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1. GiRiŞ VE AMAÇ 

Kranial sinirler içinde en sıklıkla lasiyal sinir lezyonları görülür. Periferik 

fasiyal felç yapan nedenler çok çeşitli olmakla birlikte, en sıklıkla "Beli felci" yada 

~idiopatik" denen şekli görülür. Beli felci yalnız, fasiyal nöropati nedenleri arasında 

değil, ayrıca bütün periferik nöropatiler içinde en sık karşılaşılan bir 

mononöropatidir (1, 33, 68). 

Akut Beli felci geçiren hastaların yaklaşık % 85'inde 1 o. günden itibaren 

re misyon başlar. % 70 alg uda total iyileşme, % 13'ünde minimal delisi!, yaklaşık % 

16 olguda ise belirgin fasiyal güçsüzlük sekel kalır (6, 57, 97). 

Beli felci bir insanın başından geçebilecek en emosyonel travmalardan biridir. 

Fasiyal ifadenin ve fasiyal simetrinin ani kaybı, benlik imajında ve sosyal ilişkide 

belirgin değişiklere neden olur. Bu nedenle rehabilitasyon konusuna çok dikkatli ve 

ölçülü bir şekilde yaklaşılmalıdır (79). 

Fasiyal rehabilitasyonun gayeleri; istemli ve istemsiz hareketleri e birlikte, 

simetrinin, normal görünümün sağlanması ve eğer varsa rehabilitif prosedürlerden 

kaynaklanan kusurların m in ima le i nd iri im esini içermelidir (8, 79). 

Beli felcinin tedavisinde uzun yıllar boyunca birçok tedavi metodundan 

yararlanılmasına rağmen yeni tedavi metodlarının bulunması ve denenmenin önemi 

açıktır. 

E MG B iof eedback, son y ı 11 arda n ö rom usku I er hastalıkların tedavisin de 

kullanımı yaygınlaşmış, gelecek vaadeden, yeni bir elektroterapik araç olarak göze 

çarpmaktadır. 

Beli felci tedavisinde EMG Biofeedback, ilk olarak 1960 yılında Marinacci ve 

Horande tarafından kullanılmaya başlanılmıştır. Bu yıllardaki çalışmalar daha çok 

vaka takdimi özelliğini taşırken ciddi kontrollü çalışmalara 1980'den itibaren 

rastlanmaktadır. Birçok araştırma sonuçlarına göre EMG Biofeedback'in klasik fizik 

tedavi yöntemlerine göre daha fazla iyilik sağladığı gözlenmektedir (53, 77). 

Yaptığımız çalışmada Bel I felci olan h ast al arda f as iy al fa nks iyonlarını 

sağlamak amacıyla fasiyal kaslara uygulanan EMG Biofeedback tedavisi klasik fizik 

tedavi yöntemleri ile karşı I aştı rı ld ı. 

Dört hafta süre ile 20 seans tedavi gören her iki gurupta tedavi öncesi ve 

sonrası fasiyal kaslarda elektriksel aktivite ölçümleri ve diğer çeşitli test ve 

ölçümlerle değerlendirmeler yapılarak EMG Biofeedback i\e klasik fızik tedavi 

yöntemlerin in etkin liQinin karşılaştı rı iması amaçlandı. 
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2. GENEL BiLGiLER 

Fasiyal Sinirin Fonksiyonel Anatomisi 

Nervus Facialis {Vll. kranial sinir), esas itibariyle motor bir kraniyal sinir 

olmakla beraber parasempatik ve sensitif (duyu) lifleri de içerir. Motor lifler yüzün 

mimik kaslarını innerve eder. Parasempatik ve duyu lifleri anatomik olarak motor 

liflerden ayrı olup nervus intermedius ismini alır (2, 4, 42, 76). 

Fasiyal sinirin motor çekirdeği ponsta, spinal traktusun ve trigeminal sinir 

çekirdeğinin yakınında bulunur. N. fasiyalis ponstan çıktıktan hemen sonra meatus 

akusticus internus'a {iç kulak yolu) girer. Burada ilerde kendi bünyesine katılacak 

olan N.intermedius ve N. statoakusticus ile komşudur. Meatus akusticus internustan 

geçerek temporal kemiğin petroz parçasına sokulur {4, 42, 76). 

N. Statoakusticus'tan ayrılarak temporal kemiğin petroz parçasındaki canalis 

n ervi f acialise ( Falloppii) giren fasiyal sinir fal lop kanalını orta kulak ile komşuluk 

ederek geçer. Fallop kanalı içinde koklea ve canalis semicircularis arasından geçerek 

hiatus canalis nervi facialis'e kadar uzanır. Bu yarık yüksekliğinde kanal ve içinden 

geçen N. Facialis birden arkaya doğru bükülür. Geniculum nervi facialis denilen bu 

büklümde N. Facialisin sensitif liflerinin çıkış merkezini meydana getiren ganglion 

geniculi bulunur (4, 76). 

Daha sonra fasiyal kanal, önce piramis'in eksenine paralel olarak arkaya doğru 

uzanır ve timpan boşluğunun iç duvarında prominentia cana!is semicircularis 

\ate rali s ile fenestra ve stibuli arasından geçerek aşağıya doğru kıvrılır ve dikey 

durumda devam ederek foramen stylomastoideum denilen bir delikle sona erer 

(4,76). 

N. Facialis bu delik aracılığıyla temporal kemikten çıkarak kafatasını 

ıe rkeder. Sonra N. occipital is, N. stylohyoideus, N. dig astricu s ve N. auricu lari s 

posterior dallarını vererek aynı adları taşıyan kasları in ne rve eder. Daha sonra 

parotis bezine girer (4, 42, 76). 

N. Facialisin dalları, kanal içerisinde ve kanaldan çıktıktan sonra verdiği 

dallar olmak üzere iki gruba ayrılırlar. Kanal içerisinde verdiği dallar şunlardır: 

1. N. petrosis major : Bu sinir N .f acialis'ten büklüm yüksekliğinde 

ganglion geniculi'den ayrılır ve piramisin ön yüzünde hiatus canalis nervi facialis 

denilen yarıktan geçerek kemikten çıkar, piramisin tepesine gelir ve foramen 

lacerum'u kapatan fibrocartilago basa\isi delerek kafatası boşluğundan çıkar. N. 



3 

petrosis major nükleus salivatorius pontisten çıkan parasempatik liflerden başka 

sempatik lifler de içerir (4, 76). 

2. N. stapedius: Kanal içerisinde N. facialisin inen parçasından ayrılan çok 

ince bir daldır. Bu dal m. stapedius'a motor dallar getirir. 

3. Chorda tympani : Kanalın alt parçasından foramen stylomastoideum'a 

yakın olmak üzere N. facialisten ayrılır ve yukarıya içe uzanarak canalicus chordae 

tympani denilen ince bir kanal aracılığıyla timpan boşluğuna gelir. Burada chorda 

tympani, timpan boşluğunun dış duvarında, yani timpan zarının iç yüzünde mukoza 

altında öne doğru ilerler ve fissura petrotympanica (glasser yarığı) aracılığıyla 

kafatasından çıkar. Kafatasından çıktıktan sonra aşağıya ve öne doğru uzanır ve N. 

ling ualis ile birleşir. Chorda tympani dilin 2/3 ön parçasından tat duyu sunu ileten 

afferent lifler ve nükleus salivatorius pontis'ten çıkan parasempatik lifleri 

bulundurur (4,76). 

N. F acialis bu dalları verdikten sonra parotis bezi ne girer ve burada 

temporofacial ve servicofacial olmak üzere iki kola ayrılır. Bu kollar birçok dallara 

ayrılarak ve birbirleriyle anastomoz yaparak bezin içinde plexus parotideus adı 

verilen bir pleksus meydana getirirler. Bu pleksus'dan çıkan dallar yüzün mimik 

kaslarına somotomotor lifler verirler. Böylece saçlı deriden platismaya kadar yüzün 

bütün mimik kaslarını inverve eder (4, 42, 76}. 

a. Motor Bölüm 

N. Facialis'in motor çekirdeği (Nükleus motorius nervi facialis) ponsun ön 

parçasında derinde bulunur. Bu çekirdeğin arkasında ve biraz aşağı da n ük\e us 

salivatorius pontis adı verilen parasempatik çekirdeği ve bu iki çekirdek arasında 

terminal çekirdeği (nükleus sensorius nervi facialis) bulunur (76). 

N. Facia\is'in motor çekirdeği, çağ unluğu çaprazlaşmış lifler aracılığı ile 

olmak üzere her iki motor korteksten impulslar alır. Faaliyeti gyru s precentralis'in 

1/3 alt kısmında bulunan merkezler tarafından idare edilir. Bu bölgedeki piramidal 

hücre !erin uzantıları ce ntru m semiovale, capsu la inte rn a 'n ı n gen u bölgesi ve 

pedinculus cerebri'den geçerek ponsa ulaşır. Burada liflerin çoğu çaprazlaşıp karşı 

taraftaki nükleusun hücreleri ile sinaps yapar. Liflerin az bir kısmı da aynı taraftaki 

nükleusun sadece dorsal bölümündeki hücrelerıe sinaps yapar. Böylece çekirdeğin 

dorsal kısmı her iki korteksten impu\s!ar almasına karşın ventra\ bölümü hemen 

yalnız çaprazlaşmış lifler aracılığıyla karşı motor korteksten impulslar almaktadır. 
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Başka bir deyişle nükleusun dorsal bölümü çift innervasyonlu, ventral bölümü ise 

tek innervasyonludur. Dorsa! kısım aynı tarafta yüzün 1/3 üst, ventral kısım ise 

2/3 alt bölümündeki kasları innerve eder (2, 4, 42, 76). 

Kısaca göz çevresi kasları bilateral, ağız çevresi kasları un ilateral 

supranükleer innervasyona sahiptir. Bu anatomik özellikten dolayı, bir taraf 

piramidal yolunda, örneğin capsula interna seviyesinde bir lezyon oluşmuşsa karşı 

beden yarısında hemipleji meydana geldiği gibi, hemipleji tarafındaki ağız 

komussurasında da zaaf ortaya çıkar ve ağız sağlam tarafa kayar. Fakat hemip\eji 

tarafındaki göz yumulabilir ve kaş kaldırılabilir. Zira göz çevresindeki kaslar karşı 

taraftan ge\en piramidal yolu kaybetmiş olmakla beraber aynı taraf piramidal 

yolundan impuls almaya devam etmektedirler. Bu tip yüz felcine "merkezi fasiyal 

paralizi" denir ve supranükleer lezyonlarda görülür. ! nfranükleer veya nükleer 

lezyonlarda tüm mimik kaslara giden motor lifler veya çekirdekleri etkilendiğinden 

yüz felci tamdır. Hem ağız hem de göz çevresi etkilenir, bu tip yüz felcine de 

"periferik fasiyal paralizi" denir (2, 4, 42, 76). 

M.Frontalis 

Fonksiyonu : Bu kas deriye sıkıca yapışmıştır ve kasıldığı zaman alın derisini 

kırıştı rı r ve kaş I arı yukarı ya kaldırır. Aynı zam anda m .o rb icu I aris ocul i ve m. 

proseru su yukarı çeker (76). 

Göz kapaklarının etrafında bulunun mimik kaslar m. orbicularis oculi, m. 

corrugator ve m. depressor supercilii olmak üzere üç tanedir. 

M.Orbicularis Ocull 

Fonksiyonu : Gözün kapanması ıçın prim er olarak m. orbicu laris ocu li 

superior daha fazla gereklidir. lnlerior kas ise genç adültlerde ve çocuklarda bu 

fonksiyon için ku ilanı im akladır. 

M.Corrugator 

Fonksiyonu : Kaşların medialindeki deriyi buruna doğru çekerek glabella 

üzerinde vertikal durumda uzanan oluk ve kabartılar meydana getirir. Yani kaş çatma 

hareketini yapar. 

M.procerus (M.depressor süpercilii) 

Fonksiyonu : Bu kas glabella üzerinde enine karışıklıklar yapar. 
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Dudakların hareketleri ilgili olan ve ağız yarığının {rima oris) açılıp 

kapanmasını sağlayan kaslar m. orbicularis oris, m. buccinatorius, m. depressor 

labii inferior, m. mentalis, m. depressor anguli oris, m. risorius, m. levator anguli 

oris, m. zygomaticus major ve m. zygomaticus minör olmak üzere dokuz tanedir. 

M.Orbicularls Oris 

Fonksiyonu : Dudakları büzerek ağzı kapatırlar 

M. Bucclnatorius 

Fonksiyonu : Ağız köşelerini yan taraflara çeker, yanakları alveolar kavislere 

yaklaştırır ve bu şekilde çiğneme sırasında diş kavisleri ile yanaklar arasında kalan 

yemek parçalarını tekrar dişler arasına sokar. Ayrıca ağız boşluğunda bulunan hava 

üzerinde basınç yapmak suretiyle üfleme hareketini yaptırır. Üfleme sırasında m. 

o.oris ile beraber çalışır ve ağız yarığının büyüklük ve şeklini değiştirmek suretiyle 

çıkan havanın miktar ve yönünü ayarlar. 

M. Depressör labii inferlör 

Fonksiyonu: Bu kas alt dudağı aşağıya çeker. 

M. Mentalls 

Fonksiyonu : Bu kas çene derisini yukarı çekmek suretiyle alt dudağı yukarı ve 

öne doğru iter. 

M. Depressör Angull Orls 

Fonksiyonu : Bu kas ağız köşesini aşağıya çeker. 

M. Risorius 

Fonksiyonu : Bu kas gülme sırasında ağız köşelerini dışa çeker. Yanak üzerinde 

çukurcuklar meydana getirir 

M. Levator Angull Orls 

Fonksiyonu : Ağız köşesini yukarı çeker. 

M. Zygomaticus Major ve M. Zygomaticus Minor 

Fonksiyonu : Ağız köşesini dışa ve yukarı doğru çeker. 
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M. Levator Labii Superior 

· Fonksiyonu : Bu kaslar üst dudağı yukarı çeker ve burnu açar. 

M.Levator Labli Superior Alaeque Nasi 

Fonksiyonu : Bu kas üst dudak ve burnun medial parçasını kaldırır. 

M. Compressor Narls 

Fonksiyonu : Burun kanatlarını septuma yaklaştırarak burnu daraltır. 

M. Dilator Narls 

Fonksiyonu : Burnu genişletir. 

Platysma ise ağız köşesinin aşağı hareketini sağlar. Stapedius, digastricus ve 

stylohyoid kasları fasiyal sinir tarafından innerve edilmelerine rağmen yüzün mimik 

kasları değildir. Stapedius kası stapesi arkaya doğru kaldırır ve kemikçiği oval 

pencere içinde fikse eder, iç kulağı ani yüksek seslere karşı korur. Stylohyoid ve 

digastricus kasları, hyoid kemiği ve troid kıkırdağı yukarı-geri çeker ve yutkunma 

işine yardım eder (42, 76). 

b. Duyu Bölümü- Nervus intermedius 

N. lntermedius parasempatik ve duyu liflerinden oluşur. Arka kafa çukurunda 

motor dal ve N. statoacusticus ile birlikte seyrederek meatus acusticus internus 

yoluyla fasiyal kanal içine girer. Bütün duyu liflerinin orijinini ganglion 

geniculatum'daki hücreler teşkil eder. Santral uzantılar motor kökle beraber n. 

intermedius ile ponsa girer, periferik uzantılar ise chorda tymponiyi meydana 

getirir. Chorda tympani foramen stylomastoideium'dan biraz evvel fasiyal sınırden 

ayrılır. Timpan boşluğunu geçerek kafa kaidesine gelir ve N. mandibularis'in dalı olan 

N. lingualis'le birleşir. 

N.Facialis'in dış kulak yolu, timpan zarı, kulak kepçesinin bir bölümü ile 

kulak arkasında ve mastoid çıkıntı üzerinde küçük bir bölgenin yüzeye! duyusunu 

temin ettiği kabul edilmektedir. Bahsedilen bölgelerden ağrı ve ısı duyusunu taşıyan 

lifler N. trigeminus'un spinal traktus ve nükleusunda, temas duyusunu taşıyanlar ise 

esas duyu çekirdeğinde sonlanır. Fasiyal sinirin innerve ettiği kaslardan kalkan 

proprioseptif duyular trigeminus'un mezansefalik nukleusuna gider. 

N. Facialis dilin 2/3 ön bölümünden tad duyusunu chorda tympani yoluyla 

ganglion geniculatum'a ve oradan da fasciculus solitarius ve onun nükleusuna 
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nakleder. Burada sinapsdan sonra liflerin bir kısmı, tad duyusunu bilince ulaştırmak 

için, orta hattı çaprazlar ve karşı lemniscus medialis içinde talamus·a, oradan da 

Brodmannn'ın 43. areası olarak bilinen gyrus postcentralis'in alt kısmındaki gyrus 

hippocampus'a gider. Liflerin diğer bir kısmı ise nücleus solivatorius ile ilk torakal 

segmentler hizasında columna intermediolateralis'teki otonom hücrelerle sinaps 

yapar. Bu hücrelerden ise gözyaşı ve tükrük bezlerine gidecek olan parasempatik ve 

sempatik preganglionik lifler çıkmaktadır (2, 4, 42, 76}. 

c. Parasempatik Lifler 

N. facialis içindeki parasempatik lifler göz yaşı ve tükrük bezleri ile ağız, 

boğaz ve burun boşluğunun mukozasına gider. Göz yaşı bezine gidenler 4. ventrikül 

tabanında bulunan nücleus lacrimalis'ten çıkar, N. intermedius'la ganglion 

geniculatum'a gelir ve oradan itibaren N. petrosus süperficialis major içinde ganglion 

sphenopalatinuma ulaşır. Postganglionik lifler ise N. maksillarisin uç dalları 

aracılığıyla glandula lacrimalis'e varır. 

Tükrük bezlerine giden parasempatik liflerin orijinini nükleus salivatorius 

superior teşkil eder. Ganglion geniculatum'a kadar N. intermedius ile, daha sonra 

chorda tympani içinde ganglion supmaxillare ve Langley ganglionuna gelir. Birinciden 

çıkan postganglionik lifler glandula sublingualis, ikincisinden çıkanlar ise glandula 

submaxillaris'e ulaşır (2, 4, 42, 76). 

Fasiyal Sinirin Klinik Muayenesi 

Fasiyal sinirin muayenesi motor, duyu ve sekretuvar fonksiyonlarla, aracılık 

ettiği bazı reflekslerin ayrı ayrı kontrolü suretiyle yapılır. 

1. Motor fonksiyonun muayenesi 

Motor fonksiyonun muayenesi inspeksiyonla başlar. Hastanın her iki taraf alın 

çizgileri, rima palpebrarum'ları, nazolabial olukları, comissura labiorum'ları, 

refleks göz kırpma hareketleri dikkatle gözlenir ve asimetri bulunup bulunmadığına 

bakılır. Bundan sonra kuvvet kusuru olup olmadığı araştırılır. Çeşitli kaslara 

fonksiyonları ile ilgili hareketler yaptırılarak varsa kuwet kaybının derecesi tayin 

edilir. Parezi ve paralizi bulunan vakalarda, bunun sadece istemli yahut emosyonel 

hareketler esnasında mı yoksa her ikisinde mi olduğuna bakılır (4 1 33, 42}. 
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2. Duyu fonksiyonunun muayenesi 

Fasiyal sinirin duyu fonksiyonunun muayenesi hemen sadece tad duyusunun 

kontrolünden ibarettir. Dört esas tad duyusu % 4'1ük glukoz, % 0.075 kinin 

hidroklorür, % 1 sitrik asit ve % 2.5 sodyum klorür solusyonları kullanılarak 

muayene edilir. Bunun için hastaya gösterilmeden bu solüsyonlardan herhangi biri 

pamuk veya bir pipet vasıtasıyla dışarı uzatılmış olan dilin muayene edilecek 

bölgesine konur. Sonra hastadan algıladığı tad cinsini konuşmadan ve dilini içeri 

çekmeden yazı yada bir sembolle belirtmesi istenir. Her muayene arasında ağız su ile 

yıkanır ve acı duyusu en sona bırakılır. Dilin her iki yarısının ön ve arka bölümleri 

ayrı ayrı kontrol edilir (42). 

Tad duyusunun azalmasına hypogeusia, kaybolmasına ageusia ve değişik şekilde 

algılanmasına parageusia adı verilir. 

3. Sekratuvar Fonksiyonun Muayenesi 

Göz yaşı salgılanması bozukluğu Schirmer testi ile anlaşılır. Bunun için her 

iki alt göz kapağına emici kağıt konulur ve bunların ıslanma derecesine bakılır. 

Tükrük salgılanması için ağıza salivasyonu artıran bir yiyecek konur. Bundan 

sonra şahısa dilini yukarı kaldırması söylendiğinde, sekretuvar fonksiyonu normal 

kişilerde, ductus submaxillaris'ten bolca tükrüğün çıktığı görülür (1, 2, 42). 

4. Reflekslerin Muayenesi 

Fasiyal sinir lezyonlarında bazı refleks değişikleri ortaya çıkar. Glabella 

(nazopalpebral) refleksi nükleer ve infranükleer lezyonlarda azalır veya kaybolur. 

Supranükleer lezyonlarda ise şiddetlenir. 

Orbicularis oris refleksi (buccal refleks) hayatın ilk yılı hariç, normal 

kişilerde bulunmaz. Fasiyal sinirin bilateral supranükleer lezyonlarında aşikar 

olarak ortaya çıkar (42). 

Nervus Facialls Lezyonları ve Semptomları 

Fasiyal sinir lezyonları çoğunlukla motor bozukluklara yol açar. Bazı 

vakalarda salivasyon, lakrimasyon, işitme ve tad duyusu bozuklukları da bulunabilir. 

Eksteroseptif ve proprioseptif duyu bozuklukları hasta tarafından anlaşılamadığı gibi, 

muayene ile ortaya çıkarılması da güçtür. iki çeşit fasiyal sinir lezyonu ve dolayısıyla 

paralizisi vardır (1, 2, 42, 68, 77). 
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1. Santral (supranükleer) lezyonlar ve bunlara bağlı santral 

faslyal paralizi 

Motor korteksi, subkortikal bölgeyi, capsula interna'yı ve pedunculus 

cerebri'yi tutan neoplazmalar, vaskuler, dejeneratif ve iltihabi olaylar santral 

fasiyal paraliziye yol açar. Şayet lezyon motor kortekste ve irritatif natürde ise yüz 

kaslarında motor Jacksonian epilepsi görülür. Destruktif lezyonlarda lezyonun karşı 

tarafında yüzün 2/3 alt kısmında daha bariz kuvvet kusuru vardır. Yüzün üst 

kısmında, nükleusun dorsal bölümünün çift innervasyonu nedeniyle parezi 

minimaldir (42, 68). 

2. Periferik lezyonlar ve bunlara bağlı 

paralizi 

periferik fasiyal 

Bu tip fasiyal paralizide lezyon nükleusda veya sinirin, nükleustan itibaren 

parotis bezine kadar olan seyrinin herhangi bir bölümünde olabilir. 

Nükleusu harap eden lezyonlar, daha çok ponsun vasküler hadiseleridir. 

Ayrıca multipl skleroz, sringobulbi, bulber paralizi ve neoplazmlar da nükleus 

harabiyetine sebep olabilir (4, 42, 68). 

Pons ile meatus acusticus internus arasındaki bölümde fasiyal sinir lezyonu 

menejitler, kafa kaidesi kırıkları, neoplazmlar, baziler arter anevrizmaları ve 

pontoserebellar köşe tümörleri yol açar (2, 4, 42, 68). 

Sinir, fasiyal kanal içinde seyrederken otitis media, mastoiditis, herpes zoster 

gibi iltihabi haller, kabakulak, kızıl gibi çeşitli infeksiyon hastalıkları ve diabetes 

mellitus'a bağlı olarak harap olabilir. Guillan-Barre sendromu çoğunlukla bilateral 

periferik fasiyal pariliziye neden olur. 

Bütün periferik fasiyal paralizilerde, lezyon tarafında yüzün mimik 

kaslarının hepsinde flask paralizi vardır. lnspeksiyonda, paralizi tarafında alın 

çizgilerinin silindiği, kaşın aşağıya düştüğü, rima palpebrarum'un daha geniş olduğu, 

refleks göz kırpma hareketlerinin olmadığı, göz yaşının yanak üzerine aktığı 

(epifora), gözün devamlı olarak, hatta uykuda bile açık kaldığı (Lagophtalmus), 

nazolabial oluğun silindiği, comissura labiorum'un sarktığı görülür. Emosyonal 

hareketler esnasında da aynı derecede paralizi vardır. Hasta gözlerini kapatmak 

istediğinde göz yuvarlığının yukarı döndüğü ve korneanın tamamen kaybolduğu 

görülür. Buna "Beli" olayı veya belirtisi denir. Paralizi bulunan kaslarda 

kontraksiyon olmadığından konuşma, gülme esnasında sadece sa~lam taraf kaslar 

hareket ettiği için hasta, yüzünün bir tarafı ile konuşuyor veyahutta gülüyor denir. 
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Ağıza alınan yiyecekler paralizi bulunan yönde, yanak ve dişler arasında birikir, 

çiğneme esnasında hasta yanağını veya dudağını ısırır. Dudak hareketleri ile çıkarılan 

harf ve kelimeleri iyi söyleyemez; dizartri görülebilir (2, 4, 42, 68). 

Tam iyileşmeyen periferik fasiyal paralizilerden sonra bazen. yüz kaslarında 

tonik spazmlar (kontraktür) ile anormal assosiye veya sinkinetik hareketler 

görülebilir. Hasta gözlerini kapatmak isteğinde alında kırışıklıkların meydana 

gelmesi veya ağız köşelerinin aşırı derecede yukarı doğru kalkması böyle anormal 

assosiye hareketlerdendir. 

A. Nükleer Lezyonlar 

Ponstaki bir lezyon nükleusu veya motor kökü harap edebilir. Bu durumda 

lezyon tarafında periferik fasiyal paraliziye ilave olarak, nükleusun yakınındaki 

strüktürlerin harabiyetine bağlı başka belirtilerde ortaya çıkar. Çoğunlukla abducens 

nükleusu ve buradan geçen piramidal tractus'da harap olur. Böylece lezyon tarafındaki 

periferik fasiyal paraliziye aynı yönde abdusens felci ile karşı tarafta hemipleji 

tabloya eşlik eder. Buna Millard- Gubler sendromu denir (4, 42, 68). 

B. lnfranükleer Lezyonlar 

Lezyon pens ile parotis bezi arasında her hangi bir bölümde yerleşmiş 

olabilir. 

a. Posterior Fossa Lezyonları 

Bunlar pons ile meatus acusticus internus arasında siniri harap edebilir. Bu 

bölgede fasiyal sinir N. intermedius ve N. acusticus ile birlikte seyretmektedir. Bu 

bakımdan bu bölge lezyonlarında fasiyal paraliziye ilave olarak; aynı taraf kulakta 

sağırlık, çınlama, baş dönmesi, gözyaşı ve tükrük salgılanmasında azalma ve dilin 

2/3 ön kısmında tad duyusu bozukluğu vardır (42, 68). 

b. Meatus Acuslicus lnternus Lezyonlurı 

Ponto-sereballar köşe tümörleri bu bölgede fasiyal sinire zarar veren 

sebeplerin başında gelir. Çoğunlukla aynı tarafta V. kranial sinirin spinal nükleus ve 

tractusunu, serebellar pedunculusları, serebellumu, bu bölgeden geçmekte olan duyu 

yollarını ve piramidal traktusu da harap ederek yukarıda yazılan belirtilerle 

birlikte, lezyon tarafında yüzde duyu kusurlarına, nistagmus•a, aynı taraf 

ekstremitelerde serebellar bozukluklara ve karşı tarafta hemiparezi ve hemi 
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hipoestezi şeklinde belirtilere neden olur (42, 68). 

c. Ganglion Geniculatum Lezyonları 

En sık rastlanılan herpes zoster gibi ganglion geniculatum'un virütik 

enfeksiyonlarıdır. Aynı tarafta komplet fasiyal pareziye ek olarak göz yaşı ve tükrük 

sekresyonu azalması ile dilin 2/3 ön kısmının tad duyusu bozukluğu, hiperakuzi, 

kulak zarında a~rı gibi belirtilere neden olur. Bazı vakalarda zarda, dış kulak yolunda 

ve kulak kepçesinde veziküller bulunabilir. Buna, Ramsey-Hunt sendromu ismi 

verilir (1, 2, 42, 68). 

D. Ganglion Genlculatum"dan sonraki bölgelerin lezyonları 

Lezyon ganglion geniculatumdan sonra ve stapedius kasına giden dalın 

proksimalinde ise; komplet fasiyal paralizi ile birlikte dilin 2/3 ön kısmında tad 

duyusu bozukluğu, salivasyon kusuru ve hiperakuzi bulunur {42). 

Stapedius kasına giden dalın distalinde fakat chorda tympani'nin ayrılma 

yerinin proksimalinde bir lezyon olursa, hiperakuzi dışında yukardaki paragrafta 

belirtilen bütün semptomlar görülür. 

Eğer lezyon chorda tympani'nin ayrılma yerinin distalinde ise, sadece komplet 

fasiyal faralizi ortaya çıkar. Bu durum çoğunlukla sinirin foramen stylomasteudeum 

seviyesinde harap olmasına bağlıdır. 

Parotis bezi lezyonları ise daha çok sinirin bazı dallarına zarar vermek 

suretiyle bunların innerve ettiği kaslarda gevşek paraliziye neden olur. 

BELL'S PALSY (Beli Felci) 

Bell felci 164 yıl önce (1829 yılında), Sir Charles Beli tarafından tarif edildi 

ve o zamana kadar bilinmeyen bu hastalık onun adıyla anıldı (2, 40). 

Teşhis 

Bell felci vakalarının, anemnezi, seyri ve sonucu benzerlik gösterir. Felçten 

önce sıklıkla banyo ve bunu izleyen soğuk yada rüzgara maruz kalma öyküsü veya 

viral bir prodnom dönemi vardır (1, 2, 33 1 42, 53, 68 1 77). 

Fasiyal paralizinin erken dönemlerindeki semptomları; fasiyal uyuşukluk, 

hiperlakrimasyon (bazen lakrimasyon yokluğu), epifora, ağrı, dysgeusia (tad duyusu 

bozukluğu), hiperakuzi ve gözyaşı azalmasını içerir (1, 2, 42, 68, 77). 



12 

Ağrı genellikle retroaurikulerdir. Ço{Junlukla, kulakta ve mastoid bölgede 

hissedilir. Bazen yüze, farinks ya da kola yayılır (1, 2, 33, 42). 

Bu bulgular genellikle unilateraldir. Ancak kontrlateralde olabilir. 

Hiperakuzi muhtemelen koklear ganglionu çaprazlayan inhibitör liflerin 

kesilmesinden dolayı akustik sinirin koklear parçasının disfonksiyon göstermesi ile 

oluşur. Akut fasiyal paralizili bir hastada tad bozukluğu veya hiperakuzinin varlığı 

Bel! felcinin tanısı için istatistiksel olarak anlamlıdır (1, 2, 68). 

Fasiyal paralizi periferik orijinli olduğu zaman, hastanın hikayesinde akut 

başlangıç varsa , sistemik hastalık bulgusu yoksa ve fasiyal paraliziye aşikar duyusal 

kraniyal polinevrit bulguları eşlik ediyorsa Beli felci tanısı konabilir. Ayrıca 

diagnostik testlere ihtiyaç yoktur (1, . 2). 

Fizyopatoloji 

Bell felci'nin nedeni kesin olarak belli değildir. Son yıllara kadar en çok kabul 

edilen görüş fasiyal sinirin temporal kemik içinde seyrettiği fallop kanalında ödem ve 

inflamasyon oluşması, bunun sinir liflerini sıkıştırması ve/veya buna sinir lifleri 

üzerine lokalize iskeminin eşlik etmesidir. Viral bir enfeksiyonun. immün 

yetersizliğin ve fallop kanalının konjenital darlığı gibi etmenlerin Bell felci'nin 

oluşumunu artırdığı öne sürülmüştür (1, 2, 33, 53, 77). 

Geçmişte, Beli felci nedeni belli olmayan bir mononöropati olarak 

tanımlanmıştır. "ldiopa1ik fasiyal paralizi•, Bell felci ile eş anlamlı olarak 

kullanılmıştır. Son yıllarda yapılan gözlemler, bu düşüncede değişiklere neden olmuş; 

Beli felci'nin muhtemelen Herpes Simplex virüs (HSV-1) tarafından oluşturulan 

kraniyal polinoritin klinik bir görünümü şeklinde tanımlanmasına neden olmuştur. 

Bell felcinde HSV-1 reaktivasyonuna karşı oluşan nötralizasyon antikorları, HSV-1 'i 

sebep olarak gösterir. Ayrıca T lenfosit değişiklikleri de otoimmün reaksiyonu 

göstermektedir. Ayrıca T 2 ağırlıklı MRl'da, fasiyal sinirin intratemporal seyrinde, 

fallop kanalında, bölgesel olarak inflamasyonu düşündüren bulgular mevcuttur (1, 2, 

68). 

Bell felci ile kraniyal gangliondaki reaktive olmuş nörotropik HSV-1 

manifestasyonları arasında klinik, nörolojik, laboratuvar ve immünolojik 

benzerlikler bu düşünceyi desteklemektedir (1, 2). 

insan vücudunda Herpes Simplex virüsünün fizyopatolojisinde bazı basamaklar 

son yıllarda daha iyi anlaşılmıştır. 

Hasta, primer H.Simplex virüs enfeksiyonundan iyileşir: Virüs trigeminal ve 
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diğer kraniyal ve spinal duyu ganglionlarında yerleşir. Bunu aydınlatacak bir yöntem 

henüz bulunamamıştır. Virüs ganglion hücrelerinde, dolaşımdaki antikorlardan 

korunarak çoğalır ve tekrar aktive olur. Replikasyon esnasında, ganglionda meydana 

gelen lokal hasar bu sinirlerin hipofonksiyonuna neden olur. Klinikte, bu durum yüz, 

farinks, baş ve ensedeki hiperesteziyi açıklar. Virüs daha sonra aşağıya aksona doğru 

geçerek bir radikülitis'e ve sinir boyunca yukarı doğru beyine geçerek orada lokal bir 

meningoensefalite neden olur. Bu inflamatuvar cevap godolinumla zenginleştirilmiş 

magnetik resonance imaging (MRI) ile gösterilebilir (1,2,68). 

Bu noktada, iki olay meydana gelir : Virüs, etkilenen sinirde Schwann 

hücrelerini infekte ederek inflamasyona neden olur ve sinir hücrelerinde protein bir 

örtü biriktirir. Virüs, bunun sonucu sinir hücre membranına zarar veren otoimmün 

bir cevaba neden olur (1,2). 

Periferik sinir liflerindeki lenfositik infiltrasyon myelin fragmantasyonuna, 

demyelinizasyona, fasiyal nükleus hücrelerinin harabiyetine yol açar. Bu hücreler 

bozulabilir. Fakat potansiyel olarak tekrar geri dönebilir. lnflamasyon ve otoimmün 

reaksiyon iyileştiği zaman, remiyelinizasyonu takiben fonksiyonel kas 

innervasyonuda düzelir. iyileşmenin hızı ve derecesi direkt olarak hasarın derecesine 

ve oranına bağlıdır (1, 2). 

Hastalığın nedeni kesin olarak bilinmemekle beraber Fallop kanalı içindeki 

ödem, bası ve iskeminin şiddetine bağlı olarak fasiyal sinir liflerinde önce bir iletim 

bloku meydana gelmekte ve mimik kas paralizisine neden olmaktadır. Hastaların bir 

kısmında iletim bloku bir süre devam ettikten sonra çözülmektedir. Burada ödem ve 

iskeminin çabuk kaybolması önem taşımaktadır. Bu tip olgularda sinir liflerinin 

distalinde morfolojik değişiklikler meydana gelmez. Bu olay bir "Nöropraksi"'dir. 

Nöropraksi düzeyinde kaldığı taktirde düzelme kendiliğinden çok hızla gelişir (33). 

Fallop kanalında ödem ve iskeminin uzaması halinde, sinir liflerinde aksona! 

dejenerasyon meydana gelir. Aksona! dejenerasyonun fasiyal sinire ait tüm liflerde 

görülmesi koşulu yoktur. Aksonal dejenerasyon gösteren lif sayısına göre düzelme hızı 

değişir. Aksona! dejenerasyon gösteren lif sayısı ne kadar fazla ise, düzelme o oranda 

yavaş, yan tam ve sekelli olur. Genelde ödem ve iskeminin ne kadar sürebileceği tam 

bilinmemektedir (33). 

Klinik fasiyal paralizinin, bazen 2-3 gün ve nadiren bir haftaya kadar 

tamamlanması gözönüne alınırsa siniri etkileyen akut procesin 1-3 gün sürdüğü ve 

bunun bir haftaya kadar uzayabileceği kuramsal olarak söylenebilir. Bu tedavi 

açısından önem taşır. Klinik, EMG ve diğer prognostik testler ile sinirdeki aksonaı 
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dejenerasyon ve derecesini ilk haftada saptayabilmek imkansızdır. Ancak ikinci 

haftanın sonuna doğru klinik ve laboratuvar yöntemleri ile sinir patolojisinin 

ağırlığı ve dolayısıyla prognoz saptanabilir {33). 

Aksona! dejenerasyonu izleyen düzelme iki şekilde olur. Bunlardan birincisi, 

Fal\op kanalı içindeki lezyon yerinin proksimalinden, distale doğru yeni sinir 

liflerinin filizlenip ilerıemisidir. Rejenere sinir lifleri kendi normal anatomik 

destek kılıfları içinde kas liflerine ulaştığı gibi, ayrıca dallanarak kendi seyri 

dışındaki yollarla normalde innerve etmediği diğer kas liflerini de innerve edebilir. 

örneğin, o. okuli kası ile o. oris kası, aynı sinir lifleri ile innerve olabilir. Bu durum 

"hatalı degenerasyon" dur ve ilerde çıkacak sinkinetik hareketlerin temelini yapar. 

Diğer bir rejenerasyon ise kolletera\ reinnervasyon şeklinde olur ve paralizinin 

başından beri sağlam kalmış olan sinir liflerinin kas içi dalcıkları ndan kolletaral 

lifcikler filizlenerek, denerve olmuş kas liflerini innerve ederler (33, 42). 

Taverner, fasiya! paralizili hastalarda ağız ve göz çevresinde spontan 

seyirmeleri tanımladı. James ve Russel, denervasyonlu olgularda % 21 oranında, 

Taverner ise % 12 oranında sinkinetik hareketler tarif ettiler (77). 

Hatalı innervasyon sadece mimik kaslar arasında olmaz, tad duyusunu götüren 

chorda tympani ve gözyaşı bezi innervasyonunu sağlayan n. petrozus süperficialis 

majorun arasında da olur ve yemek yendiğinde aşırı göz yaşı salgılanması şeklinde 

"Timsah-Gözyaşı sendromu (crocodila tearsr oluşur. Fallop kanalı içinde seyreden 

fasiyal motor lifleri arasında rejenerasyon bölgesinde myelin kılıfının tam olgun hale 

gelememesi ile bir sinir impulsunun diğer sinir liflerine atlaması şeklinde "Ephatic" 

geçişte sinkinezi, kontraktür ve spazm oluşumunda rol oynayabilmektedir (33,42). 

Beli felci olan bir olguda aksona! dejenarasyon ve derecesinin prognoza etkili 

olduğunu ve bunun ilk günlerde ve ilk hafta içinde bilinmesinin tedavi bakımından 

önem taşıdığını ancak eldeki yöntemlerle 2.-3. haftalarda aksona! dejenerasyonun ve 

prognozun saptanabileceğini vurguladık. Ancak erken prognozu saptamaya ilişkin bazı 

klinik ve laboratuvar yöntemi er şunlardır : 

1. Klinik bulgulara dayanan yöntemler. 

a. Prognoz için olumsuz bulgular 

1. Şlddetli ve uzun devam eden ağrı. 

2. Tad duyusu kaybı. 

3. Lakrimasyon yokluğu. 

4. Dıabetes mellitus. 

5. Hipertansiyon 
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6. Yaşlılık (60 yaş üzeri) 

b. Prognoz için olumlu bulgular 

1. Bell felcinin komplet olmayışı. 

2. 3-4 hafta içinde mimik kaslarda istemli hareketin görülmesi. 

2. Nazolakrimal test {Schirmer Testi) 

3. Stapedius refleks yöntemi 

4. Tad eşiği ve Elektrogustometri 

5. Submaksiller tükrük bezinde tükrük akışının saptanması (Blatt testi). 

6. Sinir ve kas eksitabilite testleri, şiddet-zaman eğrileri. 

7. EMG yöntemleri. 

a. lğneEMG 

b. Fasiyal sinir latensi ve M-yanıtı 

c. Göz kırpma refleksi. 

Adıgeçen klinik ve laboratuvar yöntemlerinin hiçbiri tam olarak birinci 

haftada prognozu saptayamadığı gibi sonraki haftalarda yanılma payı da olabilir (33). 

Bell Felcinin Doğal Seyri 

Hastalıktan etkilenme oranı erkek ve kadınlarda yaklaşık olarak eşittir. Ancak 

1ö-~ g yaş grubunda kadınlarda iki kat daha, 40 yaşından sonra erkeklerde ise 1.5 

kat daha sıktır. Bu dağılım menarj ve menopozla olan ilişkiyi düşündürür. 

Menstruasyon gören kadınlardaki oluş hızı menstruasyonun ilk günleri daha 

yüksektir. Siklusun 11. gününden 17. gününe kadar insidans 2. piki yapar ve bu 

durum muhtemelen ovulasyonla ilişkilidir. Bell felcinin gebe kadınlardaki frekansı 

100.000 doğumda 45'dir. Gebe kadınlarda aynı yaş grubundaki gebe olmayan 

kadınlara göre risk 3.3 kez daha fazladır. Felcin istatistiksel olarak 3. trimestri de ya 

da postpartum dönemde meydana gelmesi daha muhtemeldir {1,2). 

Beli felcinde yüzün her iki tarafında eşit tutulum olur. Bilateral olması 

vakaların % 1'inden daha azdır. Nüks etme oranı yaklaşık % 10'dur ve bu nüks 

ipsilateral yada kontrlateral olabilir. 

Ancak tekrarlayan paralizi olgularında prognoz, aynı taraf olanlarda, karşı 

tarafta olanlara göre daha kötü olarak bulunmuştur (81). 

Çok sayıda paraliziden sonra iyileşme, tek bir paralizden sonrasına göre daha 
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kötü sonuç vermektedir {96). 

Bir nüks geçiren kişilerde 2. kez tekrarlama daha muhtemeldir. 3. kez nüks 

geçirenin °/o S0'si, 4. episodu muhtemelen geçirirler. Nüks geçirenlerin 1/3'ünde 

glukoz tolerans testi anormal görülebilir, fakat klinik olarak Diabet olması şart 

değildir. Bununla birlikte Diabetlilerde Bel! felcinin gelişmesi 4-5 kat daha fazladır 

(1,2}. 

Bell felcinde, hastaların yaklaşık o/o 1 0'nunda pozitif aile hikayesi 

gösterilmiştir. Bel felcinin yıllık insidansı yaklaşık 100.000'de 20'dir. 60 yaşından 

sonra bu oran 100.000'de 30-35'e kadar yükselir (1,2). 

SiNiR YARALANMALARINDA TANI YÖNTEMLERi 

Adale ve sinirlerin değişik özellikteki elektrik akımlarıyla uyarılması 

esnasında alınan cevapların incelenmesi ve bundan yararlanılarak sinir ve kas 

hastalıklarının tanı ve prognozu hakkında bilgi edinmeye elektrodiagnostik 

(elektrikle teşhis) adı verilmektedir (93). 

Nörodiagnostik testler, sadece paralizi oluşturan lezyonun bulunduğu alanın 

tespiti için değil, aynı zamanda sinir hasarının fizyolojik boyutunu, muhtemel 

prognozu ve tedavinin seçimi için kullanılır. Testlerin güvenilirliği araştırılmış, 

yeni form X ışınları ve MRI geliştirilmiş, geleneksel testler modifiye edilmiş 

elektrik testlerinin en iyi prog n o stik ve fizyolojik testi er olduğu ileri 

sürü I mü şt ür(2). 

Fasiyal paralizinin erken dönemlerinde güvenilir bir prognoz yapmak zordur. 

Elektrodiagnostik testler sinir hasarının fizyolojik derecesini ayırt etmek suretiyle 

progronu önceden haber vermek için yapılan testlerdir. Klinikte 4 şekilde yapılır. 

1. Sinir eksitabilite testi ({Sinir uyarım testi) 

2. Şiddet-zaman eğrisi. 

3. Evoked ve istemli EMG 

4. Fasiyal sinir latensi 

Fakat ileri derece harap olan sinirde sinir eksitabilite, fasiyal sinir latensi ve 

elektronörografide {ENoG) sonuçlar ilk 72 saatte normal görülebilir. Sinir 

hasarından 72 saat sonra, sinir uyarım testlerinin değerli olduğu ve bu teste 

güvenilebileceği vurgulanmaktadır. istemli elektromyografi (EMG) sonuçları ise 2-3 

haftaya kadar anormallik göstermeyebilirler (1, 2). 

EMG dışındaki tüm elektrik testler perkutan yapılır. Elektrik testlerinin 

çoğunda, normal taraf anormal taraf için kontrol amacıyla kullanılır. 
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1. Sinir Uyarım Testleri 

Galvani ve faradi akımlarıyla nöromuskuler hastalıklarda teşhis ve prognoz 

tayini oldukça eski bir muayene yöntemidir. Ancak bu gün dahi pratik önemini 

kaybetmiş değildir. Elektroteknikteki ilerlemelere paralel olarak yeni yeni akım 

şekilleri elektrikle teşhis yöntemi olarak tıp sahasına girmektedir. Elektrik 

akımlarıyla sinir ve adalelerde yapılan uyarımlara alınan cevapların 

değerlendirilmesine dayanır. Yapılan elektrik muayenesinde elde edilen neticelerin 

ancak vakanın anamnez ve klinik bulguları ile birlikte değerlendirilmesinden sonra 

bir önem ifade edebileceği ve teşhis konusunda aydınlatıcı bir rol oynayabileceği 

söylenebilir (30, 93). 

Adele ve sinirlerin elektrikle uyarım ve teşhisi, ilk olarak Duchenne 

tarat'ından ortaya konulmuş Erb, Pflüger, Du Bois Reymond ve Babinski gibi birçok 

Fransız ve Alman fizyolojisti tarafından geliştirilmiştir (30). 

Faradik Muayene 

Faradi akımı saniyenin 1/1000 'i kadar devam eden bir endüksiyon akımıdır. 

Yüksek voltajlı olmasına rağmen amperajı azdır. Faradik akım genellikle norma\ 

sinirlerle, siniri harap olmamış adalelerde kontraksiyon meydana getirir. Siniri 

dejenere o lan adalelerin san iyen in 1 /1 000'i nd en daha uzun zam an tesiri i o lan 

akımlara cevap verdiği bilinmektedir. Tek tek gelen faradi dalgaları tek 

kontraksiyonlar ve sık gelen dalgalar tetanik kontraksiyon oluştururlar. Fara dik 

rriuayene genellikle normal taraf, hasta tarafla karşılaştırılarak yapılmalıdır. Normal 

tarafa oranı a daha az akımla kontraksiyon oluşuyorsa (h ipe reksitabilite farad ik), 

daha fazla akımla kontraksiyon oluşuyorsa (hipoeksitabilite faradik), en şiddetli akım 

miktarı ile dahi bir kontraksiyon meydana gelmiyorsa (inekslitabilite faradik) den 

bahsedilir (30, 93). 

Gene\ ol arak hipe reksi tab ilite f aradik gösteren vakalar : Bel I felcinin ilk 

günlerinde, birinci motor nöron hastalı ki arı, tetani, spazmofi li, kare (30). 

Hipoeksitabilite faradik ise kronikleşmiş ve adale atrofisi oluşmuş birinci 

motor nöron hastalı ki arı, inaktivite atrofileri, myozitis, kısmi periferik sinir 

lezyonu gösteren adalelerde görülür. 

lneksitabilite faradik bir adalenin siniri ile ilgisini tamamen kaybettığini 

gösterir (D uchenn e reaksiyonu), 



Galvanlk Muayene 

Galvani akımıyla yapılan muayenede de kantitatif ve kalitatif bazı değişiklikler 

görü lebi I i r. Kanii ta tif değiş iki iki er f aradi akım rnda olduğu gibi, az akım I a 

kontraksiyon görülmesi (hipereksitabilite galvanik ) çok akımla kontraksiyon 

görülmesi (hipoeksitabilite galvanik) ve yüksek akım şiddetlerinde dahi cevap 

alınmayışı (ineksi tabi I ite g alva n ik) şeklinde görü I ü r. Kalitatif değişiklikler ise 

çeşitlidir. 

1. Erb reaksiyonu : Normal adele, akımın kapan ışında negatif kutuptan 

uyarıldığında, pozitif kutuptan uyarılışa oranla daha az akım miktarıyla eşik 

kontraksiyon verir. Yani diğer bir deyişle; normal adalenin uyarımında negatif kutup, 

pozitif kutba oranla aynı akım miktarında daha tesirlidir. Bazı durumlarda bu durum 

değişir ve aksine pozitif kutup, negatif kutuptan daha tesirli hale gelir. Buna Pflüger 

kanununun tersine dönüşü "Renversement polaire" veya Erb reaksiyonu denir. Negatif 

ve pozitif kutuplarla eksitasyonda eşik kontraksiyon elde etmek için kaç miliamper 

akım geçtiği tesbit edilir. Negatif kutup eşik kontraksiyon için pozitif kutuptan daha 

az miliamper akıma ihtiyaç gösteriyorsa reaksiyonlar normaldir. Pozitif kutup, 

negatife oranla daha az miliamperajda akımla eşik kontraksiyon oluşturuyorsa adalede 

Erb reaksiyon var demektir (30, 39). 

2. Remak Reaksiyonu : Normal adale galvanik akım ile uyarıldığında akımın 

her kapanışına ani bir kontraksiyonla cevap verir. Eğer ga\vanik uyarıma adale 

kontraksiyon u yavaş ve sürü nücü, tembel bir karakter gösteriyorsa, buna Rem ak 

reaksiyonu denir. Bu reaksiyon denerve adalelerde kendini gösterir (30). 

3. Doumer Reaksiyonu : Normal bir adalenin motor sinirinin adaleye girdiği 

yerde (motor nokta) aynı miktarda akımla en büyük kontraksiyonu verir. Yapı lan 

eksitasyon esnasında adalenin motor noktasında yeterli büyüklükte bir kontraksiyon 

veya hiçbir kontraksiyon elde edilmediği durumlarda, adale ancak birbirine yakın 

olmak üzere bir uca pozitif ve diğer uca negatif elektrot konulmak suretiyle galvani 

ile uyarılarak bir cevap alınabilir. Buna "Reaksiyon Longitudinale veya "Doumer 

reaksiyonu" denir (30). 

Bu açıklamalardan sonra basit elektrik muayenesi, devam müddeti kısa bir 

akım (faradi) ve nisbeten daha uzun devam eden ikinci bir akım (galvani) ile 

uyarımda, adale ve sinir eksitabilitesinde meydana gelen kantitatif ve kalitatif 

değişikliklerin etüd edilmesi ve yorumudur (30, 93). 
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Basit Elektrik Muayenesinin Yorumu 

Birinci motor nöron felçlerinde, gerek sinir ve gerekse adalelerde faradi ve 

galvaniye karşı eksitabilitede bir artma görülür. Felçli bir sahada adale ve sinirde 

tesbit olunacak hipereksitabilite f aradik ve g alvan ik birinci motor nöron I ezyonu n u 

gösterir (30). 

Dejenerasyon reaksiyonu, kısmı yada total olur. Total dejenerasyon bulunduğu 

taktirde, sinirde faradi ve g alvan i i\e in eksil abi I ite vardır. Ad al e ve sinir 

dej e nerasyon müddeti içerisinde ( 14 gün) f aradiye h ipe reksitabi lite gösterdikten 

sonra hiç cevap vermez hale gelir. Adale, dejenerasyon reaksiyonu halinde 

hipoeksitabilite galvanik, Ramak reaksiyonu, Doumer reaksiyonu, ve Erb reaksiyonu 

gösterir. Kısmı dejenerasyon reaksiyonunda ise adale ve sinir faradiye ve galvaniye 

hipoeksitabilite; hafif Ramak reaksiyonu gösterir. Kısmi dejenerasyon reaksiyonunda 

Erb reaksiyonu da bulun abi lir (30). 

Genellikle ikinci motor nöron felçlerinde, ilk 2 haftanın sonunda dejenerasyon 

reaksiyonu bulunmadığı taktirde 2-4 haftada iyileşme olacağı, kısmi dejenerasyon 

reaksiyonu mevcutsa 6-12 hafla beklenmesi gerekeceği, tam dejenerasyon 

reaksiyonu varsa ve sinirde seksiyonu gösteren bir sebep mevcut değilse 6-12 ayda 

şifa olacağı düşünülür (30). 

Reobaz 

Bir adale veya sinirde eşik kontraksiyo n oluşturan akımın voltajın a reob az 

denir. Reobazı volt olarak kabul edeceğimiz gibi miliamper olarakta alabiliriz 

30,93}. 

Kronaksi 

Normal adale ve sinir 1 sigma (1/1000 sn} devamı olan akımlara, yeterli 

akım şiddetinde cevap verir. Ancak denerve adaleler bu kadar kısa devamı olan 

akımlara cevap vermezler. Bu durumu dikkate alan Lapique, akım şiddeti ve akımın 

devam müddeti arasındaki ilişkiyi araştırmıştır. Lapique'in ortaya attığı ve kronaksi 

tabir edilen ölçüm metodu zaman birimi olarak ifade olunur. Bu muayeneyi yapmak 

için voltmetre ve miliampermetresi olan ve muayyen zaman birimlerinde devam eden 

galvanik akım veren özel aletlere ihtiyaç vardır. Kronaksi ölçmek için önce galvanik 

akımla kapanışta eşik kontrakslyon veren voltaj tesbit edilir. Buna Reobaz denir. 

Bulunan voltaj iki katına çıkarıldıktan sonra akım miktarında bir değişiklik 

yapmadan her defasın da akımın geçiş zam anı biraz daha az altı I mak suretiyle 
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muayeneye devam edilir, Eşik ko ntraksiyon veren akı mı n geçiş zam anı kronaksi 

değeridir. Kronaksi şu şekilde tarif edilebilir: Reobaz değerinin iki misli voltajla 

yapılan eksitasyonunda, adalede eşik kontraksiyon meydana gelmesi için akımın en az 

geçmesi gereken zamana kronaksi denir. Normalde kronaksi sinirlerde daha az olmak 

üzere 0,001 saniye veya bundan daha küçük değerlerdir. Tam denervasyon halinde 

kronaksi 300 saniyeye kadar artabilir. Kronaksi 0.015 saniyeye kadar düşmeden, 

rejenerasyonu karar vermek mümkün değildir (30,93). 

2. Şiddet Zaman Eğrisi 

Adalelerde kontraksiyon meydana getiren akım şiddeti geçtiği zamana göre 

değişiklikler gösterir. Geçiş zamanı uzun olan akım şekillerinde eşik kontraksiyon 

meydana getiren akım şiddeti daha az, devam müddeti kısa olan akım şekillerinde daha 

fazladır. Bu durumu dikkate alarak gittikçe artan zaman birimlerinde her birinde 

eşik kontraksiyon meydana getiren akım şiddeti tesbit edilmek suretiyle çizilen 

grafiklere şiddet-zaman eğrisi denir. Şiddet -zaman eğrisi normal, denerve ve 

rejenerasyon safhasındaki adalalelerde değişik özellikler gösterir. 

Grafik kağıdı üzerine çizilen eğri sağda ise dejenerasyonu, solda yer alır ise 

rejenerasyonu, inişli ve çıkışlı ise rejenerasyonun başladığını gösterir. 7. günden 

sonra önem taşır. 

Normalde şiddet-zaman eğrisi başlangıçta, yani 0-001 saniye devam 

zamanında 8-10 mA'i geçmeyen bir şiddetten başlayarak 0.01 O saniyeye kadar 

tedrici alçalmalar gösterir ve bundan sonra yatay ve zaman hattına paralel bir seyir 

takip eder. Rejenerasyon safhasında yine 0.001 -0.003 saniye devam zamanında 

15-20 mA seviye! erinden başlayan grafik, O, i 00 saniyeye gali ncey e kadar iner ve 

yatay hatlar şeklinde kırıklıklar gösterir. Bu tip grafik rejenerasyon için 

karakteristiktir (30). 

3. E\ektromyografi (EMG) 

Kaslarda meydana gelen aksiyon potansiyellerini iğne elektrod\ardan 

faydalanarak kayıt etme yöntemidir. 

4. Uyarılmış Elektrornyografl (ENoG) 

Bu metodla sinir iletim hızı ölçülebilir. Herhangi bir periferik sinir içinde 

bulunan motor sinir liflerini cilde veya doğrudan sinir ıç!ne batırılan iğne 

elektrotlarla elektrik akımı vererek uyarmak ve sonuçları değerlendirme esasına 
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dayanır. Normal bir sinirin ilitem hızı 40-70 metre/sn'dir. 

Topografik Tanı 

Topografik tanı, fasiyal sinirin anatomi ve fizyolojik anatomisine dayanır. 

Fasiyal paralizi sonucu oluşan motor, duyu, ve salgısal bozukluklar lezyonun 

bölgesine ve lezyonun büyüklüğüne bağlı olarak meydana gelir. 

Foramen Stylomastoideum'den geçen fasiyal sinirin motor parçasının komplet 

bir lezyonu tam bir ipsllateral fasiyal paralizi meydana getirir. Fasiyal sinirin 

somotik duyu liflerini taşıdığı ileri sürülmüş olmasına rağmen, yüzeyel yada derin 

dokunma duyusu kaybı yoktur. Korneal duyu mevcuttur. Ancak korneal refleks (bu 

reflekse katılan motor lifler etkilendiği için) yoktur (1,2). 

Ganglion geniculate'nin lateralinde fasiyal sinirin bir lezyonu, bozulmuş 

sublingiual ve submandibuler tükrük bezi sekresyonu ile, dilin 2/3 ön kısmının 

bozulmuş tad duyusu gibi defisitleri meydana getirir. Bozulmuş tükrük sekresyonu 

preganglionik ve süperior salivator nükleusun parasempatik liflerinin kesilmesi 

sonucudur. Stapedius kası keza felç olmuştur. Buna bağlı olarak da stapedial refleks 

de kaybolur. Etkilenen tarafta gürültü intoleransı (hiperakuzi, disakuzi) stapedius 

kasının paralizisi ile yakınen ilişkili değildir. Hiperakuzi normal bir stapedial 

refleks ile oluşur. Muhtemelen 8. kraniyal sinirin, kokleaya olan inhibisyonun 

kaybını gösterir (1,2). 

Gang lion gen icu ı ate'de ya da bun un medialinde fasiyal sinir lezyonları 

sfenopala1in gangliona giden parasempatik liflerin, preganglionik olarak kesilmesi 

sonucu lezyon tarafında azalmış göz yaşına ilaveten yukarda anlatılan tüm defisitleri 

meydana getirir. 

Topografik tanı testleri basit ve kesin olarak kavranmalıdır. Bununla beraber 

bu testlerin neticeleri büyük bir çelişki gösterebilir; örneğin, normal stapedial 

refleks, normal tad duyusu ile beraber görülen belirgin olarak azalmış lakrimasyon 

veya stapedial refleks kaybı, normal submaksiller salivasyon ile beraber görülen 

lakrimasyon yokluğu. 

Bu çelişkiler Beli felcinde de görülebilir. Bu yüzden topografik testlerin 

güvenirliliği fazla değildir denilebilir. Godalinumlu MRI ile beyinden perifere kadar 

demiyelinizasyonun varlığı gösterilmiştir. Böylece lezyon bölgesi testleri sadece 

diğer diagnostik bilgileri desteklemek için faydalıdır. Bunlar hastalığın ağırlığının 

kısmı göstergeleridir (1,2). 
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Modifiye Göz Yaşı Testi 

Standart Schirmer göz yaşı testi sonuçlarının büyük değişiklikler göstermesi 

ve farklı yorumlara neden olması nedeniyle modifiye göz yaşı testi geliştirilmiştir. 

Bu testin standart Schirmer testine göre iki üstünlüğü vardır: Testin zamanının kısa 

olması, göz yaşı yapma imkanı sağlaması. 

Filtreli kağıt şeritler alt göz kapaklarının içine yerleştirilir ve hastaya 

amonyak buharı inhale ettirilir. Ya da burun bir pamuk ile stimüle edilir. Filtreli bu 

iki kağıt 1 dakika sonra çıkartılır ve karşılaştırılır. Neticeler eşit, azalmış ya da 

artmış olarak değerlendirilir (1,2}. 

Stapedial Refleks 

Tüm topografik testler içinde stapedial refleks testi en objektif ve bilgi verici 

olanıdır. Stapedial refleks test edilen tarafta timpanik membran normal ise alınır. 

Lezyon bölgesinin değerlendirilmesinde stapedial refleks testinin önemi şüphelidir. 

Fakat prognostik değeri tartışılmaz. Sağlam bir stapedial refleks inkomplet paraziliyi 

gösterir. Bu da iyi bir prognozu gösterir. Hastalığın başlangıcını izleyen 3 haftadan 

daha kısa bir sürede stapedial refleks yokluğu geri dönerse, fasiyal fonksiyonların 

geri döneceğini gösterir. Stapedial refleks testi otolojistıerin EMG'si gibidir. Çünkü 

yüzdeki kas aksiyon potansiyellerinin rejenerasyonunda EMG bulgularından önce bu 

refleks geri döner (1,2}. 

Diğer Testler 

Tad testleri yapılması rutin değildir. Tükrük akışının ölçümü gibi testler ağrı 

ve kanaldaki teknik güçlerden dolayı kullanılması güçtür. 

Beli felcinde, godolinium ile zenginleştirilmiş M R 1, inflam atuvar lezyonu 

gösterebilmesine rağmen MRI ve radiografinin tanıda kullanımı mutlaka gerekli 

değildir. MRI, atipik ya da komplike fasial paralizili hastaların değerlendirilmesinde 

tavsiye edilir (1,2}. 

Fasiyal Paralizinin Ayırıcı Tanısı 

Akut fasiyal paralizi nedenleri : 1900'den 1990'a kadar olan medikal 

literatürde fasiyal paraliziye neden olan durumlar aşağıda gösterilmiştir (68). 

1. Doğum : 

Forceps uygulaması, Dystrophia myotonica, Mobius sendromu (Diğer kraniyal 
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sinir defisitleri ile birlikte fasiyal dipleji) 

2. Travma: 

Kafa kaide kırıkları, Fasiyal yaralanmalar, Orta kulağın penetran 

yaralanmalar, Baro travma 

3. Nörolojlk : 

Operkülar sendrom (Fasiyal motor alanda kortikal lezyon), Millard-Gubler 

sendromu (Abdusens felci + pons bazalinde kortikospinal traktusü tutan bir lezyona 

bağlı kontlateral hemipleji) 

4. Enfeksiyonlar : 

Otitis eksterna, Otitis media, Mastoiditis, Su çiçeği, Herpes zoster sefalikus 

(Ramsey-Hunt sendromu), Ensefalitis , Poliomyelitis, Kabakulak, Mononükleozis , 

Lebra, lnfluenza , Coxacki virüs, Malaria, Sifiliz, Scleroma, Tüberkülozis, 

Botulismus, Akut hemorojik conjuntivitis , Gnathostomiazis, Mucormycosis, Lyme 

hastalığı, Kedi tırmığı hastalığı, AIDS. 

5. Metabolik : 

Diabetes mellitus, Hipertroidi, Gebelik, Hipertansiyon, Akut porfiriler, 

Vitamin A eksikliği 

6. Neoplastik: 

Parotis bezinin benign lezyonları, Kolesteatoma, 7. sinir tümörü, Glomus 

jugulare tümörü, Lösemiler, Meningioma , Hemangioblastoma, Sarkoma, Karsirıoma 

([nvaze ya da metastatik), Sigmoid sinüs anomalisi, Karotid arter anevrizması, 

Tympanik hemangioma, Hidradenoma (eksternal kanal), Fasiyal sinir tümörü 

( cylindroma), Schwannoma, T eratom, Hand-Schüller-Christian hastalığı, Fibröz 

displazi, Nörofibromatozis. 

7. Toksik : 

Thalidomide (Miehlke sendromu, eksternal kulak malformasyonları ve 

sağırlık ile 6. ve 7. kraniyal sinir anomalileri), etilen glikol, Alkolizm, Arsenik 

zehirlenmesi, Tetanus, Difteri, Karbonmonoksit. 
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.. a. latrojenik: 

Mandibular blok anestezi, Antitetanik serum, Kuduz aşısı, Parotis cerrahisi, 

Mastoid cerrahisi, Posttonsillektomi ve adenoidektomi, lontoforezis Lokal anastezi., 

Embolizasyon, Dental. 

9. ldiopatik: 

Bell felci, Melkersson-Rossenthal sendromu (Karşı tarafta tekrarlayan 

fasiyal paralizi, kırışık dil, fasiolabial ödem), herediter hipertrofik nöropati 

(Charcot-Marie Toath hastalığı, Dejerine-sottes hastalığı) 

1 o. Otoimmun sendromu : 

Amiloidozis , Temporal arterit, Trombotik trombositopenik purpura, 

Periar1eritis Nodoza, Landry-Guillain-Barre sendromu, Multipl skleros, Myastenia 

gravis, Sarkoidozis (Heerfordt sendromu-uveoparotid ateş), Osteopetrozis. 

Aşağıda 1963 'den 1990'a kadar bir klinisyen tarafından görülen 2856 akut 

fasiyal paralizili hastada fasiyal paralizinin nedenleri görülmektedir (68). 

Bell felci 1455 % 51 

Travma 641 % 22 

Herpes zoster Sefhalikus 201 %7 

Tümör 164 %6 

Enfeksiyon 106 %4 

Doğum 101 % 3.5 

Hemifasial spazm 73 % 2.5 

Diğer 64 %2 

Santral sinir sistemi hastalıkları 31 %1 

Atipik Bell felci 1 O % 0.5 

Tümör şüphesi 1 O % 0.5 

Yakaların çoğunda (% 51)'de fasiyal paralizinin nedeni bulunamamıştır. 

Beli Felci'nln Karakteristikleri 

ldiopatik BeU felci akut fasiyal paralizili hastaların çoğunun nedenidir. 

Fasiyal paralizi için hiç bir nedenin gösterilemediği paralizidir. 

Yine de tipik idiopatik .Bell. felcinin vira! inflamatuvar immon bir 
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mekanizma ile oluştuğuna dair kanıtlar vardır. Bell felcinin bazı karakteristikleri 

vardır (68}. 

1. Başlangıç genellikle akuttur ve unilateraldir. 

2. % 50 vakada kulak, yüz, boyun veya dilde uyuşukluk veya ağrı vardır. 

3. Hastaların % 60'ında vira! bir prodnom vardır. 

4. Küçük bir oranda paralizi tekrarlayıcıdır. (% 13) 

5. % 14 vakada pozitif bir aile hikayesi vardır. 

6. % 1 o vakada ipsilateral göz yaşı ve submandibuler salgıda azalma 

gösterilebilir. 

7. Vakaların çoğunda {% 90) ipsilateral stapes refleks azalması veya kaybı 

vardır. 

8. Chorda tympani sinirinde paralizinin başlangıcından itibaren ilk 10 gün 

içinde kızarıklık görülür. 

Bütün tipik Bell felci vakaları kendi kendini sınırlayıcı, progresslf ve hayati 

tehlikesi olmayan, spontan remisyon görülen, 4-6 ay içerisinde en geç olarak da 12 

ay sonra iyileşen vakalardır (68). 

Atipik Beli Felci 

Beli felci 1 yil içinde iyileşmekte isede 1963 yılları ile 1990 yılları arasında 

teşhis edilen 2800 ün üzerindeki vakanın 1 O'unda periferik fasiyal nöropati bu süre 

içinde iyileşmemiş ve hiç bir neden bulunamamıştır. örneğin bir hastada paralizi 

aylar süren bir periyodda yavaşça ilerlemiş, CT, MRI gibi tekniklerle herhangi bir 

neden bulunamamış sonunda fasiyal sinir cerrahi olarak eksplore edilmiş ve 

incelenmiş santral kısmı normal, proksimal meatal segmentin periferinde kalan 

kısmı atrofik ve fibrotik bulunmuştur. Atrofinin başladığı alan, Fisch ve Esslan'ın 

fasiyal sinirin fallop kanalına girerken yaralanmaya özellikle inflamasyona açık 

olduğu şeklindeki tesbitlerini desteklemektedir. Fakat bu bulgular, bu ve buna benzer 

birkaç vakadaki fasiyal paralizin nedeni üzerine çok az ışık tutmuştur. Bu nedenle 

Bell felcinin karakteristiklerini taşıyan ancak bir yılda iyileşmeyen vakalara Atipik 

Beli felci denmiştir. Bu vakalarda fasiyal sinir eksplore edilmeli, bir neden 

bulunamazsa hastanın yüzüne reaminasyon uygulanmalıdır (68). 

Ayırıcı Tanı 

Akut fasiyal paralizinin ayırıcı · tanısında dikkatle alınmış bir anam nez, fizik 

muayene bulguları ve laboratuvar testleri esastır. 
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Paralizinin karakteristikleri : 

Fasiyal paralizin başlangıcı teşhise yardımcıdır. Örneğin paralizi doğumda 

varsa ya gelişim geriliğinden ya da travmadan kaynaklanmıştır. Diğer konjenital 

anomalilerle birlikte görülmesi ve felcin iyileşmesindekl gecikme gelişimsel 

nedenleri, felç iyileşiyorsa veya travmanın diğer belirtileri görülüyorsa travmayı 

düşündürür. Muhtemelen de doğum travmasıdır (68). 

Ani ve komplet paralizi travma hikayesi ile birlekte ise fasiyal sinir kesisi 

kuvvetle muhtemeldir. Yavaşca gelişen komplet bir fasiyal sinir paralizisi bir kitleyi 

düşündürür. Tutulum inkompletse ve 2 haftadan uzun bir süredir oluşmuşsa Beli felci 

düşünülebilir. 

Fasiyal paralizinin aynı tarafta tekrarlaması Bell felcinde not edilmiştir. 

Tekrarlayıcı paralizi H.Simpleks enfeksiyonuyla da ortaya çıkabilir. Ancak Varicella 

Zoster ile oluşması nadirdir (68). 

Melkerson-Rosenthal sendromunda da fasiyal paralizi tekrarlayabilir ve 

karakteristik olarak da karşı tarafta ortaya çıkar.Unilateral paralizi ipsilateral 

olarak tekrarlarsa Bell felci veya bir tümör düşünülmelidir. Bir çalışma da 

tekrarlayıcı paralizi, 164 vakanın 16 (% 1 O)'sında tümöre bağlıt başka bir 

çalışmada 1455 vakadan 69 (% S}'i Beli felcine bağlı bulunmuştur (68). 

Melkerson - Rosenthal sendromunda tekrarlayan dudak, yüz ve göz kapağı 

ödemi, cheilitis (çatlak dudak} ve dilde çatlaklar oluşur. Bu patolojik sendrom 

herediter olabilir. Bazıları bunun sarkoidozun ön bulgusu olduğunu kabul eder. 

Fasiyal paralizinin 2 tarafta birden başlaması nadirdir. Fakat olursa hayati 

tehlikeyi gösterir. 2856 vakalık bir seride % 2 vaka bu şekilde paraliziye sahipti 

{49 kişi). Akut parallzisi olan bu 49 vakanın 13'0 gelişimle ilgiliydi. Bunların 

1 O'una Möbius sendromu teşhisi konmuştur. 49 vakanın diğerlerinde ise şöyledir. 

- 1 O vaka bilateral akustik nörinom nedeniyle opere idi. 

- 9 vakada temporal kemik fraktürü 

- 6 vakada Beli felci 

• 6 vakada Guillan Barre sendromu vardı. 

- 1 vaka akut lösemi 

• 1 vaka kuduz aşısı nedeniyle bulber paralizi 

• 1 vaka otitis media 

• 1 vaka sarkoidozis 

• 1 vaka da ise Epstein Barre virüs testi (+} idi. 
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Her iki tarafın tutulumu başlangıcı ve şiddeti eşit olmayabilir. ikinci tarafın 

tutulumu 30 gün içinde gelişmişse bu eş zamanlı tutulum olarak değerlendirilir. 

Birçok vakada ilerleyici tarafın tutulumu hafif olduğundan gözden kaçırılır (68). 

Aile Anemnezl 

Beli felcinin genetik predispozisyonu ile ilgili bazı kanıtlar vardır. Bir seride 

bu oran % 14 olarak bulunmuştur (68). 

Bell felcinin familyar olabileceği ve familyar Bell felcinin düşük 

penetrasyonlu otozomal dominant kalıtımla geçebileceği bildirilmiştir (103). 

Doğum veya Çocuklar 

Fasiyal paralizi ile doğan bir çocukta doğum zorluğu anamnezi muhtemel neden 

olarak travmayı düşündürür. Ancak birçok tecrübeli yazarca belirtilen, doğumda var 

olan fasiyal paralizi nedeninin gelişimsel bir defekt olduğudur. Fasiyal paralizi ile 

birlikte olan konjenital sendromlar hemifasiyal mikrosomia, miyotonik distrofi ve 

mobius sendromudur. Gelişim defekti olarak ortaya çıkan fasiyal paralizi izole 

olarakta bulunabilir. Bu durumda sadece alt dudak ya da alt dudakla birlikte ağız 

köşesi de tutulmuştur (Mobius sendromunda olduğu gibi). 

Çocuklardaki fasiyal paralizi de yetişkinlerde olduğu gibi incelenmelidir. 

Hipertansiyon dahil yetişkinlerdeki tüm nedenler çocuklarda da görülebilir (68). 

Geçirilmiş Travma (Özellikle Kafa) Hikayesi 

Bazı vakalarda fasiyal sinir hasarına neden olan travma ancak çok dikkatli bir 

öykü ,. fizik muayene •, radyografik inceleme ile anlaşılabilmektedir. Bunları 

incelemek gerekir. 

Duyu Değişiklikleri 

Ağrı ve uyuşukluk Beli felci, herpetik nöropati veya tümörle ilişkili olabilir. 

Ben felçli hastaların % 50 sinde ağrı bulunabilir. Herpes zoster sefhalikus'lu 

hastaların hemen tamamında tutulan ganglion ve sinirin trasesi boyunca harita gibi 

bir alanda ağrı bulunabilir {2,68). 

işitme kaybı ile birlikte kulak arkasında ağrı varsa fasiyal paralizi nedeni 

mastoidit olabilir. iletim tipi işitme kaybı, fasiyal sinirin timpanik segmentinde bir 

lezyona işaret eder. Sensorinöral kayıp ise,. özellikle denge bozukluğu da varsa, 

internal işitme kanalı veya pontoserebellar köşede bir lezyonu düşündürür. Baş 
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dönmesi ve ataksi sıklıkla herpes zoster sefalikusun bir göstergesidir. Bazende 

vestibuler ve fasiyal sinirin birbirine çok yakın seyrettiği internal işitme 

kanalındaki bir akustik schwannomayı, Beli felcini veya travmayı düşündürür {68). 

Pulsatil tinnitus fasiyal sinirin vaskuler bir patoloji ile komprese olduğunu 

gösterir. Bu patolojiler arterio-venöz malformasyonlar. glomus jugulare tümörü 

veya karotid arter anomalisi olabilir (68). 

Bell felcinin olduğu tarafta tad duyusu ve dilde tad tomurcuklarında azalma 

sıklıkla tespit edilir. Fakat tad duyusu bozuklukları, travma, inflamasyon ya da ponto 

serebellar köşe, temporal kemik veya ortakulak tümörleri ile birlikte de bulunabilir. 

Chorda tympani veya lingual sinir lezyonları da tad duyusunda bozukluklara neden 

olabilir (1,2,68,77). 

Bell felçli hasta serilerinde % 0.8 vakada ekstremite parestezisine 

rastlanabilir. 

Periferik fasiyal paralizi ile birlikte zayıflamış kornea! refleks, ponto 

serebellar köşe lezyonunu gösterebilirse de bu Beli felçli vakaların % 1 O'unda 

bulunabilir (68). 

Motor Değişiklikler 

ldiopatik (Bell) felci paralizisinde, vakaların yaklaşık % 16'sı aşırı göz 

yaşından şikayetçi olurlar. Ancak modifiye Schirmer testi ile lakrimasyonun normal 

olduğu bulunmuştur. % 1 O vakada felçli tarafta göz yaşı azalması veya kaybı söz 

konusudur (1,2. 68). 

Yine bir seride üç vakada ipsilateral pupil konstruksiyonu (myozis) vardı. 

Bunlardan biri Bell felci diğer ikisi infeksiyöz fasiyal paralizi idi. Pupil irregüler ve 

fotofobi de varsa muhtemelen iritis vardır. Bu da fasiyal paralizisi sarkoidoza bağlı 

hastalarda görülür. 

Viral Enfeksiyonlar 

Guillan-Barre sendromlu hastaların yaklaşık o/o SO'sinde bilateral 1 Bell felci 

gibi görülebilen fasiyal paralizi vardır. Bu sendrom Beli felcinden kolaylıkla ayırd 

edilebilir. 

Epstein -Barr virüsüyle oluşan infeksiyöz mononükleozis de nadiren 

unilateral tekrarlayıcı veya bilateral eş zamanlı fasiyal paralizi ile birlikte olabilir. 

Bilateral fasial paraliziye nadiren neden olan diğer enfeksiyöz hastal_ıklar bolilusmus 

ve lyme hastalığıdır. 
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Herpes nöropatisi de periferik fasial paralizi nedenleri arasındadır. 

Veziküller varicella zosterde hemen daima vardır (Ramsey-Hunt sendromu). Herpes 

simplekste de bazen oluşabilir. Veziküller fasiyal paralizi ortaya çıkmadan önce 

farkedilir. Ancak bazen paraliziden 20 gün kadar sonra ortaya çıkabilir (1,68). 

Metabollk Nedenler 

Fasiyal paralizi gibl periferik nöropatiler : Diabetes mellitus, alkolizm, 

kollajen vasküler hastalıklar ve hipertansiyonla birlikte olabilir (1,68). 

Malignensiler 

Hasta bir kanser (özellikle de meme, akciğer, tiroid, böbrek, over veya 

prostat ca) anamnezi veriyorsa fasiyal paralizi nedeni olarak bir malignensi akla 

gelmelidir. Fasiyal zayıflık ve uyuşma fasiyal sinire metastaz yapan bir tümörün ilk 

bulguları olabilir. Yüzün iki yanı istirahat ve bir manevra (gülmek, kaş çatmak) 

esnasında simetri açısından kıyaslanmalıdır. 

Fasiyal paraliziye neden olan lezyonların % 90'ı temporal kemik kaynaklıdır. 

Bu yüzden kraniyal sinir fonksiyonları değerlendirilirken temporal kemik civarı ve 

içinden geçen sinirler (5-12) birlikte değerlendirilmelidir (1, 68). 

ilaç Alımı 

lzoniazid toksitesinin, tipik bulguları ile birlikte fasiyal paraliziye neden 

olabileceği bildirilmektedir. Akut porfiria da çok nadiren bilateral fasiyal paralizi 

şeklinde ortaya çıkabilir {68). 

Aşılanma 

Polio, kuduz ve influenza aşılarını takiben multipl kraniyal sinir tutulumu ile 

bulber paralizi, Beli felci ve Guillan-Barre sendromu gelişebildiği not edilmiştir. 

Uveitrs 

Bilateral fasiyal paralizi ve üveitisi olan vakalar sarkoidoz olabilir (1,68). 

Beli Felci Tedavisi 

Beli felçli her olgunun, kendiliğinden düzelme olasılığını tahmin etsek bile 

belirli bir tedavi yapmak zorundayız. Akut dönemde kullanılan yöntemler şöyle 

sıralanabilir (33). 
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1. Genel önlemler 

2. ACTH ve kortikosteroidler 

3. Fizyoterapi 

ACTH ve kor1ikosteroidler fallop kanalında akut ödem ve inflamasyon 

gerekçesiyle ilk 1 hafta ve daha doğ:ru olarak ilk üç gün içinde baş vuran hastalara 

uygulanır. Kortikosteroidler, viral inflamatuvar otoimmün hastalarda olduğu gibi, 

Beli felcinin akut döneminde en iyi tedavi yöntemidir. ACTH'a nazaran prednizolon'un 

nisbeten avantajlı olduğu bildirilmiştir (1,2,33). 

Prednizolon, deksametazon ve metil prednizolon kullanılabilir. Prednizolon 

Beli felcinin ağrısını dramatik olarak dindirir. Hastalık hafif inkomplet pareziden 

ağır komplet paraliziye kadar farklı prognoz gösterebildiğinden başlangıçta tüm 

hastaların tedavisinde kullanılması önerilmektedir (1,2,71 ). 

Erişkinlerde günlük olarak vücut ağırlığının kg. başına 1 mg/kg prednizolon 

verilmesi Bell felcinde en az Ramsey Hunt sendromu kadar başarılı olur. 

Prednizolonun sabah ve akşam iki defada alınması önerilmektedir. Deksametazon 7.5 

-1 o mg dozlarda kullanılabilir. Sentetik ACTH olarak tetrazosactin, günlük 1 mg İ.M. 

olarak verilebilir. Glukokortikosteroidler kullanılırken genel kontrendikasyonlara 

kesinlikle dikkat edilmelidir (1,2). 

Bel! felci vakalarının akut döneminde prednizolon ve acyclovir (zovirax) ile 

tedaviye başlanması, hastalığın şiddetinin derecesine göre tedaviye yeni bir şekil 

verilmesi önerilmektedir (1,2). 

Beli felcinde acyclovir 200-400 mgr. oral olarak günde S'e bölünerek 

alınmalıdır. Çünkü acyclovir'in barsaktan emilimi zayıftır. Doz Ramsey Hunt 

sendromunda günlük 800 mg'a kadar çıkarılabilir. Ayrıca iV. tedavi yöntemi de 

denenebilir 1,2). 

Hasta paraliziden sonra 5. yada 8. günde görülerek, paralizi inkompletse, 

prednizolon dozajı 5. gün içinde yavaş yavaş azaltılarak sıfırlanabilir ve acyclovirle 

devam edilebilir. Eğer olayın şiddetleneceği veya ilerleyerek dahada kötüleşeceği 

şüphesi varsa tam doz prednizolon ve acyclovirle total olarak 10 gün boyunca tedavi 

sürdürülür ve prednizolon 5 gün içinde yavaş yavaş kesilir (2). 

Şiddetli ağrının varlığı prognozun kötülüğünün bir göstergesidir. Ayrıca böyle 

bir ağrı herpes zoster veya zoster-like benzeri Bell felcinde bulunur. Şiddetli ağrı 

olan hastalarda tedavi şekli herpes zosterde tavsiye edilen şekilde yapılır (1,2), 

Acyclovir veya acyclovirle birlikte prednizolon tedavisi herpes zostere bağlı 
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fasiyal paralizi olan hastalarda ağrının şiddetini azalttığı gibi veziküllerin 

gerilemesini saOlar. Bu tedavinin fasiyal sinir üzerine etkisi bilinmez (2). 

Beli felcinde acyclovinin etkili sonuçları vurgulanmış ancak nasıl olduğu 

aç ıklanmamıştır. 

Bell felçli olgularda bazı önlemlerde yardımcıdır. Felçli yandaki göz iyi 

kapanmadığı ve açık kaldığı için kerato • konjonktivit olabilir. Bu infeksiyonu 

önlemek için göz temiz bir sargı bezi ile kapatılabilir. Göz yabancı cisimlerden 

korunmalı ve kuru tutulmalıdır. Siyah gözlük kullanılabilir. Konjonktivit başlamış 

ise antibiyotikli göz damlaları ya da merhemleri kullanılabilir. Kuru gözlerde suni 

göz yaşı damlatılabilir. Erken oluşan keratitlerde yama tamiri veya nadiren 

tarsografi uygulanabilir (2,33}. 

Tedavi edici etkisi tartışmalı olmakla beraber hastalara yüz kaslarını istemli 

oynatma egzersizleri ögütlenebilir. Yüz kasları üzerine havlu ile sıcak uygulamayı 

izleyen parmak ucları ile yukarı doğru hafif masaj yaptırılabilir. Hastaya aşırı soğuk 

ve rüzgarlı ortamlarda bulunmaması öğütlenmelidir. Kortikosteroid kullanılmayan 

hastalarda antiinflamatuvar etkileri gözönüne alınarak antiinflamatuvar ajanlar 

denenebllir (33). 

Bazı otörler temporal kemik içine girişim ile cerrahi dekompresyon yapılarak 

Bell felcinin iyileşebileceğini savunurlar. Bu yerleşmiş bir tedavi yöntemi değildir. 

Aynca bu tedavinin etkili olabilmesi için ilk 2-3 gün içinde girişim zorunludur. Oysa 

erken dönemde hangi olguların aksonal dejenerasyona dönüşebileceğini pratik olarak 

bilme olanağı yoktur. Bu gün için akut dönemde cerrahi yöntemin yeri olduğu kabul 

edilemez (1,2). 

Parsiyel düzelme gösteren olgularda kontraktür, sinkinezi, spazm gibi 

sekeller hastayı oldukça rahatsız ederler. Bunlar için geliştirilmiş etkin bir tedavi 

olmamakla beraber bazı medikal yaklaşımlar yapılabilir. Fasiyal spazm ve 

sinkinezileri azaltmada diazepam ve özellikle clonazepam yararlı olabilir. Bunlarla 

2·3 hafta içinde yarar sağlanamayan olgularda Tegretol denenebilir (33). 

Fizyoterapi 

Bell felcinde medikal tedavinin yanısıra mümkün olan en erken zamanda fizik 

tedavi ve rehabilitasyona başlamak gerekmektedir. Bell felci rehabilitasyonunda, 

klasik olarak yüzeye! ısıtıcılar (lnfraruj) 1 derin ısıtıcılar (ultrason), elektrik 

stimülasyonu (galvanik akım), masaj ve fasiyal PNF ekzersizleri uzun yıllar boyu 

uygulanan tedavi yöntemlerindendir (6, a, 35, 54, 85, 97). 
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Kas, sinir dokusu ve deride ısınma meydana getirerek, kan dolaşımını artıran 

infraruj yüzeye! olarak 1-2 mm'yi ısıtır (9-13). 

Fasiyal sinir fonksiyonlarının, düşük doz, ultroson dalgalarıyla (0.5 watt 

/cm2) sinir inpuls hızının artırılması ve lokal vazodilatasyon yapmak suretiyle geri 

getirilebileceği söylenmektedir. Mastoid bölgeye uygulanan ultrason tedavisiyle Beli 

felçli hastalarda başarılı sonuçlar elde edilmişti {35, 54, 73). 

Ga!vanik ve faradik elektrik stimülasyonu, periferik sinir yaralanmalarının 

tedavisinde uzun yıllardan beri kullanılmaktadır. Fasiyal para\izi tedavisinde gene\ 

ay na eksersizleri ile birlikte kom bine olarak standart bir m etod oluşturmuştur. 

Elektrik stimülasyonunun kas atrofilerini azalttığı, geri döndürdüğü ve 

re inne rvasyon oluşturduğu ileri sürülmüştür. Be il felcin in tedavisinde, öze ilikle 

sinir iletimini artırmak, kas kontraksiyonu meydana getirmek, dolaşım stazın ı 

azal im ak, kas ve sinir beslenmesini artırmak ve at raf inin azalmasını sağlam ak 

amacıyla kullanılır. Ayrıca hastanın motivasyonunu artırmak amacıyla önerilir (8). 

Ancak uzun yıllar boyu uygulanan galvanik ve f aradik elektroterapi 

yöntem ]erinin ve diğer elektrik stimü lasyon uygulamalarının yararsız olduğu, hatta 

reinnervasyonu ve kolleteral filizlenmeyi engellediği, hızlı yorulan, çabuk kasılan, 

tip 2b ve 2c kas liflerinde atrofiyi minimal düzeyde engellediği halde yorgunluğa 

dirençli yavaş kasılan tip I kas liflerinde atrofiyi çabuklaştırdığı gözlenmiştir (1, 6, 

8, 29, 36, 85). 

Özel I ikle postakut hastalarda el ektrote rapi nin etkisin in şüpheli olduğu, 

elektrik sti mü I asyonu nu n kasları denerve ettiği, motor son plakta nörof ib ril!eri n 

gelişmesine engel olduğu ileri sürülmekte, rejenerasyonun olduğu sinir iyileşmekte 

iken bir plasabo tedavisi gibi hastaya güven ve motivasyon kazandırmak amacıyla 

kullanılabileceği öne sürü ime ktedir { 1, 6, 8). 

Etyolojisi ne olursa olsun fasiyal sinir rehabilitasyonu zordur, adaleler 

arasında senkronizasyon sağlamak gerekir. Tek taraflı paralize fasiyal kasın 

reanimasyonu için, fasiyal sinir aktivitesinin, normal taraftan kontrlateral ve 

uni!ateral reinnerve olmuş kas şeridine aktarıldığı, yeni bir kuvvet yayılmasını 

sağlayan tedavinin iyi sonuç vereceği bildirilmektedir. Proprioseptif nöromuskuler 

f asil itasyon ( PN F) tekniğinin temel ilkeleri bu amaçlara hizmet eder {12). 

PNF egzersiz tekniği, Beli felçli hastalarda, istirahat anında normal adale 

tonusu ve simetri, hareket sırasında simetri, fasiyal fonksiyonun hızla dönmesi 

sinkinezi ve diğer komplikasyonların önlenmesi açısından önemli bir uygulamadır 

{ 5 8). 
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P N F uygu lam as mda, tem el fizyo!oj ik kavramlar üz erinde duru ld uğ u için, 

PNF'in sonuçları spontan iyileşmenin sonuçları ile birlikte ilerleyebilir, 

komplikasyonlar önlenirse PNF tedavisiyle hastalar iyileşebilir (44, 83}. 

Muralidhar, Bailoor ve ark., paralizili kasların yapışkan flaster demirlerle 

splintlenmesi, günlük 5 dakikalık kas masajı, PNF gibi rehabilitasyon işlemlerini 

önermişlerdir. Aryıca zayıf galvanik akımla elektrik stimülasyonu yaparak, fasiyal 

kasların fonksiyonunu desteklemişlerdir. Elektrik stimülasyonu birtakım 

tartışmalara rağmen halen ku ilanı lmaktad ır {88). 

Yine nan spesifik ve kaba f as iya ! egzersizlerin, ağır f asiy a ı para ı izi 

olgularında kitle hareketlerini provake ettiği ve farklı dal innervasyonıu kasları 

bi r!ik.te çalıştı rm ası neden iyi e si nkin ezile ri g e I iş me si ne neden o ld uğ u iddia 

edilmektedir (8, 85, 97). 

Bu yüzden sadece spesifik kasların kontrolüne çalışı iması gerektiği 

vurgulanmakta hastaya aşağıda verilen bazı açıklamalardan kesinlikle kaçınılması 

gerektiği ifade edilmektedir (B}. 

1. Ağzı geniş olarak açmak 

2. Alt dudağın o yana bu yana hareketi 

3. Gözlerin yukarı aşağı, sağa sola hareketi 

4. Büyükçe (Aşırı şekilde) gülmek) 

5. Kapalı ağızla yanakları şişirmek 

6. Üst dudağı kesici dişlere zıt hareket ettirmek 

7. Gözlerini sıkıca kapatmak. 

ilk 2 madde hastaya az oranda telkin edilebilir. Fakat hemen masseter kasları 

ile kompansatuar hareketler denenir. 3. sadece göz hareketlerini sağlar. 4. •?. 

hareketler amaca uygunmuş gibi görülse de kötü sonuçlar doğurabilir. Çünkü bu 

hareketler ciddi sinir hasarı olan hastalarda hatalı motor kontrol sağlama 

potansiyeline sahiptirler. Çünkü bu hareketler birçok farklı adalelerin kasılmasını 

sağlayacak kadar geniştir (8). 

Derin ısıtıcıların ve hatta masajın ödemi artırarak zararlı olabileceği, en 

azından yararlı olmadıkları söylenmektedir (6,95). 

Beli felcinde görülen sekeller hipokinezi veya hiperkinezidir. Bu sekellerin 

tedavisinde EMG rehabilitasyon, okulinum enjeksiyonu ve cerrahi tedavi 

kullanılabilir (67). 

Botilunum Toksin Tip A (Okulinum} tedavisi Okulinum, c\ostridiurn 
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Botulinum toksininin enjektabl bir preparatıdır. Okulinum, motor sinirlerin 

terminal uçlarından asetil kolin salınmasını engelleyen potent bir nörotoksindir. Bu 

toksin Bell felci sonrasında oluşan hemifasiyal spazm ve hiperkinetik blefarospazm'lı 

hastaların tedavisinde 1955 yılından beri kullanılmaktadır ( 67). 

Son yıllarda EMG Biofeedback tedavisi özellikle postakut fasiyal paralizili 

hastaların rehabilitasyonunda fasiyal hareketlerin sağlanması, selektif kas kontrolu, 

sinkinezi, hemifasiyal spazm gibi komplikasyonların tedavisinde etkin bir tedavi 

prosedürü olarak kabul edilmektedir (8, 23, 43, 53, 63, 67, 77, 84, 85). 

EMG Biofeedback 

Elektromyografi {EMG) elektriksel aktiviteyi kasdan uygun elektrotlarla alıp 

bir amplifakatörden geçirerek katod ışını ossiloskobunda görsel, hoparlörde işitsel 

sinyallere dönüştürüp !anıda kullanma yöntemidir (17). 

ilk olarak 1969'da Kaliforniya'da kurulan Biofeedback Araştırma Derneğinin 

ilk toplantısında ; "Biological feedback" terimi " Biofeedback" olarak kısaltılıp 

kullanılmaya başlanmış, EMG Biofeedback, kişinin çoğu zaman varlığından habersiz 

olduğu normal veya anormal fizyolojik olayları, kendisine aletler yardımıyla direkt 

olarak ve devamlı vermeyi amaçlayan her türlü teknik olarak tarif edilmiştir (87, 

93). 

Feedback terimi; Sibernetik bilimi ile birlikte tıbba ve diğer bilim dallarına 

girmiştir. 1960 yılında matematikçi Norbert Weiner tarafından biyolojik sistemlere 

uygulanmasıyla Biofeedback terimi ortaya çıkmıştır. Biofeedback1in esası; bir 

sistemde elde edilen sonucun o sistemi etkileyerek başlangıç durumuna getirmesi ve 

daha sonra başlangıç ve sonuç durumlarının bir dönüşüm halinde birbirlerini sürekli 

olarak etkilemesi tarzında ifade edilebilir (61 ). 

ince ve arkadaşlarına göre EMG Biofeedback internal fizyolojik aktivitenin ve 

onun davranışsa! sonuçlarının istemli olarak düzenlenmesi ve modifiye edilmesinin 

öğrenilmesi için anahtar olarak kullanılan metodolojidir (50). 

Lite ratü rl er tara nd ığ mda EM G Biof eedback çeşitli isimlerle karşımıza çıkar. 

Myofeedback. myoelektrik feedback, biofeedbacl<t EMG feedback, duyusal feedback, 

görsel feedback, pozisyonel feedback, işitsel feedback, terapötik EMG, nöromyometri, 

duysal integrasyon, odyovizüel nöromüskuler reedükasyon. yapay proprioception gibi 

adlar kullanılmıştır (17, 20, 25, 52t 78, 100). 

EMG Biofeedback hastanın kasından gelen myoelektrik sinyalleri büyüterek 
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görsel ve işitsel sinyaller oluşturur ve bunları anlaşılabilir bir yapıya dönüştürür 

(15, 20). 

EMG Biofeedback, çok küçük aksiyon potansiyelleri, deri ısısı, galvanik deri 

rezistansı ve benzerlerini büyüten cihazlar yoluyla, hastaya bilgiyi anında geri veren 

bir araçtır. Kas fonksiyonunu ve periferik vazodilatasyon ve konstrüksiyonunun 

göstergesi olan görsel ve işitsel feedback hastanın birçok ağrılı kas-iskelet 

sendromlarında ısrarla devam eden anormal fizyolojik durumların, istemli olarak 

düzenlenmesini sağlamada yardımcıdır (65). 

Normal şartlar altında, nöromotor kontrol, kaslar, onların duyusal organları 

ve motor nöronlar arasındaki bağlantılar ile oluşur ki, bunların hepsi supraspinal , 

ı merkezlerin otomatik ve istemli emirlerini yerine getirirler. Burada beyin merkezi 

bir emir verici rolündedir. Periferden gelen feedback beyine; istenen hareket ile 

yapılan hareket arasındaki farkları bildirerek (input), hareketin doğru yapılmasını 
ı 
1 

! 

1 

sağlar (Output). Alfa -gama ko-aktivasyonu (ortak çalışması) kas iğciklerinin, 

kasın boyu ve boyunun değişme hızına ait sinyaller yaymasına neden olur. Bu 
' 

iğciklerden çıkan feedback subkortikal fonksiyonun oluşumunda ve sensorimotor 

korteksteki hataların önlenmesinde rol oynar. Sonuçta hareketin perifere yayılması 

için gereken bilgi, piramidal, ekstrapiramidal ve subkortikal inputların spinal I 
kordun entegre mekanizmaları ile yayılmasını sağlar (14, 59, 78). ! 

Motor ünitelerinin bilinçli kontrolünün eğitiminde görsel ve işitsel feedback 

gibi duyusal kanalların kullanımı fizik tedavi ve rehabilitasyon açısından çok 

ön em lidir ( 13, 60). 

işitsel stimülasyonda; bilgiler koklear çekirdeklere ulaşır ve buradan lifler, i 
beyin sapının her iki tarafından aşağıya inerler. Bu sırada birçok kolleteral de 

retiküler formasyona gider. Retiküler formasyon, talamus yoluyla değişik kortikal 

bölgelere lifler yollar ve spinal kord seviyesinde alfa ve gama motor nöronları 

etkileyen retikülospinal traktüsün kaynağını oluşturur. Frekans, armoni ve yoğunluk 

açısından değişiklik gösteren bir sesle sağlanan işitsel stimülasyon, retiküler 

çekirdekler yoluyla hem kortikal bölgeleri aktive eder, hem de hareket ve tonusu 

etkiler (32). 

Bowman ve arkadaşları EMG Biofeedback tekniğinin temel amacını şu şekilde 

açıklarlar: Bireyin bir tür bilinçaltı davranışını görsel ve işitsel feedback 

oluşturmak suretiyle kontrol etmesini öğretmektirki I burada oluşturulan feedback 

bilinçaltı davranışının gönüllü olarak algılanan bir görüntüsüdür. Görev tekrarı ve 

doğru cevapların kuvvetlendirilmesi esnasında hasta davranışlarını kontrol etmesini 

1 

1 
i 
i 
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öğrenebilir (20). 

Basmajian ve arkadaşları tarafından da EMG Biofeedback tekniği konusunda 

benzer bir açıklama getirilmiştir. Hastanın normal ve anormal fizyolojik olaylarını, 

EMG esasına dayanan aletler kullanarak görsel ve işitsel sinyaller olarak ortaya 

çıkarma tekniğidir. Amaç, hastaya istemsiz olan bu olayları bilinçli olarak manipule 
. . 

edecek şekilde eğitmektir. Bu teknik, hastanın irade gücünün şart olduğu bir feedback 

çevirimi sağlar. Burada şartlı cevapların aksine hasta, sinyallerde bir amaca hizmet 

edebilecek değişikliği sağlamak istemelidir (15). 

SegaPe göre objektif biofeedback bilgisi kişiye bedenindeki bilinçsiz fizyolojik 

seyirle, kendi bilinçli hisleri arasındaki bağlantıyı gösteren sinyaller serisini verir. 

önce tesadüfi olarak arzu edilen fizyolojik olaylar olduğunda feedback aleti kişiye 

tesir ederek "evet bunlar doğrudur, devam et,. sinyallerini verirler. işte bu anda kişi 

yaptı0ı işin doğru olduğu hakkında uyarılmış olur. Her "evet• olarak kabul edilen 

feedback sinyalinde kişi doğru hisleri hissetme fırsatını elde eder ve onu ele geçirmek 

için daha fazla çaba sarfeder. Yavaş yavaş kişi gelecekte bu duyguyu kendi kendine 

nasıl oluşturabileceğini öğrenir ve bu duygu ile birbirine bağlı fizyolojik seyirler 

. 1 meydana getirilir. Her nasılsa burada akıl ve beden arasında bir halkanın varlığı 

ortaya çıkar ve kişi ikisini tek parça haline getirmeyi öğrenir (87). 
' 

EMG Biofeedback kavramı, hem öğrenme işleminin anlaşılmasında hem de 

fiziksel sakatlığı olanların rehabilitasyonunda kullanılan tekniklerin geliştirilmesi 

açısından gelecek vaad etmektedir/1920 -1950 yılları arasında EMG Biofeedback 

hakkında tek tük yayınlar olmasına rağmen bu tekniğin yaygın olarak kullanılmasına 

ancak 1960 yılından sonra rastlanmaktadır (14, 60). 

Görsel ve işitsel stimuluslar sağlandığında, insanların motor ünitelerini izole 

edebilecekleri ve onların deşarj sıklığını kontrol edebileceklerini gösteren 

çalışmalar 1960 yılının başlarında Harrison, Mortensen ve Basmajian tarafından 

yapılmıştır (38, 59). 

Simard ve Basmajian'ın çalışmasında, iskelet kasındaki motor ünitelerin 

eğitiminde bir dinamik metodun test edilmesi ve geliştirilmesine değinilmiş, 

teknikler istenmeyen aktivitelerin inhibisyonu ve motor ünitelerin frekansı 

üzerindeki kontrol metodlarını esas almıştır (89). 

Jacobs, Feton, Booker ve ark. motor ünitelerin eğitimi için kullanılan 

nöromusküler feedback tekniklerinden, rehabilitasyonda etkin olarak 

yararlanılabileceğini belirtmişlerdir (19, 52). 

1975'de Kukulka ve ark., tek tek motor ünite kontrolü için Mini-Trainer 
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denilen minyatür bir EMG cihazı kullanmışlar, çalışmaya 21 ·45 yaşları arasında, 

normal motor kontrol u olan 13 yetişkin alm ış!ard ı r {60). 

Yine 1975 yılında Segal tarafından, kullanılan fizyolojik feedback aletlerinin 

çoğunun, hassas enerji ileticiler, güçlü transistör ve telemeterli birimler ve 

amplifikatörlerden oluştuğu bildirilmiştir. Bu alet!er sürekli olarak, gastrik 

salgılanmadan kan basıncının değişimine, beyin dalgalarının dakikalık 

ossilasyonlarına kadar olan önemli bütün bilgileri bulurlar, geçirirler ve 

çoğaltırlar. Bu bilgiler, genellikle yalnızca kişinin eğitimi için hazırlanmış ve eldeki 

ilgili verilerle programlanmış bir bilgisayar tarafından geçirilir. Gerçek 

presantasyon birçok şekilde yapılabilir. Örnek olarak, kişideki öze\ fizyolojik bir 

seyirin kontrolünün kişi tarafın dan ne kadar öğ reni ldiğ ini haber verecek şeki ide 

düzenlenmiş ses veya diğer işitme sinyalleri ve ışık göstergeleri araştırmacılar 

tarafından kullanılmıştır. Benzer şekilde, kişiye verilen bilginin miktarı basit 

olarak açılıp kapanabilen ışık veya sesten, ışığın renk veya keskinliğindeki 

değişimlerini gösterebilecek veriye kadar değişebilir (8 7). 

Son yıllarda, k!inisyenlerin ihtiyacının artmasına bağlı olarak EMG 

Biofeedback aletlerinin sayısı oldukça fazladır. Bu gün bu aletlerin portatif 

olanlarından birçok mikroprosesür ih liva edenine kadar değişik büyüklükte çeşitleri 

mevcuttur (1 DO). 

8 aze n f eedback komplekstir ve hastanın pe rfo rm ansın ı olumsuz olarak 

etkileye bilir. Bu durum I arda öğrenme basi ı f eed back yöntemleri ku 11 anı la rak 

kolaylaştırılabilir (19). 

Mroczek ve ark., verimli bir EMG Biofeedback tedavisinde sürekli 

konsantrasyon ve dikkatin çok önemli öğeler olduğunu vurgulamaktadırlar. Bu nedenle 

hastanın dikkatini yoğunlaştırmak, sürekli eğitim işleminde tutmak ve yüksek 

motivasyonun güçlendirilmesini sağlamak amacıyla verbal (sözd~) feedback'de 

önermek t edi rl er {72). 

EMG Biofeedback uygulanmasına bağlı bir komplikasyon bilinmiyor (17). 

EMG Biofeedback'ın kullanım alanları 

Biofeedback'in _l,!ygula~?bildiği problemler listesi oldukça fazladır; Tansiyon 

başağ rı lan, migren baş ağ rı!arı, perif erik damar hastalıkları, epi lepsi, astım, peptik 

ü I ser, fekal inkonti n ans, paral izi ve spastisite gibi nöro mu sku ı er bozukluklar, 

hipertansiyon ve anormal kalp atışı (aritmi) gibi kardiovasküler bozukluklar (34, 

77). 
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Biofeedback'in bu alanların her birindeki başarısı değişiktir. Bazı 

durumlarda, oldukça kısa bir zamanda yüksek bir tedavi oranı beklentisi ile rutin bir 

tedavi prosedürü olarak kullanılmaya hazırdır. Diğer durumlarda gözlemlerin cesaret 

verici olmasına rağmen daha dikkatli ve ciddi bir şekilde kullanılmalıdır (77). 

Biofeedback pek çok tıbbi problem için iyi bir tedavi metodu geliştirmiştir. 

Ancak, başarısı konusunda henüz bilimsel bir teme! ve kullanım prosedürü ortaya 

konmamıştır. Bunun sonucu Biofeedback olması gereken sıklıkta kullanılmamakta ve 

güçlü bir terapödik araç tedavi prosedürleri dışında bırakılmaktadır (77). 

Biofeedback, kişiye fizyolojik faaliyetleri konusunda bilgi sağlandığında, 

bu n!arı istem 1i o !arak kontrol edebi I m e yeteneğini artıran bir teknik o \ar ak 

tanımlanabilir. Biofeedback'in etkinliği kişiye biyolojik sistemini kontra! etme 

yeteneğini öğretmesinde yatar. Biofeedback tedavisinde, hastanın beklentileri, 

Biofeedback'le ilgili elektronik araçların etkinliği, terapistin gayreti gibi faktörlerde 

önemli rol oynar (77). 

Biofeedback çalışması pratik nedenlerden dolayı üç alana ayrılabilir. Hepsinin 

de klinik uygulama potansiyeli olabilir. 

1. Elektromyografik feedback (EMG feedback)'de hastanın spesifik bir kas veya 

kas grubundan kas aktivitesi alınır. 1963'de Basmajian görsel ve işitsel feedback 

yöntemi ile hastaların çizgili kaslar ve hatta tek motor üniteler üzerinde önemi ölçüde 

nasıl kontrol elde edileceğini göstermiştir ( 13, 4 7}. 

Whatmore ve Kohli, klinikte EMG Biofeedback tedavisinin kullanılabileceği 

alanları tartışmaya açmıştır. Bu yazarlar bu tekniğin baş ağrısı, sırt ağrısı, kronik 

yorgun I uk, depresyon, sinci irim ve dolaşım sistemi rahatsız lı ki arının tedavisinde 

kullanıl abli eceğ ini gös !ermişlerdir. Teorileri, yukarıda an I atı !an hastalıklar gibi 

birçok klinik sendromda, muskuler hiperaktivitenin gizli etyolojik faktör olduğu, bu 

durumun da organizmada çeşitli fonksiyonel rahatsızlıklara neden olabileceği 

üzerinedir (47, 99). 

EMG Biofeedback tedavisinin klinik uygulamaları daha çok tansiyona bağlı baş 

ağrılarındadır. (Budzynski ve ark., 1970, 1973). Bu teknik nörotik anksiete ve 

uykusuz ıu k durumlarında başarı ile ku ilanı I mı ştır (Bu dzy nski ve Stoyv a 1973; 

Raskin ve ark., 1973) (26 1 47, 82). 

2. Elektroencephalografik feedback (EEG Feedback) ile yapılan deneyler pek 

çok hastanın a beyin dalgaları üze rinde bir dereceye kadar istem I i ko ntro ı u 

öğrendiklerini epileptik nöbetlerin bir ölçüde kontrol altına alınabildiği 

bildirilmiştir. Teta dalgalarında bu kontrol daha azdır (17, 39, 75). 
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EEG feedback ile baş ağrısı, epilepsi, fobi, uykusuzluk gibi rahatsızlıkların 

tedavisinde bu tekniğin pozitif bir etki sağladığı gösterilmiştir {26, 90). 

3. Üçüncü uygulama alanı otonom fonksiyonlarda feedbacki kapsar. 1969'da 

Miller, visceral öğrenmenin kürarize ratlarda nasıl meydana geldiğini göstermiştir. 

Salivasyon, boşaltım, gastrik değişiklikler, periferik vazomotor cevaplar, kalp atışı 

ve kan basıncı gibi çeşitli otonom fonksiyonlar üzerinde hayvanlarda başarılı bir 

şekilde uygulanmış ve bu fonksiyon !arı daha iyi duruma getirilmiştir ( 17, 4 6). 

Bu çalışmaların bir çoğu, otonom reaksiyonların feedbackle güçlendirildiği bir 

insanda gerçekleştirilmiştir. Kalp atışı, kalp atışındaki değişkenlik, sistolik kan 

basıncı gibi otonom fonksiyonlarda Biofeedback yöntemleri ile insanlarda belll bir 

dereceye kadar istemli kontrol sağlanmıştır {17, 46). 

Kalp hızı ve kan basıncının Biofeedback ile kontrolü üzerine çalışmalar 

yapılmaktadır. Sağlıklı kimselerde ve birçok hipertansif hastada görsel ve işitsel 

sinyal veren cihazlar aracılığıyla birkaç dakika içinde ortalama kan basıncı her iki 

yönde 1 O mm Hg dolayında güvenilir bir şekilde değiştirilmiştir. Bazı raporlarda kan 

basıncındaki azalmanın aylar boyunca devam ettirilebildiği belirtilmektedir. öte 

yandan kan basıncı istemli olarak yükseltilebilmektedir. Paraplejik hastalarda 

Biofeedback yöntemiyle kan basıncı 30 mm Hg kadar yüks~ltilebilmekte ve böylece 

v ertika 1 duruma geçişte bayı imal ara engel olunabilmektedir ( 17). 

Kalp takometresi kullanılarak sağlıklı kişilerin kalp hızını artırıp 

azaltmaları mümkün olabilmektedir. Bu eğitim ile prematür vuruşların baskı altına 

alı nabl ldlğ i bildiri imiştir ( 17). 

Klşiye deri ısısı doğrudan gösterilerek sempatik sinir sisteminin kontrolü 

altındaki periferik kan akımı önemli ölçüde değiştlrilebilmektedir. El ve ayak parmak 

uçlarına yerleş tiril en minik termistörler aracı! ığ ıyla 5-1 o ° C'lık artma ya da 

eksilme gerçekleştirilebilmektedir. Migren tedavisinde ekstrem itelerin ısısının 

kontrolünden yaygın olarak faydalanılmaktadır. Bu tedavinin sonuçları plasabo 

etkisinden daha üstündür (17). 

Klinikte Bensen ve ark., 1971 yılında biof eedback aracılığıyla sis ıolik kan 

basıncını önemli ölçüde azaltmak için hipertansiyonlu hastaları tedavi etmişlerdir 

( 1 6). 

W e iss ve Engel 19 71 y ı I ı nda prematü r ven trikü ler taşı kard ili hasta! arda 

feedback'i kullanarak önemli başarılar elde etmişlerdir (98). 

1973 yılında Sargent ve ark., Biofeedback'le migren vakalarında hastaların 

e il erindeki cilt ısısını artırarak tedavi etmişlerdir ( 4 7, 86). 
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iskelet kasları, düz kaslar, ekzokrin ve endokrin glandları gibi effektör 

organlardan, yeterli sunii f eedback sinyallerinin yardımı ile kişinin gizli kalmış 

nöral ve psikosomatik mekanizmalarını kontrol etmesi mümkündür. 

Bu nedenle Basmajiana göre EMG Biofeedback'in iki ana kullanım alanı 

mevcuttur (12). 

1. iskelet kasının kontrolu 

2. Relaksasyon 

1 skelet ' kasının kontrolünde öze ilikle nörom usk Ole r hastalı ki arın 

rehabilitasyonunda kullanım çok yaygındır. Bu konuda yapılmış birçok araştırma 

verilebilir. 

ilk olarak 1960 yılında, Marinacci ve Horrande, 7 değişik noromüsküler 

hastalıkta fonksiyonun sağlanması amacıyla EMG Biofeedback'in etkinliğini 

tartışmışlardır ( 60). 

Brudny ve ark., konvansiyonel yöntemlerle başarı sağlanamamış 2 

q uadripa rezili, 13 hem ipa re zili, 1 3 to rtiko !isli, 5 d is ton ili ve 3 f as iy a ı spazmlı 

hastaya yüzeye! elektrotlarla görsel ve işitsel EMG Biofeedback uygulamışlardır 

( 2 5 ). 

Yine Brudny ve ark.t tarafından yapılan bir başka çalışmada; hemipareziı 

tortikolis, distoni ve spinal kord veya periferik sinir yaralanması olan toplam 114 

hastaya 8-12 hafta süre ile EMG Biofeedback tedavisi uygulanmış, sonuçlar 

nöromotor kontrolü bozulmuş hastalarda belirgin fonksiyonel iyileşme sağladığını 

göstermiştir (24). 

Baker ve ark., EMG Biofeedback'i, tam olmayan spinal kord lezyonlu, polio 

sekelli t s pazmodik to rti kol isli ve ı o y ı lh k hemi p ı ej ili has talara u yg ulamı şla r ve 

bunların hepsinde kas reedükasyonu ve fonksiyonel iyileşme açısından gelecek 

vaadeden sonuçlar almışlardır (7). 

Wooldridge ve ark., serebral paralizi•li bir çocukta EMG Blofeedback•i diz 

fleksör ve ekstensörlerini güçlendirmek amacıyla yürüme eğitiminde 

kullanmışlardır. Aynı araştırmacılar serebral parezi'li çocukta başın uzaysal 

pozisyonu ile ilgili uygun işitsel ve görsel enformasyon sağlayarak bir EMG 

Biofeedback eğitim sistemi geliştirmişlerdir (102). 

EMG Biofeedback tedavisinin, spastik serebral paralizi üzerindeki etkileri 

Lucca ve Skrotzky tarafından araştırılmıştır (64). 

M.S.S. hastalıklarında normal inhibisyon paterni eksiktir ki bu spastisiteyi 

ortaya çıkarır. Propriosepsiyonda azalma ve aşırı spastisite tedavide başarıyı 
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engelleyebilir. Spastisite için hedef kasların eğitiminden önce antagonist kaslarda 

yeterli relaksasyonun sağlanması gereklidir (11, 48). 

Serebrovaskuler olaylan takiben görülebilen en önemli defisitlerden biri 

afferent input bozukluğudur. Propriosepsion'un motor kontrolde en önemli afferent 

inpul · olduğu kabul edilir. 

EMG Biofeedback , afferent input'u artırmak amacıyla kullanılabilir (24). 

Kas relaksasyonunda, EMG Biofeedback'in yararını gösteren çeşitli çalışmalar 

yapılmıştır. Jacops ve Felton; normal kişilerle, üst trapez yaralanması olan 1 O'ar 

kişilik iki grup almışlar ve bunlara 41er kişilik kontrol grubu ilave ederek EMG 

Biofeedback ile kas relaksasyonunun çok daha iyi sağlandığını göstermişlerdir (52). 

De Vrles ve ark., tarafından uyuma güçlüğü, devamlı endişe, huzursuzluk, ve 

konsantrasyon güçlüğü veya panik duygusuna kapılma gibi psikolojik problemleri 

olan 1 O hastada, sağ dirsek fleksör kaslarına EMG Biofeedback ile relaksasyon 

sağlamaya çalışılmış ve sonuçlar anlamlı bulunmuştur (31 ). 

Stilson, Matus ve Bali : Kas geriliminin subjektif ölçümleri için 12 

psikiyatrik hasta ve 1 O normal kişinin ön kol fleksörlerine ve frontalis kaslarına 

görsel ve işitsel olarak EMG Biofeedback uygulamışlar ve hepsinde relaksasyon 

teşebbüsü nü takiben ön kol fleksör E MG seviyelerinde azalma bulmuşlardır ( 51 ) . 

Swaan ve ark., 41ü hemiplejik, 3'0 po!ıomyelit geçirmiş 7 hastada quadriseps 

kası kasılırken, peroneus longus'un istenmeyen aktivilesinin engellenmesinde EMG 

Biofeedback tedavisiyle konvansiyonel fizik tedavi yöntemlerini karşılaştırmışlar ve 

EMG Biofeedback tedavisinin daha iyi sonuç verdiğini ortaya koymuşlardır (92). 

Üst extremitedeki tremorun tedavisinde : Gray t Alexander ve ark.t Bird ve 

ark., Cataldo ve ark., Le Bouef gibi araştırmacıların çalışmaları ile EMG 

B iof eedback' in yar arı gösterilmiş tir ( 51 ) . 

Anksietede; Raskin ve ark., tarafından EMG Biofeedback ile transdental 

meditasyon karşılaştırılmıştır (51). 

Nafpliotus, daha önce istemsiz; refleks veya şuuraltı olduğu düşünülen 

fizyolojik aktıviteler üzerinde EMG Biofeedback 'in hastaya olağanüstü derecede 

istemli kontrol kabiliyeti kazandırdığını belirtmiştir (74). 

Turner'e göre, elektronik olarak ekranda gösterilen fizyolojik olayların 

"feedback~ 'i yoluyla, hastalar vücutta genellikle istemli kontrol olmaksızın 

gerçekleşen işlemlerin bazılarının farkında olurlar ve bunları kontrol altına almayı 

öğrenirler (94). 

Middaugh, sağlıklı ve nörolojik hastalığı olan kişileri feedback ve feedback 
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olmayan koşullarda karşılaştırmış, feedbackle kas aktivitelerini çok önemli derecede 

artı rab i ı eceklerini göstermiş tir ( 69). 

Balliet ve ark., tarafından yapılan bir çalışmada motor afazisi ve hafif 

algılama bozukluğu olan hastalarda eğer her tedavi adımı hastanın anlayabileceği 

şekilde verilirse EMG Biofeedback tedavisinin motor fonksiyonu iyileştirmeye 

yardımcı olabileceği bildirilmiştir (1 O). 

Brucker ve ince, spinal kord lezyonlu bir hastada postural hipotansiyonda EMG 

Biofeedback kullanmışlardır (22). 

D etrüssö r kas instabilitesi olan hastalarda mesane eğ itiminde EMG 

Biofeedback'in kullanıldığına dair 1978-1983 yılları arasında yapılmış 

araştırmaları Cardoza ve Stanton 1984 'de yayınlamışlardır (28). 

Diafragmatik solunum eksersizlerinin öğretilmesinde (Black ve ark., 1969) 

ve amfizemli hastalarda doğru solunum paternlerinin kazanılmasında {Johnston ve 

Lee, 1976) EMG Biofeedback 'in başarıyla kullanıldığına dair yayınlar mevcuttur 

( 7 O). 

Ağrı tedavisinde çeşitli tipte Biofeedback kullanımı gittikçe yaygınlaşmaktadır 

(55, 94). 

En sık kas kasılmalarına bağlı baş ağrılarında, daha sonra migrende ve daha az 

sıklıkla Raynaud sendromu, omuz-el sendromu, artrit ve bel ağrısı gibi diğer ağrılı 

sendromlarda kullanılmaktadır (55, 56, 65). 

Ağrılı sendromlarda biofeedback aşağıdaki düşüncelerle uygulanmıştır. 

a} Ağrının altında fizyolojik bir bozukluk yoktur. 

b} Kişi, feedback verildiğinde bu bozukluğu kontrol etmeyi ve düzeltmeyi 

öğrenebilir (94). 

Kronik ağrı sendromlarında 4 tip biofeedback kullanılmaktadır. 

1. EEG Feedback : Hastaya alfa beyin aktivitesi meydana getirmek hususunda 

yardımcı olur. Bu yolla relaksasyon sağlanır. 

2. Deri ısısı Feedback'i : Migrenlilerde parmak ısısını artırır. 

3. Sefalik kan hacmi nabazanı (BVP) biofeedback 'i migrenlilerde sefalik 

temporal arter BVP'sini azaltır. 

4. EMG Biofeedback : Kas gerilimini azaltır. 

Migren tipi baş ağrılarında sefalik BVP feedback'in EMG Biofeedback'den üstün 

olduğu gözlenmiştir. Frontalis kasından kaydedilen EMG feedback en sık yüz, kafatası 

ve boyun kaslarının kasılmalarından kaynaklandığı bilinen gerginlik baş ağrılarında 

kullanılmıştır. EMG Biofeedback kullanarak hastalara frontalis kasının 
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relaksasyonunu öğretmenin, gerginlik başağrısı sıklığını azaltmakta etkili olduğu 

belirtilmiştir (94). 

EMG Biofeedback'ln uygulama tekniği 

Tedavi şe mas ın da has tanın durumu na göre farklılıklar o ı ab ili r. Ayak tan 

tedavide hasta mümkün olduğu kadar sık görülmeli, çalışma sıklığı haftada 2'den az 

olmamalıdır. 1 seans için genellikle 30-60 dakikalık süre yeterlidir. 

EMG Biofeedback uygulamasında yüzeyel elektrotlar kullanılmalıdır. Çok zayıf 

kaslar için veya spastisite kontrolü için büyük elektrotlar seçilir. ince hareketlerin 

kontrolünde veya büyük kasların eğitiminde daha küçük gümüş veya gümüş klorür 

elektrotları sık kullanılmaktadır. Daha doğru bir yaklaşım, gerilim halindeki 

kasların önceden saptanması ve elektrotların bu alanlara yerleştirilmesidir (17). 

1. Kasılmanın başlatılması 

Çoğu kez kas ilk anda inaktif görülmektedir ve hasta kası kasmak için ne 

yapacağını, ne düşüneceğini bilmez, şöyle bir yaklaşım uygun olabilir; Terapist ilgili 

eklemi tutar. Hasta istenen hareketi yoğun bir şekilde düşünürken, hareket pasif 

olarak yaptırılır. Ekstremite ilk durumuna getirilirken hasta gevşeme ve maksimal 

kas ılm aya, göz ı eri kapalı olarak konsantre olur. 5- ı O pasif hareketten sonra ha re ket 

yardımsız denenir. Olguların büyük çoğunluğunda uygun kastan çoğu kere gözle de 

görülebilen bir eklem harekeli ile birlikte olan istemli kontraksıyon elde edilebılir. 

Eğer bir kaç denemeden sonra istemli bir cevap elde edilemediyse işlemin tekrarı 

yararlı olur ( 1 7). 

2. Özel Kasların Kontrolünün Kazanılması 

Elektrotlar yerleştirildikten sonra hastaya kaslarını kasarak istenen hareketi 

yapmaya çalışması söylenir. Kasılmaya başlattıktan sonra daha yüksek bir gösterge 

değerine erişmek için daha çok çalışmaya teşvik edilir ve yaklaşık 5 sn süreyle 

maksimum çaba göstermesi, istemli kasılmalar arasına ıs -30 sn'lik dinlenme 

dönemleri konulması önemlidir. Çünkü hasta felçli kasını yeniden kullanmayı 

öğrendikten sonra çoğu kez tam gevşeme yapmakta zorluk çeker. Bu nedenle kasılma 

arasında maksimal elektriksel aktiviteye dinlenme dönemlerinde ise minimal 

aktiviteye önem verilir. Terapist seans süresince çok aktif bir rol oynamalıdır. 

Terapist bunu şu şekilde gerçekleştirebilir (17). 

ı. Sözlü olarak devamlı feedbackle teşvik etmek 
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2. Sonraki kasılma hedefi olarak biraz daha yüksek bir gösterge değeri tayin 

etmek. 

3. Yapılan hareketin uygun hareket olduğundan emin olmak 

4. Ekstremitenin diğer bölümlerinde olabilecek aşırı kas aktivitesini azaltma 

yönünde teşvik sağlamak, 

5. Gerektiğinde ekstremitelerin pozisyonunu değiştirerek daha iyi sonuç 

alınmasına yardım etmek, 

6. Elektrotları kontrol ederek yerlerinden oynamadıklarından emin olmak, 

3. Hareket Esnasında Spaslisitenin Kontrol Altına Alınması 

Büyük bir EMG gösterge değeri ve yüksek bir akustik feedback sinyali elde 

etmek için çalışmak yerine, hastaya sessizlik elde etmek ve sıfır gösterge değerine 

inmek için çalışması söylenir. Kas da elektriksel sessizlek sağlayabilecek bir eklem 

pozisyonu verilir. Sonra ekstremite spastik kasın gerilmesine neden olacak bir 

hareket aralığında pasif olarak hareket ettirilir. Hastaya tamamen gevşek olması 

söylenir. Sözlü destek seans boyunca devam ettirilmelidir (17). 

Pasif germe sırasında spastisiteyi kontrol altına alabilmeyi öğrendikten sonra, 

hastadan spastik kası gevşek ve sessiz tutarken antagonist kasları kasması istenir. 

Antagonistlerin yavaşca kasılması spastik kasın daha kolay kontrol edilebilmesine 

yardım eder. Seansın asıl amacı hastanın gergin, kasılmış durumda olan kas ile 

gevşek bir kas arasındaki farkı hissetmesine yardımcı olmaktır. Bunun için birkaç 

seans uğraşmak gerekebilir. Fakat hasta birkez bu kavramı kazanınca çoğu kez 

biofeedback desteği olmaksızın da spastik kasını istemli bir şekilde gevşetebilir. 

Bazen antogonist kası güçlendirme çalışmalarından önce hasta spastik kasını 

gevşetebilmeyi öğrenmelidir. Buna iyi bir örnek spastik gastroknemius'dur. Spastik 

gastroknemius•un gücü dorsofleksiyon çabalarını rahatlıkla yener. Burada hastanın 

gastroknemius'taki spastisiteyi tanıması ve kontrol altına almayı öğrenmesi üzerine 

önemle durulur. Pasif germe sürecinde spastik kası gevşetebilmeyi öğrendikten sonra 

elektrotlar tibialis anterior üzerine yerleştirilerek dorsofleksiyon elde edilmeye 

çalışılır. Bu esnada terapist, bir yandan dorsofleksiyonu teşvik ederken bir yandan da 

hastaya gastroknemius'u gevşek durumda tutması hatırlatılır (17). 

Cerrahi Tedavi 

Bir yılı geçtiği halde hiç düzelme göstermeyen ve tam felçli olarak kalan 

olgularda rekonstruktif cerrahi ve sinir cerrahisi girişimlerine baş vurulur. 
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Özellikle kapanmayan göz çevresi üzerine girişimler yapmak mümkündür. Yüze, diğer 

kraniyal yada periferik kaslardan kas transpozisyonu bir başka yöntemdir. . 

Bell felci sekellerinin tedavisinde, cerrahi reanimasyon işlemleri, akut 

hipokinezi, kronik hipokinezi ve kronik hiperkinezi durumlarında kullanılmaktadır. 

Akut Hipokinezı : Bell felci sonucu meydana gelen lagoftalmus'un erken 

cerrahi tedavisi, medikal tedaviye rağmen iyileşmeyen keratit, korneal ülserasyon, 

nörotropik ülserasyon veya yeni başlayan perforasyon durumlarında endikedir. 

Lagoftalmus'un cerrahi tedavisinde, altın implantasyonu, yay implantasyonu ve 

tarsografi sütürü kullanılabılir. 

Epifora, konjonktival eritem veya enfeksiyon kontrol edilemediği zaman, 

paralitik ektropion da cerrahi yöntemler kullanılabilir. Paralitik ektropion•un 

cerrahi tedavisinde "Bick Lateral Canthoplasty" uygulanabilir. 

Lagoftalmus'un akut tedavisinde, uygulama kolaylığı ve fonksiyon geri 

döndüğünde geri alınması kolay olduğundan "altın implantasyonuM tercih edilmektedir. 

Altın implantasyonu göz kapaklarını tamamıyla kapatamaz veya ciddi bir göz kapağı 

sarkıklığı meydana gelirse 11 yay implantasyonu" gerekli olur. Tarsografi sütürü, 

absorbe olmayan sütürle, üst göz kapağı kenarından ve yanağın bitiminden geçecek 

şekilde uygulanması ile yapılır. Bu teknik göz kapaklarının tam kapanmasını sağlar. 

Bununla birlikte göz kürelerine kolay tıbbi uygulama yapılmasına izin verilir. 

Kendiliğinden göz kırpma fonksiyonu yeniden sağlandığında ve göz kapaklarının 

kapanması sırasında, alt ve üst göz kapakları istemli olarak hareket ettiğinde, göz 

reaminasyon cerrahisi başarıya ulaşmış olarak kabul edilir. 

Kronik Hiperkinezi : Hipertonisite, spazmı sinkinezi ve tad duyusuyla ilgili 

lakrimasyon gibi kronik hiperkinetik problemler medikal tedaviye cevap 

vermiyorsa, önemli fonksiyonel veya kozmetik defekUere neden oluyorsa cerrahi 

rehabilitasyon endikedlr. Hiperkinezinın cerrahi tedavisi, sorumlu kas ve kas 

gruplarının (f rontalis, o. oculi, ı ev ator, mentalis veya platisma kası arı) 

rezeksiyonunu veya disfonksiyonel kasın selektif denervasyonunu kapsar. Kronik 

hiperkinezi rehabilitasyonunda; gözde sinkinezi ve ağızda spazm mevcudiyetinde EMG 

rehabilitasyonu, gözde spaım'da ise okulinum enjeksiyonu uygulanabilir. Kronik 

hiperkinezinin cerrahi tedavisinde alında sinkinezide selektif myektomi, gözde 

sinkinezi de ise frontal myektomi ve selektif nörolizis, gözde tadla ilgili 

lakrimasyonda parsiyel lakrimal bezı rezeksiyonu uygulanabilir. Ağızda hiperkineıi 

de levator myolizisit çenede sinkinezide mentalis myolizisi, . boyunda sinkinezi de 
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platisma myektomisi, kulakta stapedius sinkinezisinde ise stapes tendon lizis'i 

uygulanabilir. 

Kronik Hipokinezi : Fasiyal sinirin total dejenerasyonu sonrasında, inkomplet 

rejenerasyon sonucu gelişen lagoftalmus, ektropion, nazaı obstruksiyon ve oral 

yetersizlik gibi kronik hipokinetik problemlerde kullanılan cerrahi işlemler aşağıda 

gösterilmiştir. 

Method 
EMGR. 

Cerrahi 

ver 
Ağız 

Alın 

Üst göz kapağı 

Alt göz kapağı 

Burun 

Ağız 

Problem 
Sarkma 

Sarkma 

Supratarsal kıvrım 

düşüklüğü 

Lagoftalmus 

Ektropion 

Obstrüksiyonu 

Sarkma 

ı~ıern 
EMGR. 

Alnı yukarı kaldırmak 

Blef aroplasti 

Altın implantasyonu 

Yay implantasyonu 

Bick lateral canthoplasty 

Medial canthoplasty 

Cartilaj implantasyonu 

Wedge-rezeksiyonu 

Rhino-septoplasty 

Alar suspension 

T emporalis transferi 

Palmaris suspension 

Levator plikasyonu 

Dudak-yanak pilikasyonu 

Zayıf sfinkter Kontrol Oral commissuroplasty 

Alt dudak paralizisi Digastrik transpozisyon 

Alt dudak lateral Wedge 

Fasiyal sinirin transseksiyonundan sonra , mümkünse direk tamir endikedir. 

Sütür hattında belirgin bir gerilme olmaksızın direkt nörografi yapılabildiğinde, 

direkt tamir endikedir. Sinir tamiri mastoid veya periferik segmente yapılabilir. 

Tümör rezeksiyonu veya belirgin doku kaybı için travmalardan sonra oluşan 

fasiyal sinir hasarlarında kordon greftleme yapılır. Donör sinirler tipik olarak 

büyük auriküler veya sura! sinirlerdir. Kordon greftlemenin etkinliği için EMG ile 

proksimal sinirde nöral aktivitenin gösterilmesi gereklidir (79). 
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Kranial sinir transpozisyonu ve çapraz yüz sinir greftleri gibi reinnervasyon 

prosedürleri, fasiyal sinirin proksimal sinir innervasyonunun mümkün olmadığı 

hastalar için kullanılabilir. Hipoglossal-fasiyal transpozisyon ve çapraz yüz sinir 

greft prosedürleri bu gruba eklenebilir {79). 

Reinnervasyon için hiç bir belirgin fasiyal kas bulunmadığında, kas 

transpozısyon prosedürleri fasiyal hareketi sağlayabilir. Temporalis ve masseter kas 

transpozisyon teknikleri bu grupta en yaygındır (79). 

Reinnervasyon veya kas transpozisyon prosedürleri için kriterlere uymayan 

hastalar için statik asma operasyonları büyük cerrahi olmaksızın 1 mükemmel ve 

belirgin görünüm faydaları sağlayabilir (79). 

Her fasiyal paralizi vakası farklı olduğundan. hangi hastalarda hangi 

rehabilitif prosedür gerektiğini tesbit edecek spesifik bir kriter yoktur. Her bir 

şahıs için fizyolojik, sosyal. psikolojik ve fiziksel veriler incelenmeli ve karar 

verilmelidir. 

Fasiyal reinnervasyon prosedürleri için zararlı olabilen faktörler; diabeti, 

ilerlemiş yaşı. sinir anastomozu veya kordon grefti içeren alana radyasyon teraplsi 

uygulanan hastalardır. Pillsburg ve Fisch, radyasyon terapisinden sonra klinlk 

innervasyonda belirgin bir azalma bulmuşlardır (79}. 
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3. MATERYAL VE METOD 

Bu çalışma Nisan 1990- Ara I ık 1 992 yı il arı arasında Atatürk On ive rs i ı esi 

Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalında yapıldı. 

V AKALAR iN SEÇiLMESi VE GRUPLANfıMSI 

Bu çalışmaya, ayaktan veya yatırılarak tedavi edilmek üzere 40 Beli felçli 

hasta alınarak rastgele iki gruba ayrıldı. Vaka seçiminde gözönüne alınan kriterler 

şunlardır: 

1. Yapılan klinik, radyolojik ve laboratuvar tetkikleri sonucu Beli felci tanısı 

konması, 

2. Hastalık süresinin en az bir aydan az olmaması, 

3. Dört haftalık medikal tedaviye rağmen (Steroid + B vil) cevap alınamamış 

ve yapılan !;ılektrodiagnostik tetkikte kısmi dejenerasyon reaksiyonu saptanan 

vakalart 

4. Fasiya1 kas aktivitesinin mınimal de olsa başlamış olması, 

6. Kooperasyon güçlüğü bulunmaması, 

6. Görme ve işitme kaybı olmaması, 

Santral tip fasiyal paralizi, bilateral fasiyal paralizi, fasiyal kas aktıvıtesi 

hiç olmayan vakalar, Diabetes Mellitus, KBB patolojisi, sistemik hastalığı olan 

vakalar çalışma kapsamı dışında tutuldu. 

Teşhis; hasta anamnezi, genel fizik muayene, otolaringolojik ve nörolojik 

muayeneye dayanarak kondu. Tüm hastalarda K.B.B. muayenesi yapıldı. Her haslada 3 

yönlü kranıal grafisi, akciğer grafisit schüller grafisi, rutin olarak alındı. Yıne tüm 

hastalarda hemogram, sedimantasyon, A.K.Ş., serum biyokimyası, idrar tahlili 

yapıldı. 

Bu kriterlere göre seçilen hastalar yaş, cins, meslek, tutulan taraf, hastalık 

süresi açısından anamnezleri alındı. Sinkinezi, hemifasiyal spazm, kontraktür olup 

olmadığı araştırıldı. Olgularda yaş ve cins farkı gözetilmedi. 

DEGERLENDIRME: 

Her iki grupta tedavi öncesi ve sonrası 4 yönden değerlendirme yapıldı. 

1. Fasiyal kaslarda elektriksel aktivite ölçümü 

ıl 
li 

il 
' i 

ı: 
1 
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2. Nörofizyolojik değerlendirme 

3. Elektrodiagnostik değerlendirme 

4. Fasiyal hareketlerin lineer ölçümü. 

1. Fasiyal Kaslarda Elektriksel Aktivite Açısından Değerlendirme : 

EMG Myofeedback cihazı ile ; Her hastada tedavi öncesi ve 20 seans tedavi 

sonrası frontalis, orbicularis oculi, orbicularis oris ve zygomatik kasının elektriksel 

aktivilesini ölçmek amacı ile ENRAF NONIUS DELFT, MYOMED 432 marka Biofeedback 

cihazı kullanıldı. 

Ölçüm cihazının sol üst kaşesinde yer alan göstergede, her hasta için değişen 3, 

1 O, 30, 100, 300, 1000, 3000, µv ayarlanabilen bir skalası olan metre düğmesi ile 

bu kasların µv cinsinden elektriksel aktivitesi kaydedilerek yapıldı. Her kasa 3 kez 

maksimum hareket yaptırılarak ortalama değer alındı. 

2. Nörofizyolojik Değerlendirme 

"lnternational Assesment scale" genel değerlendirme indeksi kullanıldı. Buna 

göre genel hareket değerlendirmesinde : 

Grade 1 = Normal=% 100 = Tüm bölgelerde normal fasiyal fonksiyon 

Grade 2 = Hafif disfonksiyon = %99-%75 = Dikkatli bakma ile farkedilebi!en 

hafif disfonksiyon, istirahat esnasında normal simetri ve tonus, minimal eforla göz 

kapağı kapatılabiliyor, maksimal eforla gülmede minimal asimetri, kaşlar 

kaldırılabiliyor, kontraktür ya da hemifasiyal spazm yok, güçlükle belirlenebilen 

önemsiz sinkinezi. 

Grade 3 = Orta derecede disfonksiyon = % 75-50 = Ağır sinkinezi, kontraktür 

yok, istirahatte normal simetri ve tonusı kaşlar kaldırılamıyor, önemsiz derecede 

alın hareketlerinde yokluk, maksimal eforla göz tamamen kapatılabiliyor, maksimal 

eforla aşikar asimetri. 

Grade 4 = Belirgin zaafiyet ve asimetri = % 50 - 25 = istirahatte normal 

simetri ve tonus, hareketle minimal alın hareketleri yokluğu, kaşlar kaldırılamıyor, 

maksimal eforla göz kapağı inkomplet kapanabiliyor. maksimal eforda dudakta 

asimetri, sinkinezi ve hemifasiyal spazm mevcut. 

Grade 5 = Ağır disfonksiyon = % 25 - 1 = Çok güçlükle yapılabilen hareket, 

istirahatte ağız köşesinde sarkma, nazolabial sulkusda azalma veya kaybolma 

nedeniyle asimetri, hareketle alında hareket yok. kaşlar kaldırılamıyor, göz 

kapayamama, sadece maksimal eforla önemsiz kapak hareketi, minimal ağız köşesi 

hareketi. 
i' 
li ,· 
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Grade 6 = Total paralizi"" % O= Hiç tonus yok, hareket yok. 

Her iki grup hastanın tedavi öncesi ve tedavi sonrası hangi devrede bulunduğu 

değerlendirildi. 

3. Elektrodiagnostik Değerlendirme 

Her iki grup hastada tedavi öncesi elektrodiagnoz yapıldı. Galvanik akım ve 

faradik akım kullanılarak bu akımlara verilen cevaplar tedavi boyunca her 5 seansta 

tekrarlanarak kaydedildi. Değerlendirmede Neuroton 626 Siemens marka sabit akım 

stimülatörü kullanıldı. 

Ayrıca, tedavi öncesi galvanik akımla her iki gurup hastalarda Erb, Remark, 

Doumer reaksiyonu gibi dejenerasyon reaksiyonları araştırıldı. 

Yine her iki grupta tedavi öncesi ve 20 seans tedavi sonrası reobaz, kronaksi 

değerleri kaydedildi. Şiddet-zaman eğrisi çıkartıldı. Bu rutinler her 5 seansta 

tekrarlandı. 

4. Fasiyal Hareketlerin Lineer Ölçümü 

Maksimal fasiyal etkilenmeler, Burres'in çalışmasındaki anatomik yüzeye! 

çizgilerin lineer ölçümleri ile değerlendirildi. Lineer ölçümler için her iki yüzde 

referans noktalar yumuşak bir kalemle işaretlendi. Noktalar arasındaki mesafe 

istirahatte ve 4 standart yüz ifadesi esnasında bir el mezurosu ile ölçüldü. Bu standart 

ifadeler: 1- Gözleri sıkıca kapama, 2- Alın kırıştırma, 3-Gülümseme, 4- Ağız 

büzme (öpücük) fonksiyonları idi. 

Bu prosedürde her hareket 2 kere tekrarlanıp ortalaması alındı. istirahat 

halindeki ölçümlerle, maksimal hareket sonucu, aradaki farkın istirahat anındaki 

uzaklığa oranı, 1 00'le çarpılarak, yer değiştirme yüzdesi saptandı. 

Mak:ıi mııl hareket :ıonucu 
ölçüm (mm) 

i:ıti re het e nı nda ki 
ölçüm ( mm) 

Yer deQişti rme yüzdesi = ----------------x 1 00 
isti rahet am ndaki ölçüm ( mm) 

Resim 1. Lineer ölçümler için referans noktalar. 

ı: 
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SO - 10 = Gözler istirahatte iken ve gözler sıkıca kapalı iken ölçüm yapıldı ve 

fark bulundu. 

S0-10 = istirahatte iken ve maksimal alın kırıştırma esnasında ölçüm yapıldı 

ve fark bulundu. 

M-MID = istirahatte ve maksimal gülümseme esnasında ölçüm yapıldı ve fark 

bulundu. 

M-Lc = istirahatte ve maksimal ağız büzme (Öpücük) anında ölçüm yapıldı ve 

fark bulundu. 

Fasiyal hareketlerin lineer ölçümü tedavi öncesi ve tedavi sonrası her iki 

grupta kaydedildi. 

TEDAVi: 

Vaka seçimindeki kriterlere uyan 40 Bell felçli hasta rastgele iki gruba 

ayrılarak 1. gruba infraruj, ultrason, elektrik stimülasyon, PNF ekzersizleri 

uygulandı, 2. gruba ise sadece EMG Biofeedback uygulaması yapıldı, 1. grup A, 2. grup 

ise B grubu olarak adlandırıldı. 

A Grubu Tedavisi 

Hastaların yüzünün paralize tarafına günde 1 seans yüzeyel ısıtıcı (infraruj 

15'), derin ısıtıcı {Ultrason 1 O', 0.5 watVcm2), galvanik stimülasyonu ( 15', her 

motor noktaya 3 kez, 30 ar defa), masaj 1 O', egzersiz 1 O' (PNF egzersizleri) 

uygulandı. Tedaviler haftada 5 gün olmak üzere 4 hafta sürdü. 

lnfraruj Uygulanışı : Hasta felçli yüzü yukarıya gelecek şekilde yan yatırıldı, 

göz pamukla kapatıldı. Petaş marka infraruj cihazı ile 60 cm uzaklıktan, ışınlar yüze 

dik gelecek şekilde 15 dakika süreyle uygulandı. 

Ultrason Uygulanışı = Bunun için Sonostat 633 Siemens marka ultrason cihazı 

kullanıldı. 0.5 W/cm2 dozda, ilk 5 günde her gün 5', ikinci 5 günde hergün 7', 

Üçüncü 5 günde her gün 9', dördüncü 5 günde ise hergün 1 O' süre ile, ultrason başlığı 

hasta yüz tarafında tragus önüne ve mastoid bölgeye yavaş ve sirküler hareketlerle 

uygulandı. 

Elektrik Stimülasyonu Uygulanışı : Tedavide Neuroton 627 Siemens marka 

cihaz kullanıldı. Aktif elektrot alında, frontal adalenin motor noktası üzerine konuldu. 

Göz le görüle bilir ilk ko ntraksiyon alınıncaya kadar akım şiddeti artırıldı. 

Kontraksiyon alındıktan sonra elektrot adalenin üstünde kontraksiyonlar arasında 
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kısa dinlenme aralıkları bırakılarak gezdirilidi. 30 kontraksiyon alındıktan sonra 

diğer mimik kasların motor noktalarının uyarımına geçildi. Felçli yüz tarafında bu 

işlem 3kez tekrarlanarak, her kas için toplam 90 kontraksiyon yaptırılmış oldu. Bu 

tedavi 20 seans boyunca uygulandı. 

Masaj Uygulanışı : lnfraruj, ultrason, elektrik stimülasyondan sonra, 1 o·, alt 

yüz kaslarından başlayıp, aşağıdan yukarıya, alında ise ortadan yanlara doğru 

sıvazlama (efloraj) ve friksiyon tarzında masaj yapıldı. 

Egzersiz Uygulanışı : Masajdan sonra PNF tarzında egzersizler yaptırıldı. 

Hastaya alnını kırıştırma, kaşını çatma, göz kırpma, göz kapama, burun çekme, 

gülümseme, üst dudağı aşağı çekme ve kaldırma, dudakları büzme hareketlerini 

yapması istendi, yapamıyor ise pasif olarak yaptırılmaya çalışıldı. Kas hareketleri 

başladıktan sonra el ile hareketlerin tamamlanmasına yardım edildi. Bütün bu 

yardımlı aktif egzersizlere ayna karşısında devam edildi. Her hareket 10 kez 

tekrarlatıldı. Hastaya sakız çiğnemesi ve felçli yüz taraf ağız kenarını parmakları ile 

kulak kepçesine doğru çekmesi ayrıca yukarda uygulanan tüm egzersizleri evde de 

yapması önerildi. 

PNF egzersizleri, tüm fasiyal kaslar için, hastaların sağlam tarafında kas 

fonksiyonunu yaparken aksi yönde direnç uygulandı, felçli tarafta ise aynı kasın 

fonksiyonunu yapmasına yardım edildi. Böylece sağlam taraftan felçli tarafa doğru bir 

kuvvet yayılımı sağlandı. Bu hareketler ilk seanslarda 1 O kez sonra giderek 

artırılarak 20 ve 30 kez yaptırıldı. 

B Grubu Tedavisi 

Bu tedavi için Enraf Nonius Delft marka Myomed 432 cihazı kullanıldı. 

Myomed 432 cihazı ile minimal kas aktivitesi hakkında bilgi sahibi 

olunabilmektedir. Feedback duyarlılığı 3-10-30-100-300-1000-3000 µ.v 

arasında hastanın durumuna göre ayarlanabilen bir düğme ile kontrol edilmektedir. 

Aletin sol üst köşesinde kas aktivitesini µv olarak gösteren dijital gösterge1 sağ üst 

köşesinde dijital gösterge ile paralel olarak çalışan ışıklı çizgi şeklinde görülen O'dan 

1 O'a kadar skalası olan diğer bir gösterge mevcuttur. Bu göstergenin doğru çalışması 

için bant, alet ayarlandığında 2 ila 8 arasında olmalıdır. 

Aletin sol alt köşesinde dijital göstergedeki kas aktivitesi değeri tercihe göre 

0.3 sn. veya 3 sn'de bir {0.3 sn veya 3 sn period boyunca değerlerin ortalamasını 

alarak) değiştiren düğme ile aletin ortasında ses volümünü ayarlayan yuvarlak, onun 

altında iki pozisyonu olan bir odio-feedback konum seçici anahtar bulunmaktadır. 1 · 
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pozisyonda, kaba EMG işareti (sn'de ve 10-1000 Hz), 2. pozisyonda ise klik tonunda 

EMG işaretinin gücüyle yükselen ses duyulmaktadır. 

lntegrasyonu 0.3 sn olanı yüksek aktivite istenen durumlarda, 3 sn olanı ise 

egzersiz sonunda kas relaksasyonu amaçlanan durumlarda kullanıldı. 

EMG Biofeedback grubunda etkilenmeyen tarafta zygomatik major ve minör 

kaslarında hiperaktivite olan hastalarda bu kasların relaksasyonunu sağlamak 

amacıyla, tedaviye önce sağlam tarafta başlandı. Sağlam tarafta relaksasyon 

sağlanmasından sonra tedaviye bilateral homolog fasiyal kaslarda simetrik olarak 

devam edildi. 

Hastaların tedavisi sırasında kas aktivitesini artırmak amacıyla dijital 

göstergedeki sayıların büyütülmesi, sağdaki bant seviyesinin ve sesin artırılması 

istendi. Bunun için hastadan fasiyal kaslarının maksimum hareket yapması gerektiği 

anlatıldı. EMG Biofeedback cihazının yüzeye! 2 elektrodu; merkezden merkeze en fazla 

2 cm mesafe olacak şekilde, frontalis, orbicularis oculi, orbicularis oris ve 

zygomaticus kası alkolle temizlendikten sonra bu kasların üzerine konularak tesbit 

edildi. 

Tedavi haftada 5 gün olmak üzere 20 seans uygulandı. Her seansta 30 dakika 

süreyle frontal 1 orbicularis oculi, orbicularis oris ve zygomaticus kaslara ayrı ayrı 

çalışıldı. Hasta rahat bir koltuğa ve aletin tam karşısına oturtuldu. Myomed cihazının 

üzerine bir ayna yerleştirilerek kendi yüz ifadesini görmesi sağlandı. Tedavi amacına 

yönelik emirlerle uygulamaya geçildi. 

Bu çalışmada elde edilen sonuçlar şu şekilde değerlendirildi. 

Tüm veriler toplandıktan sonra, bu veriler kişisel bilgisayarımıza yüklendi. 

Verilerin istatistiki değerlendirilmesinde kişisel bilgisayarımıza yüklü bulunan özel 

istatistik paket programı kullanıldı. 

Çalışmanın istatistik değerlendirilmesinde T testi (2 ortalama arasındaki 

farkın anlamlılık testi) ve iki yüzde arasındaki farkın anlamlılık testi uygulandı. 

iki ortalama arasında farkın anlamlılık testinde : 

X 1 - X 2 
t: 

s2 s~ 1 + 
n1 nz 

x1 = 1. grubun ortalaması 

;_ ,, 
i 
' 
' 
' ,, 



x2 == il. grubun ortalaması 

n1 = 1. gruptaki hasta sayısı 

n2 = il. guruptaki hasta sayısı 

S 1 == 1. grubun varyans ı 

S2 == il. grubun varyansı 
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iki yüzde arasındaki farkın anlamlılık testinde 

t : Sdj 

P1 : 1. grupta olayın oluş yüzdesi 

P2 : il. grupta olayin oluş yüzdesi 

+ 

Sd : 2 yüzde arasındaki farkın standart hatası 

p : Olayın her iki gruptaki toplam oluş yüzdesi 

q : Olayın her iki gruptaki toplam olmayış yüzdesi. 
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4. BULGULAR 

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim 

Dalına müracaat eden Bell felç1li hastalar arasından çalışma kriterlerimize uygun 

ol an 40 olgunun yarısına infraruj, ultrason, elektrik stimülasyonu, masaj, PN F 

egzersizi {A grubu), diğer yarısına sadece EMG Bioteedback tedavisi (B grubu) 

uygulandı. 

40 vakanın 21 (% 52.S)'i erkek, 19 (% 47.S)'u kadındı. Erkek kadın oranı 

1 .1/1 idi. Minimal yaş 12, maksimal yaş ise 65 idi (Tablo 1). 

Yaş gruplarının cinslere göre dağılımı tablo 1 'de görüldüğü gibidir. 

Tablo 1. Yaş Gruplarının Cinslere Göre Dağılımı. 

Yaş grubu Erkek % Kadın % Toplam% 

11-20 2 5 6 15 8 20 

21-3 O 3 7.5 4 1 O 7 12.5 

31-40 7 17.5 3 7.5 1 O 25 

41-50 4 10 2 5 6 1 5 

51-6 O 5 12.5 4 1 O 9 22.5 

Toplam 21 52.5 1 9 47.5 40 100 

Tablo 1'de görüldüğü gibi tüm olguların yaş gruplarına göre dağılımında en çok 

hasta 1 o vakayla 31-40 yaş grubunda bulunuyordu. 

A grubunda 1 O (% SO)'u erkek, 1 O (% SO)'u kadındı. Erkek kadın oranı 

eşitti. Minimal yaş 12, maksimal yaş 65, yaş ortalama değeri 33. 95 ± 16 .4 idi 

(Tablo 2, 3). 
Biofeedback grubunun 11 (% 55)'i erkek, 9 (% 45}'u kadındı. Erkek kadın 

oranı ı.2211 idi minimal yaş 15 maksimal yaş 60, yaş ortalama değeri 39.4 ± 15.5 

idi. (Tabla 2, 4). 
iki grup hastanın yaş ortalama değerinin istatistiksel analizinde anlamlı bir 

fark yoktu {P>0.05) (Tablo 2). 



56 

Tablo 2. Olguların Gruplara Göre Tedavi Öncesi Özellikleri 

A grubu B grubu P değeri 

Olgu Sayısı 20 20 

Erkek% 50 55 

Kadın% 50 45 

Yaş (yıl) x ± Sd 33.95 ± 16.4 39.4±15.5 P> 0.05 

Hastalık Yaşı (gün) x ± Sd 37 .25±18.02 47.2±27.7 P> 0.05 

Tutulan taraf % Sağ 55 Sol 45 Sağ 55 Sol 45 

Soğuk öyküsü % 65 50 

Viral Prodnom % 35 40 

Aile Öyküsü % 5 1 O 

Nüks % 30 1 5 

Retroaurikuler -Kulak ağrısı % 40 60 

Korneal hassasiyet (Epifora) % 80 80 

Hiperakuzi % 40 20 

Lakrimasyon azalması % 15 1 5 

Stapes refleks azalması% 80 90 

Tad kusuru% 50 65 

Lagoftalmi % 100 100 

Sinkinezi % 35 40 

Hemifasiyal spazm% 5 5 

Tablo 3 ve Tablo 4'de 2 grup hastanın genel özellikleri gösterilmektedir. 



Tablo 3. A Grubu Hastaların özellikleri. 

Hasıa Prot Cins Yaş Hastalık Tutulan Soguk; Vlral Ailo Nüks Kulak Hiper- Epltora Ta::l Stapes Lagoltalmi Sinkinozi Hemifasiyal 

Adı No Yaşı Taraf Öyküsü Prodnom Öyküsü Agrısı akuzi Kusuru Refleks Spazm 

Soyajı (gün} Azalması 

EO 6156 E 30 30 Sol + - - - - - + - + + + -

HA 1678 E 33 70 Sol - + - - + + - + - + - -

Ş.Ö 11117 E 58 60 Sag + - - - - - + - + + - -

N.K 16359 E 25 30 Sol - - - + - + + + + + -

s.ç 5419 K 1 2 30 ~ + - - - - - + - + + - -

Y.K 3973 E 44 30 Sol + - - + - + - + + + - -

NA 5105 K 14 30 Sag + + - . + - + - - + - -
A..K 7305 K 33 30 Sag + . - + - + + . + + + . 

I.F 3670 E 49 30 Sol + . - - - + - + + - -
I.A 11648 E 35 30 Sag + - - + - - + + + + - -
LG 8251 K 12 30 Sol + - - . - + . + + - -' 
H.Y 10888 K 22 30 sı, . . - + - + - - + ... ... -

K.D 5295 K 45 90 Sag - + - . + + + + + + - -
+ 

00 5501 E 15 30 Sag + - - . - - - - + - . 
+ 

Sol MA 5500 E 38 30 + - . . - - + + + + -
+ 

S.B 11716 K 30 30 Sol + + . - + - + + + - -
-

H.I 12254 K 56 30 Sol + . - + + . + . + + -
+ 

YA 66362 K 65 30 Sag - + - - + + + + + + -
+ 

CG 14586 K 30 30 5.\1 - + - + . + + + + - -
+ 

AT 10350 E 35 45 Sil) - + + - + + - - + + -



Tablo 4. B Grubu Hastaların Özellikleri. 

Hasla Prot Cins Y.ş Hastalık Tutulan Soguk Viral Ailo Nüks Kulak Hiper- Epirora Ta:J Slapcs lagoltalml Sirıkirıozi Heınilasiyal 

Adı No Yaşı Taraf Öyküsü Prodnom Öyküsü AQrısı akuzl Kusuru Refleks Spazm 

Soy.vı (gün) Azalması 

FA 6734 E 60 32 Sol + - - - + - + + + + - -

sO 7693 E 60 34 Sol + + - - - - + .. + + + -

MO 771 O K 40 90 ~ - - - + + + + - + + - -

S.K 7762 K 57 30 Sol - - - - - - + . . + - -
' K 29 30 S\') M.K 10761 + + - - - - + - + + + . 

H.T 730 K 40 35 ~ - - - - - - - • - + + - -
' 

GO 11897 E 41 33 Stı - - - - - - + - + + - -

s.ş 10280 E 15 75 Sol + - + - - - + + + + + -
A.Y 3643 E 29 30 ~ - - - + + - - + + + + -

S.T 10270 E 38 30 Stı - . - . + . + + + + - -

KY 9805 K 56 30 Sol + - - - + - - + + + - . 

P.D 10123 K 50 60 ~ + + - - + . + + + + - -

Ö3 5855 E 32 30 ~ + - - - - . + + - + + -

T.C 6036 E 47 30 Stı - - - + + + + + + + - + 

S,V 13102 K 16 30 Sol + + - - + - + + + + + . 

A.D 13219 E 52 35 Stı - + . - + + - . + + - -

GS 14186 K 18 30 Sol . - + - - - + - + + - -

Z.Y 14738 K 1 5 60 Sol + + . . + . + - + + + . 

M.L 12414 E 57 120 Stı + + . . + + + + + + + . 

LE 14 516 E 36 100 Sol . + - - + - + + + + . . 
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Fasiyal Kaslarda Elektriksel Aktivile Değerleri 

Tüm vakalarda tedavi öncesi ve sonrası, fasiyal kaslardan frontalis, o.oculi, 

o.oris ve zygomatik kasın elektriksel aktivite değerleri Myomed 432 marka EMG 

Biofeedback cihazı ile ölçülerek kaydedildi. 

A grubunun fasiyal kaslarının EMG Biofeedback cihazı ile tedavi öncesi ve 

tedavi sonrası kaydedilen elektriksel aktivite değerleri karşılaştırıldığında; frontalis 

kası için t : 13.58, p<0.001, o.oculi için t : 12.60 P<0.001, o.oris için t : 13.20 

P<0.001, zygomatik için t: 12.80, P<0.001 seviyesinde istatistiksel olarak oldukça 

anlamlı sonuçlar bulundu (Tablo 5). 

B grubunda ise : frontalis için t : 10.53 P<0.001, o.oculi için t : 9.68 

P<0.001, o.oris için t: 11.66 P<0.001, zygomatik için t: 10.97 P<0.001 seviyesinde 

istatistiksel olarak oldukça anlamlı sonuçlar elde edildi (Tablo 6). 

iki grup hastanın fasiyal kasların tedavi öncesi ve sonrası kaydedilen 

elektriksel aktivite fark değerleri karşılaştırıldığında sonuçlar EMG Biofeedback 

tedavisi lehine; frontalis için t: 2.29 P<0.05, o.oculi için t: 3.00 P<0.01, o.oris için 

t: 3.73 P<0.001, zygomatik için t: 3.31 P<0.01 seviyesinde istatistiksel olarak 

anlamlı idi (Tablo 5, Tablo 6). 

N ö rofizyol oji k Açıdan Değerlendirme 

iki grup hastada, "lnternational Assesment Scala" genel değerlendirme indeksi 

kullanılarak yapılan değerlendirmede tedavi sonrası farklılık A grubu için t: 1 O.O 

P<D.001, B grubu için t: 10.58 P<0.001 seviyesinde istatistiksel olarak oldukça 

anlamlıydı {Tablo 7). 

Her iki grubun karşılaştırılmasında tedavi sonrası farklılık anlamsızdı 

(P>0.05) (Tablo 7). 

A grubunda 2 hastada en yüksek grade I düzeyine, 12 hastada grade ll'ye 5 

hastada grade_ lll'e erişildi. Bir hastada ise hiç bir gelişim sağlanamadı {Tablo 7). 

B grubunda ise 5 hastada grade l'e, 11 hastada grade ll'ye, 2 hastada grade lll'e 

erişildi. Bir hastada minimal iyilik sağlandı. Bir hastada ise hiç bir gelişim 

sağlanamadı (Tablo 7). 



Tabi<;> 5. A Grubu Fasiyal Kaslarının EMG Bio!eedoack Cihazı ile Teı:laııi öncesi ve Tedavi S<;ınrası Kaydedılen Elektriksel Aktivite Degerleri. 

M.Frontalis M.Oıbicularis Oculi M.Orhicularis Cris M.Zygoma~cus 
Hasta 
t-b T.Ö. T.S. Fark T.ô. T.S. Fark T.Ö. T.S. Fark T.ô. T.S. Fark 

(ıı-v) ( ıı. v) (IH) ( I' v) ( I' v} { ıı vJ ( ıı. v) 111 v) (11 v) ( ıı. v) ( ıı vJ ( ıı v) 

1 28 57 29 26 54 28 25 52 27 2 7 54 n 

2 14 52 28 13 50 37 1 2 48 36 1 5 50 3S 

3 42 88 46 40 78 38 39 76 37 37 74 37 

4 18 56 38 18 52 34 1 6 54 38 18 52 34 

5 46 92 46 42 88 46 40 85 45 39 86 47 

6 12 35 23 13 30 17 1 1 29 18 1 2 25 23 

7 1-4 50 36 12 46 34 10 42 32 1 2 45 33 

8 12 41 29 10 35 25 9 34 25 1 1 35 24 

9 16 52 36 14 50 36 1 2 46 34 10 42 32 

1 O 10 29 19 10 25 1 5 1 O 24 1 4 11 25 1 4 

11 24 70 46 20 69 4!1 18 66 48 16 62 46 

1 2 15 43 28 12 4 1 29 1 1 40 29 12 38 2-ı 

13 48 99 51 44 98 54 42 96 54 40 95 55 

14 34 65 31 33 66 33 30 64 34 32 62 30 

1 S 20 49 29 17 48 31 15 45 30 14 42 28 

1 6 45 102 57 42 100 58 40 95 55 42 94 52 

17 42 110 68 40 105 65 38 100 62 35 99 64 

1 8 46 80 34 42 78 36 40 75 35 42 72 30 

19 37 77 40 34 65 31 32 64 32 30 62 32 

20 27 55 28 24 49 25 20 48 28 18 50 32 

Ort. DcQcr x ± 27.50±14.1 65.10±23.5 37.1±12.2 25.30± 12 .9 61.35±34 .2 36.05±12.8 23.50±.12.7 59.15±22.5 25.65:!:12.1 23.65±12.2 58.20±.22.5 34.95!.12.2 

t : 13.58 
l : 12.60 1: 13.20 1; 12,80 

P<0.001 
P<0.001 P<0.001 P< 0.COI 



T;ıulo 6. 8 Grubunun Fasiy;ıl Kasl;ırınırı EMG Bioleedtı.ack Cihazı lln Tedaııi Öncesi 1/ü Ted;:ıııi Soması K;ıydeı1ilen Elnklıiksel Aklivile Oeg.eıleri. 

M.Fıonıalis M. Oı bicularis Oculi M.Orbicularis Oris M .Zygomaıicus 
Hasta 
N:ı T.Ö. T.S. Fark T.Ö. T.S, Fark T.Ö. T.S. Faık T.Ö. T.S. Fark 

( µ v) ( µ v) ( µ V) ( µ v) ( µ v) ( µ v) ( )l V) ( µ v) ( µ V) ( µ v) ( µ V) ( µ v) 

1 1 5 97 82 16 107 89 14 70 56 19 99 80 

2 30 90 60 28 102 74 30 95 65 32 98 66 

3 1 2 50 38 11 35 24 1 4 42 28 15 50 35 

4 45 105 60 42 108 66 40 101 71 49 99 50 

5 1 4 96 82 1 2 34 20 20 99 79 22 94 72 

6 42 102 60 30 99 69 37 92 55 44 94 50 

7 1 1 30 19 1 2 32 20 1 5 45 30 19 42 23 

8 1 O 28 18 11 27 1 6 14 39 25 1 5 35 20 

9 20 118 98 24 110 66 45 11 O 65 44 104 60 

1 O , o 24 14 25 45 20 27 55 18 1 6 56 38 

11 19 55 76 20 96 76 24 104 60 27 97 70 

1 2 1 3 30 1 7 12 29 1 7 1 5 32 1 7 16 3 1 1 5 

1 3 50 130 80 46 1 25 79 52 135 83 55 140 85 

1 4 30 90 60 29 85 56 25 ·ao 55 30 88 58 

1 5 20 96 76 22 90 68 25 100 75 30 100 70 

1 6 47 125 78 45 11 O 65 39 105 66 48 128 80 

1 7 43 110 67 40 108 68 42 105 63 40 100 60 

1 8 48 136 88 45 120 75 42 125 83 49 139 90 

1 9 35 105 70 30 80 50 29 82 53 35 102 67 

20 25 98 73 22 86 64 23 93 60 30 100 70 
Oıt. Oogeı ıt ± r ... ,._. 87 .75±35.4 00.80±25.8 26.20±12.1 81-40;!;;34.0 55,'20!25.5 128.60±10.3 85.45±6.0 56.35±21.6 31.85±13.0 89.80±31.5 53.45±21,8 

\ : 10.53 1: 0,68 t : 11.66 t : 10,97 
P<0.001 \ 

P<0.001 P<0.001 P< 0.001 
1 1 

·.••··" .. . . . . -, ....... ~ ..... ----"'lıllı: ......... ,-. , ... ~., ...... 



Tablo 7. A ve 8 Grubu Hastaların Tedavi Öncesi ve Tedavi Sonrası lnternational Assesment 
Scale Genel Değerlendirme indeksi Kullanılarak Değerlendirilmesi. 

Hasta A Grubu B Grubu 

fıb T.Ö. T,S, Fark T.Ö T.S. 

1 4 2 2 5 2 

2 4 2 2 4 2 

3 3 2 1 5 2 

4 5 3 2 3 2 

5 3 2 1 3 1 

6 5 3 2 3 1 

7 5 2 3 4 3 

8 5 3 2 5 4 

9 4 3 1 4 2 

1 O 5 5 . 4 4 

11 4 2 2 5 2 

1 2 4 2 2 5 3 

1 3 3 2 1 3 1 

1 4 3 2 1 4 2 

1 5 4 3 1 4 2 

1 6 3 1 2 3 1 

1 7 3 2 1 3 2 

1 8 3 1 2 3 1 

1 9 3 2 1 3 2 

20 3 2 1 4 2 

Ortalama 3.8±0.68 2.3±0.86 1.5±0.68 3.85±0.81 2.0±0.92 
Değer x± 1: 10.0 1 :10.58 

P<0.001 P<0,001 

Fark 

3 

2 

3 

1 

2 

2 

1 

1 

2 

. 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

2 

1 

2 

1.8±0.78 
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3. Elektrodiagnostik Değerlendirme· 

Elektrodiagnostik değerlendirmede iki grup hastada. fasiyal kaslarda tedavi 

öncesi ve tedavi sonrası reobaz ve kronaksi değerlerinin istatistiksel analizinde 

oldukça anlamlı sonuçlar bulundu. 

A grubunun frontalis kaslarının tedavi öncesi ve tedavi sonrası reobaz ve 

kronaksi değerleri karşılaştırıldığında reobaz için t: 13.46 P<0.001, kronaksi için 

t:20.8 P<0.001 seviyesinde istatistiksel olarak oldukça anlamlı sonuçlar bulundu 

(Tablo 8). 

B grubunda ise: reobaz için t: 14.9 P<0.001, kronaksi için t: 35.3 P<0.001 

seviyesinde çok ileri derecede anlamlı sonuçlar elde edildi (Tablo 8). 

A grubu o.oculi kaslarının tedavi öncesi ve tedavi sonrası reobaz ve kronaksi 

değerleri karşılaştırıldığında: reobaz için t: 14.6 P<0.001, kronaksi için t: 17.3 

P<0.001 seviyesinde istatistiksel olarak oldukça anlamlı sonuçlar bulundu (Tablo 9). 

B grubunda reobaz için t: 1O.74 P<0.001, kronaksi için t: 13.59 P<0.001 

seviyesinde anlamlı sonuçlar elde edildi (Tablo 9). 

A grubu o.oris kaslarının tedavi öncesi ve tedavi sonrası reobaz ve kronaksi 

değerleri karşılaştırıldığında; reobaz için t: 12.44 P<0.001. kronaksi için t: 12.5 

P<0.001 seviyesinde oldukça anlamlı sonuçlar bulundu (Tablo 1 O). 

B grubu o .oris kaslarının değerlendirilmesinde ise re o baz için t: 13.45 

P<0.001, kronaksi için t: 27.22 P<0.001 seviyesinde ileri derecede anlamlı sonuçlar 

elde edildi (Tablo 1 O). 

A grubu zygomatik kaslarının değerlendirilmesinde; reobaz için t: 15. 2 

P<0.001, kronaksi için t: 20.77 P<0.001 seviyesinde oldukça anlamlı sonuçlar 

bulundu (Tablo 11 ). 

B grubunda ise; reobaz için t : 17.56 P<0.001, kronaksi için t: 42.6 P<0.001 

seviyesinde oldukça anlamlı sonuçlar elde edildi (Tablo 11). 

Her iki grup karşılaştırıldığında; o.oris ve zygomatik kaslarda reobaz ve 

kronaksi değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktu (P>0.05). Frontalis 

ve o.oculi kaslarında ise EMG Biofeedback lehine anlamlı bir fark vardı (P<0.05}. 



a) Fron!al i,ı Kası 

Tablo 8. Her iki Grup Hastada Frontalis Kaslarının Tedavi Öncesi ve Sorırcısı Elektrodia,ırıostik Degerlendirilmesi. 

AGRUflU BGRUllU 

Hasta Reobaz Degmi (m.a) Kronaksi Degeri (m.sn) Reobaz Degeri (m.a) Kronaksi Degeıi (m.srı) 

N:ı 
TÖ. T.Ö. T.Ö. T.S. Fark T.Ö. T.S. Fark T.S. Fark TS. Fark 

1 9.5 2.5 7 26 5 21 1 O 2.5 7.5 28 5 23 

2 11 3 8 28 6 22 10.5 2 8 5 30 G 24 

3 1 2 3.5 8.5 30 7 23 9.5 1 .5 8, 26 4 22 

4 6 1.5 4.5 18 3 1 5 11.5 3 8.5 29 6 23 -. 

5 9.5 2.5 7 25 6 1 9 1 2 3 9 32 9 23 

6 8 1.5 6.5 20 4 1 6 8.5 1.5 7 24 4 20 

7 13 4.5 8.5 32 8 24 9.5 1.5 8 25 4 21 

8 13. 5 5 8.5 34 8 26 10.5 2 8.5 26 5 21 

9 1 4 1 3 1 36 9 27 1 2 3.5 8.5 3 1 7 24 

1 O 12.5 10.5 2 38 9 29 12. 5 4 8.5 35 9 26 

11 11 3 8 36 9 27 1 3 4_5 8.5 36 u 28 

1 2 10.5 2.5 8 30 7 23 1 4 11.5 2.5 38 9 27 

1 3 11.5 3 7.5 32 7 25 14.5 1 4 0.5 40 9 3 1 

14 12.5 3 9.5 32 8 24 11.5 2.5 9 30 6 24 

1 5 13.5 4.5 9 34 7 27 11 3 8 28 6 22 

1 6 14.5 7 7.5 32 6 26 7 1 6 20 3 1 7 

1 7 7. 1.5 5.5 20 4 1 6 10.5 1.5 9 29 5 24 

1 8 G.5 1. 5.5 19 3 1 6 11 2 9 30 6 24 

1 9 9.5 1. 5 8 24 6 1 8 1 2 1.5 10.5 32 7 25 

20 12.5 2.5 1 O 32 8 24 12.5 2.5 1 O 34 () 25 

Ort. Dogor x ± 10.9±2 54 3.05.t.3.1 7±2.32 20,9.lG, 1 6.5.t.1.9 22.1±4.75 1 t.7±1.8 3.42±3.35 7 .75±2,35 29.65±7.4 6.35±1.95 23. 7±3.0 
t: 13.46 1 : 20.8 t: 14.9 t : 35,3 
P-.:0.001 P.:0.001 P<0.001 P.: O 001 



b. Orbleulatls Oeull Kası 

Tablo 9. Her iki Grup Hastada Orbicuıaris Oculi Kaslarının Tedavi Öncesi vo Soması Elektrodiagrıostik Degerlendirilmesi. 

AGAUBU BGAUBU 

Hasta Reobaz Degeri {m.a) Kronaksi De!)eri (m.srı) Reobaz De!)eri (m.a) Kronaksi Des'.ıeri (rn.sn) 
N, 

T.Ö. T.Ô. ~aık T.S. Fark T.Ö. T.S. Fark T.Ö. T.S. Fark T.S. 

1 10 3 7 25 5 20 1 2 2.5 9.5 38 7 31 

2 12.5 3 9.5 41 9 32 11.5 2 9.5 35 9 26 

3 11.5 2.5 9 34 9 25 12.5 2.5 10 40 9 3 1 

4 7 2 5 22 3 19 14 3 1 1 45 8 37 

5 1 2 3.5 8.5 38 9 29 8 2 6 25 5 20 

6 10.5 2.5 8 28 4 24 1 2 3 9 36 8 26 

7 1 1 3.5 7.5 26 4 22 13 2 1 1 40 8 32 

8 10.5 2.5 8 27 4 23 6 1 5 20 4 1 6 

9 11.5 2 9.5 35 9 26 7 2 5 22 4 1 8 

1 o 9 1.5 7.5 23 4 19 14.5 3.5 11 45 8 37 

1 1 14 4 10 36 9 27 1 5.5 1 2 3.5 50 11 39 

1 2 7 1 6 21 3 1 O 15 5 10 48 40 8 

13 14 3.5 10.5 36 9 27 5 1 4 20 5 1 5 

1 4 15 14 1 46 40 6 16 4.5 12.5 50 10 40 

1 5 14.5 10 4.5 44 25 1 9 14 3 1 1 40 38 32 

16 B 1.5 7.5 23 3 20 1 2 3 9 35 7 28 

1 7 1 4 8 6 38 8 30 9 2 7 25 22 3 

18 11.5 4 7.5 35 e 2 7 14 3 1 1 35 4 31 

1 9 10.5 2.5 8 29 4 25 16 5 1 1 45 5 40 

20 8 1.5 6.5 22 3 1 9 1 5 3.5 11.5 48 8 40 

Oıl. Dogor x ± 11.1±2.45 3.0.13.2 7.45J:2.2B 31.45.tS.5 0.618.8 22.85.15.93 12.H.3.4 3.7±.3.6 8.27±3.45 37.6±7.8 8.55:!:7.7 28.55±9.4 
1: 14.6 l: 17.3 1 : 10.74 l : 13.59 
P<0.001 P<0.00\ P<0.001 P< O.DOi 

,-·------



' c. Orblcu/ıır/s Orls Kas, 

\ 
1 

Ta~lo 10. Her iki Grup Hastada. Orhiı::tılaris Oculi Kaslarınırı Tedavi öncesi ve Sonrası Elektrodiagnoslik Oeı')erıendirilmesi. 

AGRUBU BGRUBU 

Hasta Reohaı- Oegerl {m.a) Kronaksi Oegeri {m.sn) AeobaZ Degeri (m.a) Kronaksi De9eri (m.sn) 
N:ı 

T.Ö. T.S. Fark T.Ö. T.S. Fark T.Ô. T.S. Fark T.Ö. T.S. Fark 

1 8 2 6 22 4 18 .9 2 7 25 5 20 

2 1 O 2.5 7.5 26 5 21 8 2 6 22 4 18 

3 9 2.5 6.5 24 4 20 10 2.5 7.5 28 6 22 

4 7 2 5 20 3 17 1 1 3 8 26 5 2 1 

5 1 1 2.5 8.5 28 5 23 6 1.5 4.5 20 3 1 7 

6 9 2.5 6.5 24 4 20 8 2 6 21 3 1 8 

7 10 3 7 25 4 21 12 6 6 30 7 23 

8 9 2 7 23 4 19 1 3 A 9 32 8 ~4 

9 10.5 3 6.5 27 6 21 11.5 5 6.5 27 7 20 

1 O 8.5 1 7.5 23 4 19 10,5 4 6.5 29 8 21 

1 1 13.5 4.5 9 42 8 34 7 1.5 6.5 21 5 16 

12 6.45 1 5.5 20 3 17 8.5 2.5 6 23 6 1 7 

1 3 13.5 12.5 1 44 30 14 7.5 1.5 6 22 7 1 5 

14 14 13 1 45 40 5 6.5 1 5.5 20 5 1 5 

1 5 13 5.5 7.5 42 9 33 13.5 1 O 3.5 38 1 1 27 

16 7 1 6 20 3 17 1 4 14 - 34' 10 24 

17 13 5.5 7.5 40 9 31 1 2 2.5 10.5 32 9 23 

18 1 2 5.5 6.5 38 1 37 12 .. 5 3.5 9 30 8 22 

1 9 9.5 3 6.5 24 3 21 1 2 5 7 29 1 22 

20 7 2 5 20 3 1 7 1 1 3.5 7.5 26 8 18 

Ort. Oeger x ± 10.5±1.9 3.77±3.2 6.17±2.2 28.8.±9.3 7.55.:1:.9.7 2J.75±7.6 10.17±2.45 3.85±3.2 6.32±2.1 26.75±5.1 6.6±2.2 20.1 5:±3 ,34 

l : 12.44 f : 12.5 t : 13.45 f : 27.22 
P<0.001 P<0.001 P<0.001 P< 0.001 



\ 
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d. Zygomallk Kası 
i 

Tablo 11. Her iki Gıup Hastada, Zygomalik Kaslarının Tedavi öncesi ve Sonrası "Elckırodiagnostik DcQcr/endirilmesi. 

AGAUBU 

Hasta Reobaz OeQeri (m.a) Kronaksi Degerl (m.sn) 
N:ı 

T.ô. T.S. Fark T.Ö. T.S. Fark T.ö. 

1 g 2.5 6.5 25 5 20 9.5 

2 1 1 2.5 8.5 27 6 21 10 

3 10.5 2.5 8 29 7 22 8.5 

4 7 1.5 5.5 17 4 13 10.5 

5 6 1.5 4.5 24 5 19 11 

6 9.5 2.5 7 19 3 ' 16 9 

7 11.5 3.5 8 30 6 24 8.5 

8 10.5 2.5 8 32 7 25 10 

9 12.5 2.5 10 35 8 27 11 .5 

1 O 12.5 3.5 9 37 8 29 1 1 

1 1 11.5 3.5 8 35 6 27 11.5 

t 2 9.5 3 6.5 29 7 22 12.5 

1 3 10.5 3.5 7 31 5 26 13 

14 14.5 4.5 10 30 7 23 10 

1 5 1 5 12.5 2.5 32 6 26 10.5 

16 11.5 9 2.5 20 4 16 6.5 

1 7 10 2.5 7.5 18 3 1 5 10 

1 8 9.5 2 7.5 22 4 1 8 10.5 

19 9.5 1.5 8 20 4 1 6 10.S 

20 7.5 1.5 6 3 1 o 23 11 

Orı. 009er x :!: 10.451;3.64 3..12±2.7 7.02.l.2.06 27.151.6.1 5.7511.71 21.4!.4.62 10.3±1.47 

t : 15.2 t : 20.77 
P.:0.001 P<0.001 

BGRUBU 

Reobaz Degeri (m.a) Kronaksi Degeri (m.sn) 

T.S. Fark T.Ö. T.S. Fark 

2 6.5 25. 5 20 

2.5 1.5 26 5 21 

2 6.5 23 4 1 9 

2.5 8 27 6 21 

2.5 8.5 28 7 21 

2 7 29 8 21 

2 6.5 24 5 19 

2.5 7.5 22 -! 1 8 

3.5 8 25 5 20 

3 8 27 5 22 

0.5 3 28 6 22 

10,5 2 28 6 22 

5 8 30 8 22 

3 7 34 9 25 

2.5 8 35 9 26 

1.S s 26 7 19 

2.5 7.5 27 6 21 

2 8.5 1 9 3 16 

2.5 8 25 4 21 

2 9.5 26 4 22 

3.2712.22 7 .02.!: 1.82 26.7!3.67 5.8!1 .73 20 !H2.22 

1 : 17.56 1: 42.6 
P.:0.001 P< O.OOf ; 
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4. Fasiyal Hareketlerin Lineer Öİçümü 

Fasiyal hareketlerin lineer ölçümünün değerlendirilmesinde; her iki grupta da 

tedavi öncesi ve tedavi sonrası değ erler karşılaştı rı ld ığı nda istatistikse I ol arak 

anlamlı iyileşmeler bulundu {P<0.01 }. 

A grubu hastaların değerlendirilmesinde göz kapama fonksiyonu için t: 3.72 

P<0.01, alın kırıştırma fonksiyonu için t: 3.49 P<0.01, dudak büzme fonksiyonu için 

t: 3.46 P<0.01, gülümseme fonksiyonu için t: 3.57 P<D.01 seviyesinde istatistiksel 

olarak anlamlı iyileşmeler bulundu (Tablo 12, 13). 

Tablo 12. A Grubunun T oozvi Ora!s i Sağlam ve El ~lenen Yüzde Fas:al Harekeıleri n Liııeer ô lçü m Değ erleri 

Sağlam taralta Saj lam tarafla Ortatam a yüzde El ~leııen tarafla Etkile nen tara tta Ortalama yüzde 
istirahatte ort. maks. ero rla yer de;iişliıme ortalama lineer ortalama lineer yer değiş:irme 
lineer öl;ümler ort. lineer ölçümler oranı ölçümler ölçümler oranı 

(cm) (cm) (is1iraha1) ( Maks.e!orla) 

Göz~ 3.8 ± 0.8 2.4 ± 0.6 -36.8±11 3.5 ± 0.4 2.B ± 0.7 -20 ± B 

Alm 3.7 ± 0.7 4.7 ± O.B 
kırıştırma 

+27±9 3.5 ± 0.5 3.8 ± 0.9 +8.5 ± 0.8 

Gülümseme 2.8 ± 0.7 3.7 ± 0.9 +32.1 ± 10 2.5 ± 0.4 2.8 ± 0.7 +12 ± 3 

Dooa~!üzme 
(Öpücük) 

7.4 ± 1.4 8.2 ± 1.5 + 10.8 ± 6 7.2 ± 1.2 7.5 ± 1.4 +4.16 ± 0.7 

B grubu hastaların değerlendirilmesinde ise; göz kapama fonksiyonu için t: 

5.00 P<0.001, alın kırıştırma fonksiyonu için t: 5.36 P<0.001, dudak büzme 

fonksiyonu için t: 3.72 P<0.01, gülümseme fonksiyonu için t: 3.1 O P<0.01, 

seviyesinde anlamlı iyileşmeler elde edildi (Tablo 14, 15). 

Her iki grup karşılaştırıldığında; gülümseme ve dudak büzme fonksiyonlarında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktu (P>0.05). Göz kapama fonksiyonunda t: 

4.00 P<0.001, alın kırıştırma fonksiyonunda t: 3.16 P<0.01 seviyesinde EMG 

Biofeedback grubu lehine anlamlı bir fark vardı (Tablo 14, 15). 
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Tablo 13. A Grubunun Tedavi Sonrası Etkilenen Yüzde Fasial Hareketlerin 
Lineer Ölçüm Değerleri. 

Etkilenen tarafta Etkilenen tarafta Ortalama yüzde 
ortalama lineer ortalama lineer yer değiştirme 
ölçümler ölçümler oranı 
(istirahatte, cm) ( Maks.eforla, cm) 

Göz kapama 3.6 ± 0.8 2.6 ± 0.4 -27.7 ± 9 

Alın 3.6 ± 0.7 4.4 ± 0.7 +22.2 ± 8 
kırıştırma 

Gülümseme 2.6 ± 0.8 3.3 ± 0.8 +26.9 ± 7 

Dudak büzme 7.3±1.1 7.8 ± 1.3 +6.84 ± 2 
(Öpücük) 

Tablo 14. B Grubunun Tooavi Öncesi Sa~lam ve Etkilener. Y[ızde Fwıa! Hareketlerin Lineer Ö!çO;n Dajeneı- i 

Sağlam tarafta Sağlam tarat~ OrtalaJTI a yüzde Etkile nen tarafta Etkilenen taraha Ortalamay[ade 

istirahatte ort. maks. eforla yer dajiştirme ortalama lineer ortalama lir.eeı yer deQiştirme 
lineer ölçü:rıler ort. ı:neer ö!çümter oranı ölçümler ölçümler oranı 

(cm) (cm) (islirahat) (Maks.e!orla) 

G:iZ~ 3.9 ± 0.9 2.4 ± 0.7 ·38 ± 12 3.6 ± 0.5 2.9 ± D.6 • 19 ± 9 

Alın 3.8 ± 0.8 4.8 ± 0.9 +26 ± 1 O 3.5 ± 0.6 3.7 ± 0.8 5.4 ± 0.9 
kırıştırma 

G ülümsroıe 2.9 ± 0.6 3.8 ± 0,8 +31 ± 13 2.6 ± 0.5 2.9 ± 0.9 11.5 ± 2 

Dooaktiızme 
(Öpücük) 

7.3 ± 1.2 8 ± 1.3 +9.5 ± 4 7.1 ! 1.1 7.4 ± 1.3 4.2 ± 0.6 



---
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Tablo 15. B Grubunun Tedavi Sonrası Etkilenen Yüzde Fasial Hareketlerin 
Lineer Ölçüm Deı".jerleri. 

Etkilenen taraf ta Etkilenen tarafta Ortalama yüzde 
ortalama lineer ortalama lineer yer deQiştirme 
ölçümler ölçümler oranı 
(istirahatte. cm) (Maks.eforla, cm) 

.. 
Göz kapama 3.8 ± 0.7 2.6 ± 0.5 -31.6 ±10 

Alın 3.7 ± 0.6 4.s ± o.a +21.6 ± 7 
kırıştırma 

Gülümseme 2.7 ± 0.7 3.5 ± 0.9 +29.6 ± 8 

Dudak büzme 7.2 ± 0.9 7.8 ± 1.2 +8.33 ± 3 
(Öpücük) 

.. 
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5. TARTIŞMA 

Fasiyal paralizl hakkında ulusal ya da uluslararası istatistikler yoktur. 

Bununla beraber 1984 yılında Bordeaux'da yapılan V. uluslararası fasiyal sinir 

sempozyum unda, f asiy al sinirin bu af ete uğrama oranı 1/100 olar ak 

bulunmuştur(8). 

May ve ark., 1964-1989 y ı il arı arasında 2456 fasiy al paralizili hastanın 

1268'1 veya % 52.S'in de Beli felci tanısı koymuşlardır(68). 

1968 - 1983 yılları arasında, Hollanda'da (Amsterdam) Faslyal Araştırma 

Bölümünde 4149 vaka taraması yapılmış, bu popülasyonda fasiyal paralizili 

hastaların % 53.6'sına Bel! felci tanısı konmuştur (8). 

1963 - 1990 yılları arasında bir klinisyen tarafından görülen 2856 akut 

fasiyal paralizili hastada sebepler araştırılmış ve vakaların çoğunda (%51) Beli 

felci teşhis edilmiştir (68). 

Adour ve ark., Bell felcinin yıllık insidansının yaklaşık 100.0001de 20 

olduğunu, 60 yaşından. sonra bu insidansın 100.000'de 30-35'e kadar eriştiğini 

belirtmişlerdir (1 }. 

May ve ark .. 'lan Beli felci insidansının yaş ve ırk farkı gözetmeksizin 

100.000'de 15-40 olduğunu ifade etmişlerdir (68). 

Morgenlander ve ark., Beli felcinin yıllık insidansını 100.000'de 20 olarak 

belirtmişlerdir (71 ). 

Çeşitli çalışmalarda cinse göre Bell felci insidansı değişiklik göstermekle 

birlikte. büyük bir çoğunluğunda kayda değer bir farklılık dikkati çekmemektedir. 

Hilsinger ve ark.,'ına göre hastalıktan etkilenme oranı erkek ve kadınlarda 

yaklaş ık olarak eşittir. 1 0-19 yaş grubunda kadınlarda 2 kat daha sı kken, 40 

yaşından sonra erkeklerde 1.5 kez daha sıktır. Hilsinger ve arkadaşları bu dağılımın 

menarş ve menopozla olan ilişkisini ortaya koymuştur. Beli felci oluş hızı. 

menstruasyon gören kadınlarda menstruasyonun ilk günleri daha yüksektir. Siklusun 

11. gününden 17. g0n üne kadar 2. pik görül o r t bu durum muhtemelen ovu lasyonla 

!lişkilidir ( 1 , 45). 

Gross'un ultrason tedavisi uyguladığı 29 hastanın (% 62) 1 B'i erkek, (% 

38)'i 11 kadındı {40). 

Hugestin yaklaşık 8 yıl içinde incelediği 63 Bell felci hastasının yaş 

___ ortalaması 41 olupt 36'sı kadın 27'si erkekli (49). 

....... -l --
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Morgenlander ve ark., göre kadın ve erkeklerde Beli felcinden etkilenme oranı 

eşittir (71 ). 

Çalışmamızda, EMG Biofeedback ve klasik FTR yöntemleri uyguladığımız 40 

Beli felci vakasının 21 (% 52.S)'i erkek , 19 {% 47.S)'u kadındı ve erkek/kadın 

oranı 1 J/1 idi. Tarama çalışması olmayıp, vaka sayısının sı.nırlı olmasına rağmen 

erkek/kadın oranı literatürle uygunluk göstermektedir. 

Literatürde Bel! felci'ni n her yaş grubunda görüldüğü, yaş ve ırk farkı 

gözetmediği bildirilmekle beraber 20.40 yaş grubunda daha sıklıkla görüldüğü, 60 

yaşından sonra görülme sıklığının arttığı bildirilmektedir {1, 2, 3, 45, 49, 68). 

H ughes'in 63 hastada yaptığı çalışmada yaş ortalaması 41 olup minimal yaş 

12, maksimal yaş ise 76'idi (49). 

_ Gross'un 29 Beli felci vakasının ortalama yaşı 47'idi (40). 

Jebejian'ın yaptığı çalışmada 15 hastanın ortalama yaşı 31.4'idi (54). 

Çalışmamızda 40 olguda, minimal yaş 12, maksimal yaş 65 EMG grubunun 

yaş ortalaması 39.4 ± 15.5, diğer grubun yaş ortalaması 33.95 ± 16.4 olup, iki 

grup arasında istatistiksel olarak fark anlamsızdı {P>0.05}. En fazla hasta 1 O vaka 

ile 31 ·40 yaş grubunda yer alıyordu. 51-60 yaş grubunda 9 hasta bulunuyordu 

{Tablo 1 }. 

Bu sonuçlar hasta sayımızın az olmasına rağmen Beli felcinin 20-40 yaş 

grubunda daha sıklıkla rast!andığ ı ve ileri yaşlarda da insidansı n ı n arttığı fikrini 

destekliyordu. Ancak bu özellik çalışmamızda hasta sayısının az olması, çalışmamızın 

bir tarama çalışması olmayışı ve hastaların seçiminde kooperasyon, işitme, görme 

kusuru gibi kriterlerin kullanılmasından da kaynaklanıyor olabilir. 

Hughes'in yaptığı retrospektif araştırmada vakalarrn 32'sinde sol, 31 'inde sağ 

yüz etkilenmişti (49). 

Pitts ve ark., 140 Be!I felçli hastada yaptıkları çalışmada yüzün sağ ve sol 

tarafında eşit tutulum olduğunu bildirdiler (80). 

Adour ve ark., 1978'de yaptıkları 1000 vakalık seride yüzün sağ ve solunun 

eşit sı ki ı kta etkilendiğini göste rmiş!erdir (3). 

Bizim çalışmamızda, 40 olgunun 22 (% 55)'si sağ, 18 {% 45fi sol Bel! 

felçli idi. Bu sonuçta klinik literatürle uyum göstermektedir. 

May ve ark., ları Bel I f e!cinde % 14 vakada aile öyküsü nü pozitif olarak 

bildirmişlerdir {68). 

M ass ey'd e % 1-2 v akada aile öyküsü olduğunu göstermiştir ( 66). 
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Hughes'in 63 vakalık serisinde 4 hastada (% 6.3) pozitif aile hikayesi vardı 

( 4 9). 

Adour, tüm hastaların yaklaşık % 10'unda aile hikayesinin pozitif 

olabileceğini belirtmiştir (1,2). 

Çalışmamızda ki 40 olguda, 3 (% 7.5) hastada aile öyküsü pozitifti. Vaka 

sayımızın az olmasına rağmen, yukardaki çalışmalarla belirli bir fark dikkati 

çekmemektedir. 

Massey, Bel! felçli hastalarda nüks oranının % 9 olduğunu, Adour, yaklaşık % 

10 olduğunu ve bu nüksün ipsilateral veya kontrlatera! olabileceğini, May ve ark., ise 

% 13 vakanın tekrarlayıcı olduğunu bildirmişlerdir (2, 66, 68). 

Yaptığımız çalışmada nüks oranı, 40 olguda 8 (% 22.5) idi. Bu oranın 

yukarıdaki çalışmalardan yüksek olması vaka sayısının az olması ve bölgemizin soğuk· 

iklim koşulları ile izah edilebilir. 

Bel! felcinin gelişimi akut veya subakut progressif olabilirsede olguların % 

85'i nde 1 O. günden it ibaren re misyonun baş lad ığı, geneli ikle 3-4 haftada 

tamamlanmakla birlikte, 3-6 ay sürebileceği gösterilmiştir. % 70 olguda total 

iyileşme, % 13 olguda minimal defisit , % 16 olguda ise belirgin güçsüzlüğün seke! 

olarak kalabileceği bildirilmiştir (6, 57, 77, 97). 

May ve ark., benzer sonuçlar bildirmişler, akut Beli felci geçiren hastaların 

% 1 S'inin fasiyal fonksiyonlarında sekel kalabileceğini vurgulamışlardır (67). 

Bu nedenle fasiya! fonksiyonların iyileşmesine yönelik tedavi metedlarının 

önemi açıktır. 

Tedavide kullanılan tıbbi ve fiziksel yöntemıer üzerinde bir görüş birliği 

yoktur. Fasiyal sinir patolojilerinde tedavi yaklaşımları farklılıklar göstermekte ve 

hastalığın sık görülmesi tedavi üzerine ilgiyi artırmaktadır. özellikle periferik yüz 

felçlerinin çoğunu kapsayan Beli felcinin tedavi yöntemi üzerinde tartışmalar devam 

etmektedir. Tedavide tıbbı, cerrahi ve fizik tedavi yöntemleri uygulanmaktadır. 

Halen terapödik yaklaşımlardan pek çoğunun etkinliğinde çözümlenmemiş 

noktalar vardır. Bunlardan birisi, komplet denervasyon fazında kas dejenerasyonunu 

önlemek amaçlı, selektif elektroterapidir. Halen, uygun şekilde yapılmış tedavi 

etkinliğini araştıran randomize, kontrollu çalışmalar yeterli değildir (85). 

Uzun yıllardan beri uygulanan galvanik ve faradik elektroterapi yöntemleri ve 
diğer elektrik stimülasyon uygulamalarının yararsız olduğu, hatta elektrik 

s tim ü lasyo nu nu n rein ne rvasyo n u ve kolleteral filizlenmeyi engellediği, hızlı 

yorulan, çabuk kasılan tip 2b ve 2c kas liflerinde atrofiyi minimal düzeyde 
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engellediOI halde, yorgunluOa dirençli yavaş kasılan tip 1 kas liflerinde atrofiyi 

çabuklaştırdığı ileri sürülmektedir (6. 29, 36). 

Derin ısıtıcıların ve masajın ödemi artırarak zararlı olabilecekleri, en 

azından yararlı olmadıkları söylenmektedir (6, 95). 

Kaba fasiyal ekzersizlerin, ağır faslyal paralizl olgularında kitle hareketini 

provake etmesi ve farklı innervasyonlu kasları birlikte çalıştırması nedeniyle 

sinkinezllarin gelişmesine yol açabileceOi iddia edilmektedir (6, 97). 

lnkomplet fasiyal sinir paralizisinin neden olduğu, mimik kaslarda zayıflık, 

diskinezl ve sinkinezı gibi etkiler nedeniyle etkin bir tedavi protokolüne ihtiyaç 

vardır {85). 

F asiyal rehabilitasyon protokolu; hipokinezi, hiperkinezi, sinkinezi gibi 

anormal fasiyal hareketlerin sistematik ve detaylı analizini gerektirir. 

Fasiyal rehabilitasyon teknikleri, fasiyal kasların yeniden eğitimi için EMG 

feedback'i içerir. EMG feedback tedavisi. fasiyal paralizili h~stalarda fasiyal 

fonksiyonları artırmaktadır (85). 

Beli felçli hastalarda önce refleks eğitimle hastayı kas fonksiyonu açısından 

subkortikal seviyeden. kortikal kontrol seviyesine çıkarmak gereklidir. Klasik 

nörofasilitasyon teknikleriyle ortaya çıkan sadece subkortikal kaba hareket 

paternleridir. Bunlar hareket reedükasyonunda yeterli olabilirler. Ancak, daha 

kompleks kortikal kontrol gerektiren fonksiyonların reedükasyonunda tatminkar 

sonuçlar ortaya çıkarmazlar (48). 

Bazı yazarlar EMG Biofeedback eğitiminin terapödik etkileri üzerinde beyin 

plastisitesi veya adaptasyon yeteneğine dayanan hipotezler ileri sürmüşlerdir. 

Düşünülmüştür ki sinir sistemine uygun informasyon gönderildiğinde, fonksiyonel 

reorganizasyon mümkündür. EMG Blofeedback aralıklı ve farklı şiddette kas 

aktivitesini uyaran informasyonlar gönderir. Bu feedback, duyu ve istemli hareket 

kaybını geri döndürebilir- (8, 23, 43, 65). 

EMG Biofeedback hüner kazanılmasını ve davranış modifikasyonunu 

vurgulayan bir tedavi yöntemidir. Bu özelliği nedeniyle anlamlı, naturel, amaçlı 

fasiyal fonksiyonların kazanılmasında, fasiyal simetrinin oluşturulmasına yönelik 

geliştirilen tedavi yöntemleri arasında ümit vaad etmektedir. 

Motor öğrenme ile ilgili teoriler "öğrenmenin meydana gelmesi için 

performansın herhangi bir şekilde feedback'i gereklidir· prensibini savunurlar. 

"Feedback· hastanın performansını istenilen görevin gerekleri ile ilişkili olarak 

yargılamasına ve bundan sonraki performansında gerekli değişiklikleri yapmasına 
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olanak sağlar {37). 

EMG Biofeedback'i ilk olarak 1960 yılında Marinacci ve Horande 

nöro mu sküler readükasyon amacıyla ku!lanm ışlardır (52,53, 77). 

Bu yazarlar bir saatlik seans sonucu hasta ekstremite fonksiyonlarında % 20 

iyileşme olduğunu iddia etmişlerdir {52). 

1964'de Andrews 1~14 yıllık 20 hemip!eji vakasının Biceps ve Triceps 

kaslarına iğne elektrotla görsel f eedback uygulamış, 17 hastanın motor ün ite 

aktivitele rinde, 5 dakikalık süre içinde farkedilir bir g e I işm e sağ landı ğ ı n ı 

belirtmişlerdir (5,53). 

Beli felçli hastalarda, Biofeedback, kas aktivitesinin yeniden kontrolü için ilk 

olarak denenir. Sonra Biofeedback'le yüzün normal simetrisinin sağlanması için, 

yüzün her iki tarafındaki aktivitenin koordinasyonu sağlanır. Öncelikle yüzdeki tüm 

kasları iı teme ı kayıtları alınır. Başlangıçta, aktivite minim al ise kas aktivitele rini 

ölçmek için elektrotlar kullanılır. Tedaviye en aktif kaslarla başlanması i!e, bütün 

kas aktivitelerinde daha fazla artış görülür. Bir kasda kontrol sağlanırsa, tedavi diğer ·· 

kası ara yöne iti I ir. Hasta f asiy a I hareketlerin in görü lebi ı i r şekilde, kontrol 

edebilecek seviyeye geldiğinde, bir aynayla egzersizler yapması iyileşmenin devamı 

için gereklidir. Böyle bir çatışma aynı zamanda yüzün her iki yanındaki simetrik 

hareketlerin kontrolünde yardımcı olabilir (77). 

Balliet, unilateral yüz felçli hastalarda, etkilenmeyen tarafın innervasyon 

miktarının, etkilenen tarafa göre rölatif olarak normal o!madığ ını, post akut fasiyal 

paralizili hastalarda, etkilenmemiş tarafta belirgin bir hiperaktivite {H iperton isite 

değil) bulunacağını bildirmiştir. Bu hiperaktivitenin özellikle zygomatik major, 

zygomatik minör, lavator labii superiör bölgelerinde olduğunu ve bu durumunda 

abartılmış bir yarım gülmeye neden olduğunu belirtmiştir. Bu problemin etkilenen 

yüzü hareket ettirmek için her iki tarafa da maksimal olarak yapılan ekzersizlerle 

daha bariz ortaya çıkabileceğini ve bu tip tedavi stratejilerinin bilateral fasiyal 

kontrol için kontrendike olabileceğini ileri sürmüştür (8). 

Yine Balliet, fasiyal paralizi tedavisinde birçok hastada etkilenmemiş taraftaki 

yüz lnhibe edilmediği taktirde santral sinir sisteminden orantısız bir miktarda 

in ne rvasyon alınacağını, çünkü etkilenen tarafın, etkilenmemiş tarafa giden 

innervasyondan alamıyacağını, böylece etkilenen tarafın rölatif olarak inaktif blr 

durumda kalacağını ve bunun sonucunda artan bir dengesizlik ve kötüleşmiş bir yüz 

görünümü olacağını bildirmiştir (8). 

Fasiyal paralizinin tedavisinde EMG Biafeedback akut dönemde normal 
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aktiviteyi kolaylaştırabilir, post akut dönemde ise tersine döndürebilir. EMG 

Biofeedback uygulamasıyla hastanın hem etkilenen hemde etkilenmemiş tarafları eşit 

miktarda inneıvasyon alacak şekilde çalıştıralabilir (8). 

Başlangıçta çok küçük EMG potansiyeli olan hastalarda (tipik olarak 20 µw az) 

ve etkilenen tarafta çok az dahi olsa kas kontraksiyonu gör0lmeyen hastalarda EMG 

Biofeedback kullanımı yarar saQlamaz. Bu gibi durumlarda, ·etkilenen tarafta küçük 

bir miktar hareket başarılıncaya kadar (en azından 20-30 µw) her iki tarafın 

innervasyonunun eşit tutulması çok zordur. Bu safhada etkilenen tarafı harekete 

getirebilecek tam metodlar kullan ılabillr. Vazo n etkilenmemiş taraftaki 

hiperaktivitenin azaltılmaya çalışılması, yüzün hipoaktif tarafındaki akfivitelerin 

artışına neden olabilir (8). 

Çalışmamızda vaka seçiminde fasiyal kas aktivitelerin minimal de olsa 

başlamış olması çalışma kriterlerimizden biriydi. Her iki grup hastada tedavi öncesi 

Myomed 432 cihazı ile hem elkilenen, hem de etkilenmeyen yüzde fasiyal kas aktivite 

değerlerini saptadık. EMG Biofeedback grubunda. etkilenmeyen taraftaki zygomatik 

major ve zygomatik minor kaslarında hiperaktivite olan hastalarda yaklaşık 1-3 

günde bu kaslarda relaksasyon sağlandı. 

Fasiyal paralizinin nöromuskuler tedavisiyle ilgili literatürlerde başarılı bir 

tedavi şeklinin EMG Biofeedback kullanılmasıyla mümkün olacağı bildirilmektedir 

(2 9). 

EMG Biofeedback aleti iyi kullanıldığında fasiyal paralizill postakut hastaların 

paralize kaslarının fonksiyonlarını artırma yeteneğine sahiptir. 

Fasiyal paralizili bazı hastalarda başlangıçta kas kontraksiyonları o kadar 

küçük olabilirkl hareket ne görülebilir ne de hissedilebilir. Hastaya EMG sinyalleri, 

kas hareketlerini gözleme, ve buna bağlı olarak doQru şekilde kolaylaştırma ve 

hiperaktif kasların ve istemsiz hareketlerin (sinkinezi gibi) inhibisyonuna imkan 

sağlar. istemli olarak fasiyal kas hareketlerinin artırılmasıyla hasta sonuçta bu 

hareketleri görür ve hisseder. Bu andan itibaren özel ayna egzersizleri ile EMG 

Biofeedback kullanılmasına gerek duyulmadan tedaviye devam edilebilir. EMG 

Biofeedback ve özel ayna egzersizleri selektif kas kontrolunu saQladığı gibi otomatik 

ve spontan fasiyal hareketleri geliştirir (8). 

EMG Biofeedback tedavisi, sinir yaralanmalarında Sunderland'ın yaptığı 

sınıflandırmadaki üç dereceli sinir yaralanmalarından daha kötü olmayan her türlü 

fasiyal paralizili hastada tedavi amacıyla kullanılabilir. 4. veyahutta 5. sinir 

yaralanması olan hastalar sağlam bır sinire sahip olmadığından, bu hastalarda önce 
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fasiyal sinire cerrahi müdahaleler uygulandıktan sonra EMG Biofeedback tedavisi 

uygulanabilir (8,91 ). 

Çalışmamızda, hastalık süresi en az bir ay olan medikal tedavi (steroid) 

görmüş, fasiyal kaslarında minimal de olsa aktivasyon görülen ve yapılan 

elektrodiagnostik inceleme sonucu total dejenerasyon reaksiyonu olmayan, kısmi 

dejenerasyon reaksiyonu görülen olguları aldık. 

Her iki tedavi yönteminin etkinliğini belirlemek üzere : 

a) Fasiyal kasların elektriksel aktivite değerleri 

b) Nörofizyolojik olarak, Bordeaux'da yapılan 5. Uluslararası Fasiyal Sinir 

Sempozyumunda kabul edilen, 1984 "lnternational Assesment Scale Genel 

Değerlendirme indeksi" (8, 23, 43). 

c) Elektrodiagnostik inceleme yapılarak reobaz, kronaksi değerleri 

d) 1985'de Burres'in yaptığı çalışmada olduğu gibi, ıasiyal hareketlerin 

lineer ölçümü ve yüzde yer değişim değerleri yönünden her iki grubu değerlendirdik 

ve karşılaştırdık (27). 

EMG Biofeedback'in tek tek kas gruplarında EMG aktivitesini artırma ve uygun 

olmayan koaktivasyonu azaltma şeklinde, elektromyografik aktivite paternlerini 

modiliye ettiği bildirilmiştir. 

Çalışmamızda, EMG Biofeedback cihazı (Myomed 432) ile tedavi öncesi ve 

tedavi sonrası fasiyal kaslardan kaydedilen elektriksel aktivite değerleri 

karşılaştırıldığında her iki grupta da istalistiksel açıdan çok ileri derecede anlamlı 

iyileşmeler bulundu (P<D.001). 

Her iki grubun tedavi öncesi ve tedavi sonrası elektriksel aktivlte fark 

değerleri karşılaştırıldığında sonuçlar EMG Biofeedback tedavisi lehine frontalis 

kasında P<D.05, o.oculi kasında P<0.01, O.oriste P<D.001, zygomatik kasta P<0.01 

olarak anlamlı bulunmuştur. Bu sonuçlar, EMG Biofeedback uygulamasının 

elektriksel aktiviteyi artırmada klasik tedavi yöntemlerine göre daha üstün olduğunu 

gösteriyordu. 

"lnternational Assesment Scale" Genel Değerlendirme indeksi kullanılarak 

yapılan değerlerdirmede her iki grupta da tedavi sonrası farklılık istatistiksel açıdan 

oldukça anlamlı olarak bulundu (P<0.001). 

A grubunda, 2 hastada en yüksek grade I düzeyine, 12 hastada grade ll'ye, 5 

hastada Grade lll'e erişildi. Bir hastada ise hiç bir gelişim sağlanamadı. 

B grubunda ise 5 hastada grade l'e, 11 hastada grade ll'ye, 2 hastada ise grade 
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11 l'e erişildi. 1 hastada minimal iyilik sağlandı. 1 hastada ise hiç bir gelişim 

sağ ıariamadı. 

Her iki grubun karşılaştırılmasında tedavi sonrası farkı ı I ık istatistiksel 

olarak anlamsızdı (P> 0.05). 

Elektrodiagnoslik değerlendirmede her iki grupta da frontalis, o.oculi, o.oris 

ve zygomatik kasların tedavi öncesi ve tedavi sonrası reobaz ve kronaksi değerlerinin 

istatistiksel açıdan karşılaştırılmasında oldukça anlamlı sonuçlar bulundu 

(P<0.001 ). 

Her iki grup karşılaştı rı ld ığ ında; o.oris ve zygomatik kaslarda reobaz ve 

kronaksi değerlerinde tedavi sonrası istatistiksel açıdan anlamlı bir fark yoktu 

(P>0.05). Frontalis ve o.oculi kaslarında ise EMG Biofeedback lehine anlamlı bir fark 

vardı (P<0.05). 

Fasiyal hareketlerin lineer ölçümünde; değerlendirilen hareketler Burres'in 

tavsiyelerine uygun olarak : göz kapama, a!ın kırıştırma, gülümseme, dudak büzme 

olarak saptandı. 

Her iki grupta da etkilenen yüzde tedavi öncesi ve tedavi sonrası tasiyal 

hareketlerin I ine er ölçüm değerleri karşılaştırıldığında istatistiksel açıdan an lamı ı 

bir fark bulundu (P<0.01 ). 

iki gurup karşılaştırıldığında ise göz kapama ve alın kırıştırma 

fonksiyonlarında tedavi öncesi ve tedavi sonrası istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

bulundu (P<0.01 ). Gülümseme ve dudak büzme fonksiyonlarında ise tedavi sonrası 

farklılık istatistiksel olarak anlamsızdı (P> 0.05). 

Her iki gruptada tedavi sonuçlarımıza göre en fazla iyileşme, göz kapama ve 

alın kırı ştrrma fonksiyonlarında idi. Bu durum, her 2 fonksiyonu yaptıran kasların 

çift innervasyonlu olmasıyla açıklanabilir. 

Nitekim Gürün, ilk iyileşme belirtisinin göz kırpma hareketi olduğunu, alt 

grup kasların daha geç düzeleceğini ileri sürmüştür (41 ). 

1960 yılında Marinacci ve Horande 6 yıllık fasiyal paralizisi olan ve 

muhtemelen Bulber poliomyelite bağlı sağ frontal ve o. oculi kaslarında ağır 

·paralizisi olan, hiç motor ünit aktivitesi olmayan bir hastaya; 6 ay boyunca haftada 2 

kez olmak üzere EMG Biofeedback tedavisi uygulamışlar, bir hafta içinde o.oris ve 

frontalis kasların her ikisinde % 20 oranında istemli kontraksiyon e!de etmişler, 

tedavi sonunda istemli kontrolun % 40'a kadar çıktığını bildirmişlerdir (77). 

Yine 1960 yılında Marinacci ve Horande aynı laboratuvarda, 23 yıllık Beli 

felci olan bir kadında feedback yöntemi uygulamışlar sağ o. orls kasında % 40 
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oranında fonksiyon kazanılmasına rağmen aynı başarıyı sağ frontal kasta elde 

edememişlerdir (77). 

1969 yılında Booker ve ark., EMG Biofeedback'i, accesorius-fasiyal sinir 

anostomozlarından sonra rehabilitasyon amacıyla kullanmışlardır (19). 

1978'de Jankel, Bell felcinden etkilenen yüz kaslarında, kas kontrolunun 

yeniden düzenlenmesinde feedback'in etkisini araştırdı. 28 yaşında, 15 yaşında sağ 

yüzünde Beli felci geçiren, sağda gülme simetrisi bozukluğu, sağ gözde lagoftalmusu 

çiğneme sırasında sağ gözde uygunsuz göz yaşı salgılanması şikayetleri olan, elektrik 

stimülasyonu, masaj ve ısı tedavi programı altı ay uygulanmış, kas kontrolunde hiç 

bir gelişme sağlanamamış, elektrodiagnostik inceleme sonucu zygomatik ve o. oculi 

kaslarında fıbrilasyon potansiyeli ve iletim gecikmesi olan bir bayan hastaya, günde 

30 dakikalık seanslarla 3 hafta EMG Biofeedback uygulamış zygomatik, o.oculi ve 

masseter kaslarında kontraksiyon artışı sağlamış, kas aktivitelerinde tedavi sonrası 

istatistiksel olarak anlamlı sonuçlar elde etmiş, tedavi sonrası değerlerinin normal 

tarafa yakın olduğunu, gülme simetrisi ve çene görünümünün oldukça normale 

yaklaştığını ve zygomatik kasın bilateral kontrolunun sağlandı~ını bildirmiştir (53). 

Biofeedback uygulamasıyla, inkomplet fasiyal paralizili birçok vakada fasiyal 

kasların fonksiyonlarının düzelmesine imkan veren yeterli innervasyonun mevcut 

olduğu gösterilebilir. lpsilateral innervasyonun yanı sıra fasiyal kasların, etkilenen 

fasiyal sinirin rejenerasyonu dışında reinnerve olabilmesi mümkündür. Kontrlateral 

fasiyal sinir, trlgeminal sinir ve sfenopalelin sinir gibi alternatif yollar 

gösterilmiştir. Biofeedback tedavisi ile beynin ipsllateral fasiyal siniri kullanmayı 

müsaade etmesi, hem de fasiyal kasları alternatif yollarla kontrolu mümkün 

olabilir(84). 

Romero. Biofeedback tedavisinin fasiyal paralizi sekellisi tüm hastalarda 

fasiyal fonksiyonların düzelmesi için kullanılan bir metot olabileceğini 

vurgulamıştır (84), 

1982'de Romero ve ark., fasiyal paralizi süresi en az bir yıl olan, total 

iyileşmenin olmadıQı 10 hastada (6 hasta Beli felci, 1 hasta kolestatoma, 1 hasta 

konjenital, 1 hasta hipoglossal-fasiyal anostomoz, 1 hasta da sebebi bilinmiyor), 

Biofeedback rehabilitasyonu uygulamışlar ve önemli düzelmeler sağlamışlardır. 

istirahatte fasiyal asimetri tüm vakalarda çok önemli düzelmeler götermiş, nazolabial 

sulkus, ve kitle hareketleri düzelmiştir. G0I0mseme asimetrili 9 hastanın 6'sında 

önemli, 3 hasta da ise kısmı düzelme sağlamışlardır. lnkomplet göz kapanmalı 3 

hasta, gözlerini devamlı olarak kapatmayı başarmışlardır (84). 

-- -. ....... ..., ___ _ 
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1989'da May ve ark .• Bell felcinden dolayı fasiyal fonksiyonlarında sekel kalan 

13 hastada EMG Biofeedback tedavisi uygulamışlar, 13 hastanın 12 sinde (% 92) 

düzelme saOlamışlardır. 13. vakalık seride 10 hastanın gülüşünde düzelme olmuş, 7 

hastada göz ve aQız hareketlerinde birbirinden bağımsız hareket yeteneği oluşmuş, 

dört hastada tonik spazmlar azalmış, iki hastada ağız fonksiyonlarında ve yüz 

hareketlerinde artış olmuştur. Bir hastada ise gerçek üstü beklentileri ve yetersiz 

motivasyonu nedeniyle başarı elde edilememiştir (67). 

1989'da Lobzin ve ark., yaşları 17•60 arasında olan 32 hastada EMG 

Biofeedback tedavisi uygulamışlar, tedavi sonrası, yüzün etkilenen ve normal 

taraftaki analog kasların koordinasyonunun düzeldiğini göstermişlerdir (62). 

Yine 1989'da Lobzin ve ark., 192 Bell felci olan hastanın 32'sinde EMG 

Biofeedback -tedavisi uygulamışlar, klinik ve elektrofizyolojik olarak mimik kasların 

restorasyonunun hızlandırılmasında bu tekniğin büyük ölçüde yararlılığını ortaya 

koymuşlardır {63). 

1990'da Kanada'da Biedermann ve lnklis Beli felci geçiren iki hastada EMG 

Biofeedback kullanmışlardır. Otorler her iki hastada da oldukça başarılı bir sonuç 

alındığını belirtmişlerdir {18). 

1991 'de Ross ve ark., uzun süren ( en az 18 ay) fasiyal sinir paralizilerinde 

EMG Biofeedback'in ve ayna feedback'i tedavi stratejileri olarak uygulamışlar ve iki 

tedavi metodunu karşılaştırmışlardır. Fasiyal sinir paralizisi süresi ortalama 46 ay 

olan 31 periferik faslyal felçli hasta çalışmaya alınmıştır. 4'0 Bell felci, 2'si Herpes 

Zoster, 21 'i akustik nöroma nedeniyle opere edilmiş, 2'si meningioma, 1'i fasiyal 

nöroma, 1 'ide glomus jugulare nedeniyle opere edilmiş hastalar, tedavi öncesi House 

fasiyal sinir grading sisteme göre sınıflandırılmış, 11 hastaya EMG feedback'le 

beraber ayna feedback, 13 hastaya sadece ayna ekzersizleri uygulanmıştır. 7 hastada 

ise tedavi protokolu uygulanmayıp kontrol grubu olarak alınmıştır. Fasiyal motor 

fonksiyonları, tedaviden önce, 6. ayda ve 12. aylarda 3 teknikle değerlendirilmiştir 

:1) Fasiyal hareketlerin lineer ölçümü 2) · istemli hareketlerin standart bir 

video-teyp ile görsel olarak değerlendirimi 3) Fasiyal sinirin standart 

elektronorografi ile maksimal sitümülasyona cevabı. Tedavi sonrası lineer ölçüm 

fonksiyonlarına göre EMG Biofeedback + ayna ekzersizleri grubunda ve ayna 

ekzersizleri grubunda istatistiksel olarak anlamlı sonuçlar alınmıştır. Fasiyal 

hareketlerde her iki grupta da belirgin artış gözlenmiştir. Sadece bir hastada başarı 

elde edilememiştir. Tedavi olmayan kontrol grubunda ise fasiyal fonksiyonlarda hiç 

bir düzelme görülmemiştir. EMG Biofeedback grubu ile ayna ekzersizleri grubunda 
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istatistiksel olarak önemli bir fark bulunamamıştır. Hastalarda EMG Biofeedback 

tedavisi ile istirahat simetrisi, istemli göz kapağının kapanması, f asiyal kaslarda 

simetri sağlanmıştır. Hastalardan istemli olarak kitle hareketlerinde ve sinkinezide 

azalma sağlanmış, izole istemli fasiyal hareket kontrolunde iyileşme belirtilmiştir. 

Hastaların yakınlarıda, sosyal hayata katılımda ve hastaların güven duygusunda 

belirgin bir artıştan bahsetmişlerdir (85). 

Fasiyal paralizinin reinnervasyonu için 12-7 sinir anastomozları ton us ve 

kitle kontraksiyonu sağlarken, selektif kas kontrolu nadiren ortaya çıkar. EMG 

Biofeedback, hipoglossal-fasiyal sinir anastomozlarını takiben rehabilitasyonu 

artırmak için önerilmektedir (23, 43). 

Bazı otorlerce EMG Biofeedback tedavisi, sinir sisteminde plastisite temeli 

üzerine kurulmuştur. Plastisite ya da sinir fonksiyonlarını tekrar düzenliyen 

potansiyel, 12. ve 7. sinir anastomozlarından sonra dil kaslarının aktiviteleri dışında 

fasiyal hareketlerin artmasıyla sonuçlanabilir. Stennert, fasiyal ve hipoglassal __ 

fonksiyonlar arasında filogenetik intranükleer ilişki olduğunu savunmuştur. Dil 

hareketleri. konuşma, telafuz için dudak hareketleri gibi fonksiyonlar tasiyal ve 

hipoglossal sinirler arasında ince bir koordinasyonu gerektirir. Oral alınımlar ve 

yiyeceklerin maniplasyonunda da fasiyal ve hipoglossaı sinirler arasında sinerji 

gereklidir. Bu fonksiyonlarda trigeminal proprioseptif feeedback'le düzenlenir. 

Fasiyal, hipoglossal ve trigeminal sinirler arasında çok etkili bir sinerjizm bulunur. 

Nöroanatomik çalışmalarda, hipoglossal, fasiyal ve trigeminal motor çekirdekler ile 

probulbar bağlantı gösterilmiştir. Stennert'in elektrofizyolojik çalışmaları ve diğer 

incelemeler hypoglossal, fasiyal ve trigeminal sinirler arasında intranükleer 

bağlantıyı göstermiştir (23, 43). 

1987'de Hammerschlag ve ark., hypoglossal-fasiyal anastomoz yapılan 48 

hastada EMG Biofeedback uygulamışlar, 16 hasta kontrol grubu olarak alınmış ve EMG 

Biofeedback'siz bir tedavi uygulamışlardır. Fasiyal değerlendirmeler için House 

Scala'sı kullanılmış, EMG Biofeedback grubunda hastalar il. ve V. kategoride iken 

diğer grupta 111.'den Vl.'ya kadar dizilmişlerdir. Sonuçta EMG rehabilitasyonuyla 

sinkinezinin minimal hale geldiğini, selektif kas kontrolünün, klasik egzersizler ve 

ayna feedback'ten daha güçlü bir şekilde sağlandığını ifade etmişlerdir (43). 

1988'de Brudny ve ark., fasiyal kaslarda koordine kontrolu olmayan 30 

hastada EMG rehabilitasyonunun yararlılığını araştırdı. 6 noktalı fasiyal sinir 

değerlendirme skalası (House) sonuçları değerlendirmek amacıyla kullanıldı. 

Rehabilitasyon 3 ay ile 18 ay sürdü. 10 (% 33) hastada en yüksek grade il düzeyine 



82 

erişildi. Fasiyal simetri, fonksiyonların senkronitesi ve görünümün spontanlığı 

başarıldı. 17 (% 57) hastada grade · lll'e ulaşıldı, bunlarda göz ve ağız 

fonksiyonlarında istemli kontrol başarıldı. 3 (% 1 O) hastada minimal iyilik sağlandı. 

Sonuçta, EMG rehabilitasyonunun fasiyal hareketleri geliştirdiği, fasiyal 

disfonksiyonları azalttığı, hipertonus, istemsiz fasiyaJ spazmlar ve sinkineziyi 

azalttığı bildirildi (23). 

Çalışmamızda psikolojik faktörler ve EMG Biofeedback performansı arasındaki 

ilişkide dikkati çeken bir özelliktir. 

Çeşitli araştırmacılar maksimum pozitif sonuçlar elde .. etmek için 

motivasyonun önemli bir faktör olduğunu vurgulamışlardır. Çalışmamızda, 

motivasyonu iyi olan hastalarda fasiyal fonksiyonlar gelişme kaydederken, gerilimli, 

endişeli ve deprese hastaların performanslarında o günkü ruhsal durumlarına· göre 

düşmeler görüldüğünü gözlemledik. Hastaların konsantre olmalarını sağlamak ve 

motivasyonlarını güçlendirmek için teşvik edici sözlerle ·verbal feedback" uyguladı~. 

Beli felcinden sonraki ilk 12 ay içinde kullanılan tedavi yöntemlerinin 

değerlendirilmesinde, spontan iyileşmelerin de olabileceği göz önüne alınırsa bu süre 

içindeki değerlendirmelerin pek sağlıklı olmayacağı söylenebilir. Bu nedenle bizde 

EMG Biofeedback tedavisinin etkinliğini araştırmak için klinik çalışmaların, uzun 

süren (en az 1 yıl süreli) Bell felci olgularında yapılmasını öneriyoruz. Bu şekilde 

daha sağlıklı sonuçların alınabileceğine inanıyoruz. 

Bununla birlikte sinkinezi ve hiperkinezi gelişmeden önce EMG Biofeedback 

tedavisine başlanan hastalarda tedavi daha başarılı olmaktadır. Tedavi protokolündeki 

aktif fasiyal kas hareketlerine, reinnervasyon gelişmeden önce başlamak doğru 

değildir. Bu aşamada aktif egzersizlere başlamak intakı olan kas yapısının aşırı 

uyarılmasına ve olayın daha şiddetli ortaya çıkmasına neden olabilir. 

Bu nedenlerden dolayı, Bell felçli hastalarda olumsuz psikolojik davranışları 

önlemek, fasiyal fonksiyonların ilerlemesini hızlandırmak ve cerrahi gereksinimi 

azaltmak için EMG Biofeedback tedavisinin hastalığın erken dönemlerinde 

uygulanmasının yararlı olacağına inanıyor ve tavsiye ediyoruz. 
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6. SONUÇLAR 

Çalışmaya aldığımız iki grupta şu sonuçları elde ettik. 

1. Fasiyal Kaslarda Elektriksel Aktlvite Ölçümü; Her iki tedavi 

grubunda da önemli derecede iyileşmeler elde edildi. A ve B grubunda frontalis, o. 

oculi, o.oris ve zygomatik kaslarda P<0.001 seviyesinde oldukça anlamlı sonuçlar 

bulundu. 

Her iki grubun tedavi öncesi ve tedavi sonrası elektriksel aktivite fark 
- . --

değerleri karşılaştırıldığında sonuçlar EMG Biofeedback tedavisi lehine; frontalis için 

P<0.05, o.oculi için P<0.01, o.oris için P<0.001, zygomatik için P<0.01 seviyesinde 

istatistiksel olarak anlamlı idi. 

2. Nörofizyolofik Değerlendirme; "lnternational Assesment Scale Genel 

Değerlendirme indeksi" kullanılarak yapılan değerlendirmede her iki grupta da ·

oldukça anlamlı iyileşmeler bulundu (P<0.001 ). 

Her iki grubun karşılaştırılmasında tedavi sonrası farklılık istatistiksel 

olarak anlamsızdı (P> 0.05). 

3. Elektrodiagnostik Değerlendirme; Fasiyal kasların tedavi öncesi ve 

tedavi sonrası reobaz ve kronaksi değerlerinin istatistiksel analizinde her iki grupta 

da oldukça anlamlı sonuçlar bulundu (P<0.001). 

Her iki grup karşılaştırıldığında; o.oris ve zygomatik kaslarda reobaz ve 

kronaksi değerlerinde tedavi sonrası istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktu 

(P>0.05). Frontalis ve o.oculi kaslarında ise EMG Biofeedback tedavisi lehine anlamlı 

bir fark vardı (P<0.05). 

4. Fasiyal Hareketlerin Lineer Ölçümü; Etkilenen yüzde tedavi öncesi 

ve tedavi sonrası fasiyal hareketlerin lineer ölçüm değerlerinin istatistiksel 

analizinde her iki grupta da oldukça anlamlı iyileşmeler bulundu (P<0.001 ). 

Her iki grup karşılaştırıldığında gülümseme ve dudak büzme fonksiyonlarında 

anlamlı blr fark bulunamadı (P>0.05). Alın kırıştırma ve göz kapama 

fonksiyonlarında ise EMG Biofeedback lehine istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

vardı (P<0.01). 
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7. ÖZET 

Bu çalışma, hastalık süresi en az bir ay olan, medikal tedavi görmüş, kısmi 

denervasyonlu 40 Bell felçli hastada, fasiyal fonksiyonlarını sağlamak amacıyla 

yapıldı. Hastalar rastgele iki gruba ayrılarak haftada 5 gün olmak üzere 4 hafta süre 

ile 1. gruba: infraruj, ultrason, elektrik stimülasyon, masaj, PNF egzersizleri, il. 

gruba ise sadece EMG Biofeedback tedavisi uygulandı. 

Çalışmamızda, EMG Biofeedback cihazı (Myomed 432) ile fasiyal kaslardan 

tedavi öncesi ve tedavi sonrası kaydedilen elektriksel aktivite değerlerinin 

istatistiksel analizinde her iki grupta da oldukça anlamlı iyileşmeler bulundu 

{P<0.001 ). 

Her iki grubun tedavi öncesi ve tedavi sonrası elektriksel aktivite fark 

değerleri karşılaştırıldığında sonuçlar EMG Biofeedback tedavisi lehine; frontalis 

kasında P<0.05, o.oculi kasında P<0.01, o.oris'de P<0.001, zygomatik kasta ise 

P<0.01 olarak anlamlı bulunmuştur. 

Bu sonuçlar EMG Biofeedback uygulamasının elektriksel aktiviteyi artırmada 

klasik tedavi yöntemlerine göre daha üstün olduğunu gösteriyordu. 

"lnternational Assesment Scale Genel Değerlendirme indeksi" kullanılarak 

. yapılan değerlendirmede her iki grupta da tedavi sonrası farklılık istatistiksel açıdan 

oldukça anlamlı olarak bulundu (P<0.001 ). 

A grubunda 2 hastada en yüksek grade ı düzeyine, 12 hastada grade ll'ye 5 

hastada grade lll'e erişildi. 1 hastada ise hiç bir gelişim sağlanamadı. 

B grubunda EMG Biofeedback grubunda ise 5 hastada grade l'e 11 hastada grade 

ll'ye 2 hastada ise grade lll'e erişildi. 1 hastada minimal iyilik sağlandı. 1 hastada ise 

hiç bir gelişim sağlanamadı. 

Her iki grubun karşılaştırılmasında tedavi sonrası farklılık istatistiksel 

olarak anlamsızdı (P>0.05). 

Elektrodiagnostik değerlendirmede ; fasiyal kasların tedavi öncesi ve tedavi 

sonrası reobaz ve kronaksi değerlerinin istatistiksel analizinde her iki grupta da 

~ldukça anlamlı sonuçlar bulundu (P<0.001). 

Her iki grup karşılaştırıldığında; o.oris ve zygomatik kaslarda reobaz ve 

kronaksi değerlerinde tedavi sonrası istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktu 

(P>0.05). Frontalis ve o.oculi kaslarında ise EMG Biofeedback lehine anlamlı bir fark 

vardı (P<0.05). 
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Etkilenen yüzde tedavi öncesi ve tedavi sonrası fasiyal hareketlerin lineer 

ölçüm değerlerinin istatistiksel analizinde her iki grupta da oldukça anlamlı 

iyileşmeler bulundu (P<0.001). 

Her iki grup karşılaştırıldığında gülümseme ve dudak büzme fonksiyonlarında 

anlamlı bir fark bulunamadı. Alın kırıştırma ve göz kapama fonksiyonlarında ise 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark vardı (P<D.01 ). 
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