
yapısının normal gelişimine katkı sağlar. Serebral palsili çocukta spastisitenin ve primitif 
reflekslerin devam etmesi, hatalı postür alışkanlığı, kemiklere yüklenmenin fizyolojik 
uyarısının olmaması, dengesiz kas gücü ve büyüme (anteversiyon, koksa valga) sorunları alt 
ekstremitede kontraktürlerin ve deformitelerin gelişimine ve yürüme bozukluğuna yol açar. 
Başlıca patolojik yürüme tipleri; makaslama yürüyüşü (aşırı kalça adduksiyonu), çökük 
yürüyüş (aşırı kalça fleksiyonu, diz fleksiyonu ve ayak bileği dorsifleksiyonu), sıçrama 
yürüyüşü (aşırı kalça fleksiyonu, diz fleksiyonu ve ayak bileği plantar fleksiyonu), sert diz 
yürüyüşü (rektus femorisin aşırı aktivitesi, rekurvatum yürüyüşü (ekinus kontraktürüne bağlı 
diz hiperekstensiyonu) 

Kalça subluksasyonu- dislokasyonu
Serebral palsili çocuk normal kalça ile doğar, ancak spastisitenin devam etmesi ve 

kontraktürlerin gelişimiyle çıkık riki artar. Migrasyon indeksi %20- 32 ise kalça çıkık riski 
altındadır;  %33- 99 ise subluksedir. Yürüyemeyenlerde kalça çıkığı daha yüksek oranda 
gelişmektedir. Kalça çıkığı bağımsız yürüyenlerde %7; yürüyemeyenlerde %60 olarak rapor 
edilmektedir. Kalça çıkığı riski açısından kuadriparezik olgularda 6 ayda bir; yürüyebilen 
çocukta yılda bir direkt radyografiyle takip önerilir.   Öncelikle kalça çıkığı gelişimi 
önlenmelidir. Asetabuler indeksde kalça çıkığı gelişimi açısından takipte önemli bir 
parametredir. Asetabuler indeks 34o altında olmalıdır. Kalçanın ortopedik takibi ve 
yaklaşımında ortezler, botulinum toksini, yumuşak doku ameliyatları (psoas ve adduktor 
tenotomi), femoral kısaltma, varizasyon, periasetabuler osteotomiler, kombine ameliyatlar 
önemli tedavi modaliteleridir. Gecikmiş, yapısal olarak eklem yüzey harabiyeti gelişmiş, 
anatomik redüksiyonu mümkün olmayan olgularda kurtarma (salvage) prosedürleri uygulanır.

Serebral Palside Diz Sorunları



Dizde fleksiyon deformitesi
Dizde fleksiyon deformitesi nedenleri; gergin hamstring- zayıf kuadriseps, kalça 

fleksiyon deformitesine sekonder, ayak bileği ekinus deformitesine sekonder, aşil tendonu 
aşırı uzatılmasına bağlı iyatrojenik (güçsüzleşen triseps kasının kompansasyonu), plantar 
fleksörlerin zayıflığı.
Serebral palside plantar fleksiyon- diz ekstansiyon birlikteliği ve normal yürüyüş paterni 
bozulur. Soleus kası zayıf olduğu için duruş fazında tibianın öne gidişini kontrol edemez ve 
diz fleksiyona gider.
Fleksiyonda yürüyüş çok daha fazla enerji harcanmasına neden olur. Hamstring spastisitesi- 
kontraktürü  pelvisin posteriora tiltine, bu da oturuşta belde kifotik eğriliğe ve iskium yerine 
sakrum üzerine oturmaya yol açar. 
Sabit diz fleksiyon kontraktürü 20o’ nin üzerindeyse distal hamstring tenotomi 
(semitendinosus, gracilis Z- plasti, sliding tenotomi, semimembranosus ve biseps miyofasyal 
gevşetme) uygulanabilir. 

Dizde ekstansiyon deformitesi
Rektus femoris spastisitesi nedeniyle gelişir. Rekus femorisin sadece erken salınım fazında 
aktif olması gerekirken daha uzun süre aktif kalmasına bağlıdır. Ciddi motor kontrol 
bozukluğunda tüm kuadriseps kasılıyken motor kontrol problemi azaldığında sadece rektus 
femoris aktiftir. 
Kalça ve dizin ardışık fleksiyonu yapılamaz. Diz kıvrılamaz ve sert diz yürüyüşüne sebep 
olur. Bu durumda distal rectus femoris transferi tercih edilen cerrahi yaklaşım olmakadır 
(rektus femoris tendonu distalde tünel oluşturularak semitendinozusa dikilir). Transfer sonrası 
rectus femoris hem kalça hem diz için fleksör haline gelir. 

Serebral Palside Ayak ve Ayak Bileği Sorunları
En sık ekinus, ekinoplanovalgus ve ekinokavovarus deformiteleri gelişir. Genellikle 

ayak bileği valgusu ve halluks valgus ile de ilişkilidir. Dinamik deformitelerin gelişiminde 
aşırı kas aktivitesi ve imbalansı sözkonusudur. En sık gastroknemius- soleus kas spastisitesi 
nedeniyledir. Spastisite tedavisi veya tendon transferlerleri uygulanır. Sabit- sert deformiteler 
yapısal iskelet uyumsuzluğu gelişmiş olan deformitelerdir. Kombine yumuşak doku ve kemik 
ameliyatları ile düzeltilebilirler. Bu amaçla uzatma, kısaltma, açılandırma veya rotasyonel 
osteotomiler, artrodez gibi kemik prosedürleri uygulanır. Osteotomiler artrodeze tercih edilir. 
Ayağın kemiksel dizilimini düzeltmek ve ayakların şok emilimini ve kaldıraç fonksiyonlarını 
optimize etmek için intrasegmenter ve intersegmenter hareketi korur.

Ekinus Deformitesi
Spastik serebral palsi ve equinus yürüyüşü olan çocukların aşil tendonu normale göre 

uzun kas gövdesi kısadır. Aşil kontraktürü konservatif yöntemlerle (fizik tedavi, 
miyorelaksanlar, alçılama, motor blok, botulinum toksini) çözülemezse cerrahi tedavilere 
başvurulur. Cerrahi tedavilerde rekürrens olasılığını azaltmak için 5 yaşına kadar beklenmesi 
önerilir. Cerrahideki amaç yürüyüş için gerekli olan 5o- 10o dorsifleksiyon, 20o- 25o derece 
plantar fleksiyon elde etmektir.



Diplejide tipik olarak gastroknemius etkilenmiştir ve midkalfdan miyofasyal gevşetme yeterli 
olur.
Hemiplejide soleus bazen kontraktedir ve birleşik tendonun biraz daha distalden miyofasyal 
gevşetilmesi tercih edilmelidir. Aşırı gevşetmeden kaçınılmalıdır. Gerekirse tekrarlayan ekin 
kontraktürünün tekrar gevşetilmesi aşırı düzeltmeyle oluşacak pes kalkaneusa tercih 
edilmelidir.

Aşiloplasti Cerrahi Teknikleri; 1. Aşil tendonunun uzatılması (White, Hauser), 2. 
Gastroknemius tendonunun uzatılması (Baker, Strayer, Vulpius), 3. Femurdan 
gastroknemiusun başlarının serbeştileştirilmesi (Silfverskiöld), 4. Aşil tendonunun kalkaneusa
yapışma yerinin öne alınması (Throop), 5. Parsiyel tibial sinir nörektomisi 

Split Posterior Tibial Tendon Transferi
Özellikle arka ayak varusu olan dinamik ekinovarus için endikedir

Planovalgus Deformitesi
İkinci en yaygın deformitedir. Spastik diplejili hastalarda gastrosoleus aşırı çekişi ile 

ekinusun yanı sıra valgus deformitesi gelişir. 
Gastrosoleus kompleksinin aşırı çekişi yanısıra peroneal kasların spastisitesi de etkilidir
Bu tabloya tibialis posteriyor kas güçsüzlüğü de eklenebilir. Navikula lateralizasyonu ile 
başlar, talus başının medial orta ayakta belirginleşmesine neden olur. Klinik olarak ayağın iç 
kısmında, özellikle talus başında yüklenme fazladır, ağrılı olabilir. Ağrılı yürüyüş veya ayağın
mekanik stabilitesi yürüme fonksiyonunu etkiliyorsa cerrahi tedavi önerilir. Lateral kalkaneal 
uzatma osteotomisi + peroneus brevis transferi önerilen cerrahi tedavidir. Kalkaneal kaydırma
osteotomisi de uygulanabilir.

Diğer Ayak/Ayak Bileği Deformiteleri
Ayak bileği valgusu
Ayağın valgusuna ayak bileğindeki valgus da katkıda bulunabilir. Tedavide patolojinin 

nerede olduğunu belirlemek önemlidir. Ayak arkası ekinusu ve ayak önü abdüksiyonu direk 
grafilerde ortaya konulabilir. Hafif deformitelerde ortezlerle destek olunur. Fizisi açık ve 2 
yıldan fazla büyüme bekleniyorsa medial malleolar vida ile geçici hemiepifizyodez önerilir

Halluks valgus 
Yürümrnin duruş fazında ayak instabildir. Kaldıraç kolu bozulmuştur. Duruş fazının sonunda 
ayak, vücudu ileri ittirecek gücü üretmekte zorlanır. İkincil olarak gelişebilir. 
1. metatarsofalangeal eklem artrodezi veya 1. mertatars proksimal osteotomisi, distal yumuşak
doku gevşetmesi ve bunyonun eksizyonu uygulanır.

Şiddetli sert ekinokavovarus 
Tek aşamalı yumuşak doku prosedürleri + lateral kalkaneal kaydırma ve/veya lateral kapalı 
kama osteotomisi + midtarsal dome osteotomisi + 1. metatars için modifiye Jones prosedürü



FEMORAL VE TİBİAL VERSİYONUN DÜZELTİLMESİ
Spastik diplejiklerde femoral artmış anteversiyona kompansatuvar olarak eksternel tibial

torsiyon gelişir. Torsiyonel deformiteler kasların kaldıraç kolu yönlerini bozarak ayak, ayak 
bileği itme gücünün azalmasına neden olur. Artan femoral anteversiyona bağlı klinik olarak 
anlamlı bir iç rotasyon (intoeing) yürüyüşü varsa femoral derotasyon osteotomisi uygulanır. 
Proksimal (inter trokanterik) veya distal (suprakondiler) yapılabilir. 
Proksimal seviyede osteotomi, koksa valga ve kalça çıkığında varizasyon (VDRO) 
yapılmasına izin verir
Osteotomi, iliopsos insersiyosunun proksimalinden uygulanır, böylece fonksiyonel uzaması 
sağlanır
Tibianın 30°nin üzerinde dış veya iç torsiyonu varsa distal tibial (supramalleolar) 
derotasyonel osteotomi tercih edilir.

En sık karşılaşılan klinik senaryo; 4-6 yaşında, spastik diplejili, makaslama ve parmak 
ucu yürüyüşü olan hasta. Detaylı bir değerlendirme yapılmadan ilk bakışta adduktör longus 
ve brevis (obturator nörektomi olsun veya olmasın) tenotomileri ve aşil tendonu Z-plasti ile 
uzatılması gibi tenotomilerden fayda göreceği düşünülüp bu yumuşak doku prosedürleri 
sadece birkaç dakikada gerçekleştirilebilir, ancak çocuğun fonksiyonel sonuçları yıkıcı ve 
telafisi çok zor olabilir. Spastik diplejili olguların çoğu kalça ve diz fleksiyon kontraktürleri 
ve parmak ucu yürüyüşü ağırlık merkezini ayarlamak için kompansatuvar olarak 
geliştirmiştir. Kalça ve diz kontraktürlerinin varlığında aşil tendonunun uzatılması kaçınılmaz 
olarak dengesiz bir topuk yürüyüşüne yol açacaktır
Dizdeki fleksiyon kontraktürü devam edecek veya kötüleşecektir. ‘’Makaslama” yürüyüşü 
medial hamstringlerin spastisitesinden ve çoğu durumda artmış femoral anteversiyondan 
kaynaklanmaktadır
Bu durumda adduktör tenotomi (önemli kalça fleksör ve antigravite kasları)ve obturator 
nörektomi, kalçaların hiperabüksiyonu ile kabul edilemez geniş tabanlı bir yürüyüş patterni 
yanı sıra bağımsız veya destekli yürümeyi daha da zorlaştıracaktır.

GENEL ÖNERİLER
Öncelikle  spastisite tedavi edilmeli. Kemiksel deformite mevcut ise yumuşak doku 

prosedürlerinden önce düzeltilmelidir.  Mevcut kontrakür veya deformitenin primer veya 
kompansatuvar olduğu iyi ayırt edilmelidir. Genel prensiplere uyulurken hastaya ve primer 
patolojiye özel yaklaşım izlenmelidir. Spastisite ve kaldıraç kolu disfonksiyonunu aynı anda 
ve etkili bir şekilde düzeltmek ve yoğun, protokol tabanlı rehabilitasyon programı en iyi 
fonksiyonel sonucu sağlar. Ortopedik cerrahi kısa vadede fonksiyonu iyileştirme; uzun 
vadede bakım yükünü azaltmayı hedefler. Uzun süren ve zor bir öğrenme eğrisi gerektiriyor.



Serebral Palside Nöroşirurjikal Cerrahi Tedaviler

Doç. Dr. Nejat Işık

SB İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin Cerrahi 
Kliniği

Serebral  palsi (SP),  beynin  erken dönemdeki  (fetal  dönem ile  beş  yaş  arasında)  gelişimi
sırasında  oluşan  lezyon  ya  da  anomalilere  sekonder  beyin  hasarı  ile  ortaya  çıkan,  non-
progresif  bir  klinik  tablodur.  %80  inde  Hareket  Bozuklukları (Spastisite,  Distoni,  Atetoz,
Kore,  Ataksi,  Tremor  gibi)  vardır. Serebral  palsili  spastik  çocuklarda  «Hep  içe   dönme,
kıvrılma,  yuvarlanma»  şeklinde görüntü vardır. Dirsek, bilek, diz ve ayak bileğinde fleksör
postür  hakimken,  kalça  ekleminde  adduksion  ve  internal  rotasyon  postürü  hakimdir  ve
bunlara bağlı kontraktürler, deformiteler gelişir. SP tedavisi multidisipliner olarak uygulanan,
medikal ve cerrahi yöntemlerden oluşur. Özellikle spastisite hakim olan durumlarda baklofen
infuzyon  pompası,  Dorsal  selektif  rizotomi,  periferal  selektiv  nörotomiler  gibi
nöroşirurjikal seçenekler uygun olgularda oldukça etkindir. Ancak sürekli fizyoterapi desteği
ve aile uyumu olmadan, cerrahi tedaviler başarılı olamaz.

PERİFERAL SELEKTİV NÖROTOMİLER 

Fokal spastik olgularda botoks toksini, alkol veya fenol enjeksiyonları ile periferik motor blok
ilk  seçenektir.  Ancak  bunlar  kısa  sürelidir  ve  6  ayda bir  tekrarlamak gerekir  ve  zamanla
bunlara rezistans gelişir veya allerji olabilir. Bu gibi kontraktürü olmayan olgularda Selektif
nörotomi  ya  da  başka  deyişle  selektif  fasikülotomi  uygun  bir  cerrahi   yöntemdir.
Nöromuskuler blok gibi etki eder, kas kontraksiyonunu azaltır ancak uzun süreli ablatif ve
geri  dönüşümsüz  bir  yöntemdir.  Ameliyat  öncesi  lokal  anestezi  ile  test  yapılması  cerrahi
başarı  oranını  arttırmaktadır.  Burada  amaç,  spastik  kası  innerve  eden  sinirdeki  motor
fasiküllerin bir kısmının kesilmesi ve sensoriyal dalların korunmasıdır. Operasyon sırasında
sensoriyal dallar zedelenirse istenmeyen deafferantasyon ve kozalji tablosu ortaya çıkabilir. 

CPde  spastisite  sadece  gastroknemius  kası  ile  soleus  kaslarını  tutuyor  ise  botilinum
enjeksiyonu fizik tedavi ile birlikte ilk tercih olabilir. Bu hastalarda ileri dönemlerde tibial
selektif  nörotomi planlanabilir.  CPde  adduktorlarda  spastisite  belirgin  ise  botulinum
uygulamaları genellikle yetersiz kalmaktadır. Burada obturator nörotomi kalçada oluşabilecek
dislokasyonları  ve  ağrılı  spazmları  önleyici  bir  yöntem  olarak  düşünülmelidir.  Fokal
spastisitenin lokalizasyonuna göre hedef periferik sinir belirlenir. Yapılabilecek nörotomiler
aşağıdaki listede sıralanmıştır.

Alt extremite spastisitesi için ;

a) Obturator  Nörotomi: Serebral  palsili  çocuklarda  kalçanın  adduktor  kaslarının
oluşturduğu spastisite tedavisinde tercih edilmektedir. 

b) Hamstring Selektif Nörotomi: Spastik dipleji ve dizde fleksiyon deformitesi olan
hastalarda tercih edilebilir. 
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c) Selektif  Tibial  Nörotomi:  Varus  deformitesi  ve  spastik  düşük ayak  olan  hastalarda
tercih edilmesi gereken bir yöntemdir. 

d) Anterior  Tibial  Nörotomi:  Hastanın  ayak  başparmakları  devamlı  Babinski
pozisyonunda ise yapilabilir

Üst ekstremite için;

e) Pektoralis  Major  ve  Teres  Major  Selektif  Nörotomi:  Omuzda  internal  rotasyon  ve
adduksiyon spastisitesinde uygulanan cerrahi yöntemdir. 

f)  Muskulokutanöz Selektif  Nörotomi:   Brachial  ve biseps brachii  adalelerinin ağrılı
spazmı ve ön kolda oluşan spastisite tablosunda tercih edilir

g)  Selektif Median Nörotomi: El bileğindeki ve ilk üç parmaktaki spastisite tablosunda
tercih edilir. 

h)  Ulnar  Selektif  Nörotomi:  Kuğu  boynu  deformitesi  olan  hastalarda  ulnar  selektif
nörotomi, median nörotomi ile birlikte uygulanabilir. 

CPde  spastisite  alt  ekstremitelerde  hakimse  ilk  olarak  intratekal  baklofen  pompası  tercih
edilmelidir.  Diğer  seçenek  dorsal  rizotomi  olmalıdır.  Çocuklarda  sık  aralıklarla  pompanın
doldurulması ve daha sık tıkanması hasta ve ailesi için problem olmaktadır. Bu nedenle 6
yaşından küçük çocuklarda dorsal rizotomi ciddi bir seçenektir

İNTRATEKAL BAKLOFEN İNFUZYON POMPASI (İTB)

ITB Terapisi,  altta yatan istemli hareketi bozmadan spastisiteyi azaltan,  tahribatsız ve geri
dönüşümlü  bir  tedavidir.  Güncel  cerrahi  yaklaşımda  en  sık  kullanılan  baklofen  pompası
implantasyonunun mantığı, GABA agonistinin doğrudan intratekal alana verilmesi ile eksik
olan  inhibitör  nörotransmitterin  replase  edilmesidir. Presinaptik  GABA-B  reseptörlerine
bağlanarak ön boynuz hücrelerinde hiperpolarizasyona neden olur. Pratikte çok kullanılmakla
birlikte yeterli kanıt düzeyi yoktur.  Kısa dönem ve çok sınırlı kanıt ile  spastisitede  etkili
olduğu  söyleniyor. Hasnat ve Rice’in 2015 yılında yaptığı Cochrane Veritabanı Taraması’na
göre uzun dönemde intratekal baklofen pompasının komplikasyon oranı %10 ila %30 arasında
değişmektedir.

1. Oklüzyon, kırık, delinme ve yer değiştirme gibi kateterle ilgili problemler %8 ila %11
arasında, 

2. Hipotoni,  idrar  retansiyonu,konstipasyon,  bulantı  ve  uyuşukluk  gibi  intratekal
baklofen toksisitesinden kaynaklanan yan etkiler;  Semptomatik solunum yetmezliği
yaklaşık % 10 oranında rapor edilmiştir, koma nadirdir.

Avantajları;  Reversible,  Nonablatif cerrahi, Dozaj, her hastanın ihtiyaçlarını minimum yan 
etki ile karşılamak üzere titre edilebilir. Alt ext spastisitesinde oldukça etkin, Genel sonucu 
düzeltir

Dezavantaj; Pahalı, pil süresi bitince yeniden takılması gerekir, yüksek komplikasyon oranı 
var.
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SELEKTİF DORSAL RİZOTOMİ 

Selektif dorsal rizotomi (SDR) ile spinal korddan köken aldıkları yerde spastik uzuvlara bilgi
taşıyan duysal sinirlerin kesilerek  afferent eksitatör uyarıların azaltılması ile duyusal inputu
azaltarak bu spastik refleksi önlemek amaçlanır. Bu işlem sıklıkla serebral palsili çocuklarda
uygulanmaktadır.  Bacak  fonksiyonunda  iyileşme  sağladığı  kontraktür  ve  deformiteleri
önlediği kanıtlanmıştır. Sıklıkla cerrahi olarak vücudun tek bir bölgesi tedavi edilir, çünkü
günlük yaşamı kolaylaştırmak için gerekli olan spesifik hareketlerin yapılabilmesini sağlar.
Amaç rizotomi  ile  çocuğu pamuk  gibi  yapmak değil,  yararlı  spastisite  korunmalıdır.

Alt  ekstremitelerdeki  spastisitenin lumbosakral  dorsal  rizotomi ile  cerrahi  tedavisi  ilk  kez
Otfried  Förster  tarafından  yirminci  yüzyılın  başlarında  uygulanmıştır.  Förster’in  rizotomi
tekniği uzunca bir  süre unutulmuştur.  Gross bu yöntemi modifiye ederek sinir köklerinin
%80ini  keserek  nonselektif  parsiyel  dorsal  rizotomi  yapmışlardır.  intraoperatif
elektrofizyolojinin  de  kullanılmasıyla,  Fasano  ve  daha  sonra  Peacock  tarafindan  selektif
dorsal  rizotomi  (SDR)  seklinde  değiştirilmiş,  sonra  Park  tarafından  modifiye  edilmiştir.
Sindou  and  Georgoulis  (Keyhole  interlaminar  dorsal  rhizotomy  )  (KIDr)  2014,  minimal
invaziv tekniğini  kullanıma sunmuşlardır. 

Spastik diplejik, düşük  doğum  kilolu doğmuş,  Preterm,  Periventriküler lökomalazili (PVL)
çocuklar [SP], Üst  ekstremite  tutulumu yok  veya  hafif,  mental  işlevleri  normal veya
normale yakın ve kontraktür  gelişmemiş  hastalar Rizotomi adayıdır. Spastik kuadriparezi,
term bebekler, tüm ekstremitelerin  tutulumu,  daha   yaygın  beyin  harabiyeti   ve  mental
gerilik, diğer nörolojik pat ile birlikte MR ile serebellum veya basal ganglionlarda lezyon,
kontraktür   gelişmiş  olması,   + baskın Distoni ile birlikteliği   genellikle cerrahiye uygun
değildir. Kalça eklemi displazi,  daha önceden geçirilmiş uzatma veya ort  operasyon varsa
SDE kontrendikedir. SDR ye 6 ay içinde tendon uzatma ameliyatı eklenmesi sonuçları daha
da iyileştirir. Postoperatif  erken  dönemde  hipotoni  gelişir ancak kas tonusu yaklaşık  ikinci
ay  içinde  düzelmeye  başlar ve 6 – 9  ay  içinde  stabilize  olur...

Ameliyat  sırasında  en  sık  karşılaşılan  problem  bronkospazmdır.  Ameliyat  sonrası
gelişebilecek komplikasyonlar arasında en önemlileri sıklıkla geçici olan üriner inkontinans
ve  uzun segment  laminektomiye bağlı  spinal  deformite  gelişimidir. Ancak doğal  seyrinde
deformite  riski  %25  iken  SDR  de  bu  oran  %  28  dir.   SDR  komplikasyonları  aşağıda
listelenmiştir.

1. Mesane ve bacaklarda felç
2. impotans 
3. Duyu kaybı. 
4. Yara enf.
5. Menenjit    Ab kontrol edilebilir
6. BOS Fistülü
7. Ayak ve bacaklarda ciltte  Anormal  duyarlık görülür fakat genellikle 6 hafta içinde

geçer
8. Mesane kontrolünde geçiçi değ, birkaç haftada düzelir
9. constipation 
10. İYE
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11. Spinal Deformite 
Az ama tehlikeli 

12. intraoperative bronkospazm
13. Postop aspirasyon pnomonisi 

SDR  onrası   birinci   yılda   alt   ekstremite   işlevlerinde  anlamlı  düzelme   elde   edilir.
Spastisitede  azalma  on yıldan  fazla etkisi  sürüyor, bazı  olgularda motor  işlevlerdeki  ilk
iyileşme  uzun  dönemde azalmaktadır.  Ayrıca Lumbosakral  rizotomi  girişiminin  spastik
çocuklarda üst  ekstremite  spastisitesine  ve  kognitif işlevlere bir  ölçüde  etkili  olduğu
saptanmıştır.  Ancak mekanizması tam  olarak  ortaya  konamamıştır.
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