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ÖZET 

 

Başıbüyük, G. Serebral Palsi’li Çocukların 1 Dakika Yürüme Testi ve Kaba Motor 

Fonksiyon Ölçeği ile Değerlendirilmesi. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri 

Enstitüsü, Pediatrik Temel Bilimler ABD., Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı. Yüksek Lisans 

Tezi. İstanbul. 2008. 

 

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmotoloji Anabilim dalı, 

Yürüme Analizi Laboratuarında Ağustos 2007-Nisan 2008 tarihleri arasında yürütülen 

bu çalışmanın amacı bağımsız yürüyen ve ortez kullanan SP’li çocuklarda 1 DYT’nin 

kaba motor fonksiyon ile olan ilişkisini inceleyerek geçerliliğini artırmak, ek olarak 

AFO kullanımının motor fonksiyonlar ve fonksiyonel sonuçlar üzerine olan etkisini 

incelemektir. Çalışmaya AFO kullanan, komut alabilen ve daha önce ortopedik cerrahi 

girişimi geçirmemiş, yaşları 2-12 yaş (ortalama 5,88 ± 2,62 yıl) arasında değişen 30 (20 

spastik hemiparezi, 10 spastik diparezi) çocuk alındı. Çalışmaya katılan her olgunun 

seviyeleri KMFSS ile sınıflandırıldı. İlk olarak 1 DYT ile maksimum yürüme hızında 

alınan mesafe test edildi. Daha sonra KMFÖ-88 ölçeği ilk olarak yalın ayak uygulandı 

ve ardından ayakta durma itemlerinde AFO kullanımı ile tekrarlandı. Yaklaşık 45-60 

dakika sürdü. 1 DYT ile AFO’lu KMFÖ-88 arasındaki ilişkiye bakıldığında önemli 

pozitif korelasyon gözlenmiştir (r=0,848; p<0,001).  Seviye 1 ve Seviye 2 spastik 

hemiparezi olgularının, ayrıca tüm spastik hemiparezi ve spastik diparezi olgularının 1 

DYT, AFO’lu ve AFO’suz KMFÖ-88 Bölüm D ve E  sonuçlarının t teste göre 

karşılaştırılmasının sonucu istatiksel olarak anlamsızdı (p>0,05). Çalışmanın sonucunda 

1 DYT’nin yürüyebilen SP’li çocukların kaba motor fonksiyonlarının 

değerlendirilmesinde klinikte kullanışlı, pratik bilgi sağlayan bir test olduğu 

saptanmıştır. 1 DYT’nin güvenilirliği ve zaman içindeki değişikliklere duyarlılığı 

üzerine yapılacak çalışmalara ihtiyaç olduğu düşünülmektedir. Ayrıca  ortezlerin kaba 

motor fonksiyon üzerine olan etkilerinin sistematik bir değerlendirmesi için, çalışma 

örneklerinin daha geniş seçilmesi, hareketin kalitesindeki değişimin, AFO tipleri ve  

materyal esnekliklerinin de  değerlendirilmesi gerektiği düşünülmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler : 1 Dakika Yürüme Testi, KMFÖ-88, ortez, SP, KMFSS  
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ABSTRACT 

 

Başıbüyük G. Assessing children with cerebral palsy using 1 Minute Walk Test and 

GMFM-88. Istanbul University, Institute of Health Science, The Department of 

Pediatrics Sciences,  Division of Child Neurology. Istanbul. 2008. 

 

The present study is conducted at İstanbul Medical School The Department of 

Orthopedic-Traumatology Department Gait Analysis Loboratory between August 2007 

and April 2008. The purpose was to investigate the relationship between 1 minute walk 

test and gross motor function and to increase its validity, in addition to analyze the 

effect of AFO on motor function and functional outcomes. The study group consisted of 

30 patient with cerebral palsy (20 spastic diparesia, 10 spastic hemiparesia) aged 

between 2 to 12 years old (mean 5,88 ± 2,62 year), who had no orthopedic surgery 

intervention and could perform the tasks and using an AFO. All patients were classified 

according to GMFCS. First,  1 MWT performed at a child’s maximum walking speed 

and then the GMFM-88 tool administered barefoot and then repeated using an AFO in 

the standing items. The GMFM-88 takes about 45-60 minutes to administer. Results 

showed a  positive significant correlation between GMFM-88 score  with using an AFO 

and walked distances during the 1 minute walk (r=0.848; p<0.001). When comparing 

walking distances, the GMFM-88 Dimension D and E scores wearing an AFO and 

without an AFO between at levels I and II spastic hemiplegic patients, there was no 

significant difference using the statistical “t” tests (p>0.05). All the spastic hemiplegic 

and spastic diplegic patients results were similar (p>0.05). We concluded that 1 MWT 

gives practical knowledge, user-friendly method assessing the gross motor function 

ability in the clinical setting in children with ambulatory cerebral palsy. We suggest that 

further studies are needed to address its reliability and ability to detect change over 

time. Moreover, assessing the effect of orthosis on gross motor function systematically, 

new studies should be planned to detect the quality of movement and AFO types. 

 

Key Words : 1 Minute Walk Test, GMFM-88, CP, orthosis, GMFCS  

 

 

  



1. GİRİŞ VE AMAÇ 

Serebral  Palsi, gelişmekte olan santral sinir sisteminde ya da doğum sırasında 

meydana gelen, motor kontrolün ilerleyici olmayan bir hastalığıdır. Çocukların 

nörolojik ve fonksiyonel gelişimlerinde özürlülük ve engelliliğin derecesine göre, 

yüksek değişebilen bir etkiye sahiptir. Serebral Palsi (SP)’li çocukların kaba motor 

fonksiyonlarının ölçümü, diğer nörogelişimsel  hastalıklarda olduğu gibi komplekstir. 

SP’li çocuk motor olarak gelişmekte iken gelişim gecikebilir, uzun ya da kısa zaman 

periyodlarında, hareket patolojik hale gelebilir, motor gelişim basamaklarında gerileme 

meydana gelebilir (1). 

  

Normal kaba motor gelişim basamakları literatürde tam olarak tanımlanmıştır ve 

bunlar Kaba Motor Fonksiyon Ölçeği (KMFÖ-88)’ndeki 5 bölüm için temel teşkil 

etmektedir. KMFÖ-88 spesifik olarak SP’li çocuklarda kaba motor fonksiyon 

değişikliklerini değerlendirmek için geliştirilmiş bir enstrumandır (2). Bu ölçek yüzüstü 

ve sırtüstü pozisyonda uzanma, dönme, oturma, diz üstü gitme, emekleme, ayakta 

durma ve sonunda yürüme, koşma ve sıçramaya doğru ilerleyen aktiviteleri 

içermektedir. Her bir bölüm kapsamında bu çocukların özel problemlerine uygun  

aktiviteler seçilmektedir (1).  

 

Ortezler konservatif yapısı nedeniyle SP’li çocukların tedavisinde yaygın olarak 

kullanılmaktadır (3). Ayak-ayak bileği ortezleri (AFO) deformiteyi önlemek, normal 

eklem mekaniği ve düzgünlüğünü desteklemek, uygun olduğunda değişken hareket 

açıklığını sağlamak ve fonksiyonu kolaylaştırmak için tasarlanmaktadır (4). Motor 

fonksiyon aktivitelerinin, nispeten daha ucuz olan, klinik olarak kullanışlı, güvenilirlik 

ve geçerlilikle ilgili güçlü  özelliklere sahip ve ayakta durma, yürüme yeteneklerindeki 

değişikliklere duyarlı olması açısından  standardize değerlendirmelerine gereksinim 

duyulmaktadır (5).Yürüme yardımcıları ve ortezlerin etkilerini değerlendirme metodları, 

primer olarak hareketin kalitesinin klinik olarak incelenmesi ile, özellikle de yürüme ile 

olmaktadır (6). Standardize değerlendirmeler, gonyometre kullanımı ile pasif normal 

eklem hareketi ölçümlerini, ya da 3 boyutlu klinik yürüme analizi kullanımı ile aktif 

normal eklem hareketi ve postural kontrol ve denge ölçümlerini, aktivite boyunca 
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oksijen tüketimi ölçümlerini içermektedir(6). Bununla birlikte tam ekipmanlı yürüme 

laboratuarı kullanımı pahalı ve zaman alıcıdır ve bu, ortotik girişimler için yapılabilir 

bir değerlendirme olarak yaygın kullanımını önlemektedir(6).  

 

Literatürde 3 dakikadan 10 dakikaya kadar yürüme testi zamanları yer 

almaktadır (7-9), ancak ağır formda olan birçok çocuk bu tip testleri 

tamamlayamamaktadır. Bunun yanında, birçok çocuk test için gerekli olan uzamış 

periyod sırasında ekipmanları tölere etmekte güçlük çekebilmektedir ve uyum problemi 

yaşanabilmekedir. Bu nedenle, yürüme enduransının bu çocuk popülasyonunda en iyi 

nasıl gösterileceği sorusuna yanıt aranmaktadır. Böylelikle, yürüme testleri engelli 

hastaların sonuç ölçümlerini değerlendirmede artarak popüler hale gelmekte, son 

zamanlarda çocuk ve erişkin SP’lilerde kuvvetlendirme programlarının sonuçlarını 

değerlendirmede kullanılmaktadır (10-11). Bir dakika yürüme testi ile değerlendirmede, 

bir çocuğun maksimum yürüme hızında test edilmesinin, dinamik denge için 

fonksiyonel yeteneğin, kas performansı ve enduransın incelenmesinde kendi seçtiği 

yürüme hızına göre daha iyi bir değerlendirme olabileceği ve 1 dakika süresinin 

yürüyebilen SP’li birçok çocuğun test edilmesine izin verebileceği düşünülmektedir (6). 

KMFÖ-88’in yürüme yardımcısı ve ortez kullanan çocuklarda ayrı bir puanlandırma 

metodu vardır. Bağımsız yürüyen ve ortez kullanan SP’li çocukların 1 DYT ile kaba 

motor fonksiyonları arasındaki ilişkiyi inceleyen ve 1 DYT’nin geçerliliğini artırıcı  

çalışmalara ihtiyaç vardır.  

 

Bu çalışma, öncelikle SP’li çocuklarda yürüme testleri, kaba motor fonksiyon 

aktiviteleri, endurans ölçümleri üzerine yapılmış olan çalışmaların önerilerinden 

yararlanılarak,  rutinde kullanılabilecek bir yöntem olan  1 DYT’nin SP’li çocukların 

kaba motor fonksiyonu ile olan korelasyonunu inceleyerek 1DYT’nin geçerliliğini 

artırmak ve gelişimsel profesyonellerin günlük kullanımına sokmak amacıyla 

planlanmıştır. İkinci amacımız ise, AFO’nun fonksiyon üzerine olan etkisini incelemek, 

1DYT’ni etkileyecek olan, KMFSS seviyeleri ve spastik SP tipleri gibi faktörlerin 

yürüme ve fonksiyon üzerine olan etkilerini araştırmaktır.  
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2. GENEL BİLGİLER 

 

 

2.1. Serebral Palsi 

2.1.1. Tanım 

 

SP, gelişmekte olan fetal ya da yenidoğan beyinde meydana gelen olumsuz 

olaylar sonucu aktivite sınırlanmasına neden olan bir grup gelişimsel hareket ve postür 

bozukluğunu tanımlamaktadır (12). SP bir ya da daha fazla ekstremiteyi ve sık sık 

gövdeyi etkilemektedir. İstemli kasların kontrol ve koordinasyon bozukluklarının 

yanısıra bu çocukların, %50-75 ‘inde  kognitif gerilikler ve öğrenme güçlükleri,  

konuşma bozuklukları (%25), işitme bozuklukları (%25), epilepsi (%25-30) ya da 

görme anormallikleri (%40-50) görülmektedir. Primer sorunlara, nöbetler, uyku 

problemleri, ağrı ve özbakım güçlüklerine ikincil olarak sosyal ve aile problemleri 

gelişmektedir (13). 

 

2.1.2. Tarihçe 

 

İngiltere’li bir ortopedist olan William John Little 1861 tarihinde SP’yi ‘’her iki 

alt ekstremite, az çok, genellikle tutulmuştur. Bazen aile sadece bir ekstremitedeki 

bozukluğu fark eder, fakat muayene genellikle hafif derecede de olsa ekstremitelerde bir 

tutulumu ortaya koyar şeklinde özetlemiştir. 1887’de Van Gehucten SP’deki motor 

bozukluğun nedeni ilgileniyordu. O zaman da genel kanı bu sendromun ‘Asfiksi 

Neonatorum’ dan kaynaklandığıydı. Bu araştırmacı da ‘alt ekstremitelerde bir ekstansör 

spazm gelişir’ demiştir. Bir nöropatolog olan James Stanfield Collies 1900’den sonraki 

yıllarda SP’den dipleji ve Little Hastalığı olarak bahsetmiştir. 1960’lı yıllar bitmeden 

Fransa’dan Guy Tardieu kasların motor noktalarına yaptığı alkol ve blokanlarla tonusta 

azalma elde etmeye çalışmıştır (14). 
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2.1.3. Serebral Palsi İnsidansı 

 

Danimarka’da 1950’nin ilk yıllarında sıklık yaklaşık 3/1000 iken, 1960 

ortalarında 2/1000 olarak bildirilmiştir. İsveç’te ise 1954 ve 1970 yılları arasındaki 

sıklık 2.24’ten 1.34’e gerilemiştir. Perinatal yoğun bakımlarındaki iyileşmelerin 

istatistikleri etkilediği düşünülmektedir. Daha sonraki yıllarda yapılan bir İsveç 

çalışması geçen 40 yılda SP sıklığının değişen panoramasını ortaya koymaktadır. 

İyileşen yoğun bakım koşullarında bebeklerin yaşama kazandırılmasının SP sıklığında 

anlamlı bir artışa yol açığı sonucuna varılmıştır (14). 

 

2.1.4. Serebral Palsi Prevalansı 

 

İngiltere’de yapılan bir çalışma SP prevalansının 2,2/1000 olarak belirlemiştir 

(14). Türkiye’de yapılan bir çalışmaya göre SP prevalansı 1000 doğumda 4,4 olarak 

rapor edilmiştir (15). 3-10 yaş arası kapsamlı bir prevalans raporunda, kız ve erkeklerde 

rapor edilen oranlar değişmekle birlikte, her 1000 çocukta 2-4 oranındadır (16,17). 

Geçen 20 yıl boyunca, raporların ulusal kayıtlar yoluyla gelişmiş dökümantasyonu, 

yenidoğan bakımında ilerlemeler ya da diğer faktörlerle ilişkili olarak SP insidans ve 

prevalansında artışlar olmuştur (18). 

 

2.1.5. Patofizyoloji 

 

Otopsiler 3 tip lezyon göstermektedir;  

1) kanama, 

2) anoksi ya da hipoksinin neden olduğu ensefalopati ve 

3) Santral Sinir Sistemi (SSS)’nin malformasyonları(16). 

 

Prenatal malnutrisyon, fetusun intrinsik gelişimsel problemleri ve zayıf maternal 

durum da ayrıca SP ile ilişkilidir (19). Hemipleji term doğan bebeklerde daha sıktır ve 

birçok vakada tek hemisfer hasarı ile ilişkilidir (20). Kuadripleji yaygın SSS hasarı ile 

ilişkilidir (21). Prematürelerin uzun dönem sonuç raporlarında, gestasyonel yaşı 24 ve 

28 haftalar arasında doğmuş olanlarda yaklaşık %75’inin yaşadığı tahmin edilmektedir, 
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yaklaşık %25’i major nörolojik bozukluklar ve %11’inde SP olmakta, bu %75’lik 

kısmın %50’den fazlası major nörogelişimsel bozukluklarla yaşayabilmektedir (22). 

 

2.2. Serebral Palsi’ye Eşlik Eden Problemler 1 

 

Epilepsi: Epilepsi prevalansı SP tipine bağlı olarak değişmektedir. Spastik kuadriplejili 

çocuklar (%50 ‘den %94’e) veya hemiplejisi (%30) olanlar, dipleji veya ataksik  

 (%16’dan %27’ye) SP’li hastalardan daha yüksek bir epilepsi insidansına sahiptirler. 

Diskinetik SP’li hastalarda bazen parsiyel kompleks nöbeti diskinetik hareketlerden 

ayırmak güç olabilmektedir (23). 

 

Mental Retardasyon: Kognitif ve nörofizyolojik fonksiyon SP’li çocuklarda sıklıkla 

etkilenmektedir. Spastik SP’li çocukların motor defisitleri kognitif bozukluğun şiddeti 

ile ilişkili görünmektedir ancak diskinetik SP’li çocuklarda bu ilişki azalmaktadır (24).  

 

Büyüme problemleri: Ağır ya da orta SP’li çocuklar normal gelişen çocuklara göre 

zayıf büyümeye sahiptir. SP’li çocuklarda büyüme paternleri genel sağlık durumları ve 

sosyal katılımları ile ilişkili bulunmuştur (25). 

 

Görme Bozuklukları: Görsel bozukluklar ve oküler hareket bozuklukları SP’li 

çocuklarda (%28) yaygındır. Şaşılık, görme tembelliği, nistagmus, optik atrofi ve kırma 

bozuklukları görülebilmektedir (23). 

 

İşitme Bozuklukları: İşitme bozuklukları SP’li çocukların yaklaşık %12’sinde 

görülmektedir (23). Bu daha yaygın olarak SP etiyolojisi çok düşük doğum 

ağırlığı,kernikterus, yenidoğan menenjiti veya ağır hipoksik iskemik durumlarla ilişkili 

olduğunda meydana gelebilmektedir (26). 

 

Oromotor Problemler: Beslenme problemleri SP’li çocuklarda oldukça yaygındır. 

%30’dan %80’e varan oranda özürlü bireylerde beslenme güçlüğü görülür. Oral, 

faringeal, özofajial yutma güçlüğünden ve oral motor disfonksiyon sebebiyle ve oral 

motor disfonksiyondan dolayı özellikle risk altındadırlar. Nöbetlerin varlığı gıda alımını 
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kötüleştirmektedir (27). Salya akımının da  beslenme ve büyümeye potansiyel ciddi 

etkileri vardır (28-29).  

 

Gastrointestinal Bulgular: Kusma, kabızlık veya barsak obstruksiyonu gibi 

gastrointestinal problemler görülebilmektedir (30). 

 

2.3. Serebral Palsi Sınıflandırılması 

 

Deformite veya bozukluğa göre; (21)  

- Spastik 

- Diskinetik 

- Ataksik 

- Mikst 

 

Deformite veya bozukluğun anatomik dağılımına göre; (32) 

 

- Hemipleji  

- Dipleji 

- Monopleji 

- Kuadripleji 

 

SP’de tanımlanan klinik tablolar şunları içermektedir:  

 

1) Dipleji ( kollarda  az etki ile birlikte anlamlı bacak etkilenimi )  

2) Hemipleji (ipsilateral kol ve bacak etkilenimi) 

3) Kuadripleji (tüm dört ekstremitenin etkilenimi) 

4) Bilateral hemipleji (kolların bacaklara göre daha fazla etkilenimi ile karakterize 

bilateral etkilenimi ifade etmektedir. Bazı uygulayıcılar bu terimi asimetrik 

etkilenim ya da belirgin bir dominant tarafı belirtmek için kullanmaktadırlar; 

bununla birlikte bu özellikler bunun kullanımı ile ilgili önkoşul değildir (33).  
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2.4. Tanı 

 

SP, bir çocuk motor gelişimin  mihenk taşlarına ulaşamadığında ve anormal kas 

tonusu ya da asimetri gibi hareket paternlerinde farklılıklar sergilediğinde teşhis 

edilmektedir (34). Nörolojik durum, motor fonksiyon, primitif refleksler ve postür SP’yi 

tanımlama amacıyla değerlendirilmektedir (35). Kraniyal ultrasonografi, Manyetik 

Rezonans Görüntüleme, Bilgisayarlı Tomografi ve diğer özelleşmiş testler SSS 

hasarının boyutunu değerlendirmek üzere kullanılmaktadır (33).  

 

2.5. Serebral Palsi’ye Eşlik Eden Problemler 2  

 

SP’ye eşlik eden problemler zamanla gelişen ya da varolan patofizyolojik 

sürecin mevcut sonucu olan nöromüsküler ve iskelet sistemi problemleridir. Bunlar tek 

sistem problemleri ve multisistem problemleri olarak sınıflandırılabilir (36). 

 

2.5.1. Tek Sistem Problemleri 

 

Tek sistem problemleri, ilk patofizyolojik hasar SSS’de meydana gelse de, kas 

sistemi ve iskelet sisteminde belirmektedir. Yetersiz güç üretimi, spastisite, anormal 

uyarılabilirlik ve abartılı ya da hiperaktif refleksler gibi birincil bozukluklar kas 

sisteminde görülmektedir; torsiyon ya da kalça deformiteleri gibi problemler, iskelet 

sisteminde görülen bozukluklara ikincildir. Güç üretimi seviyelerinin düşmesi, 

spastisite, anormal uyarılabilirlik ve bozulmuş refleksler gibi bozuklukların varlığı, 

anormal ağırlık aktarma ve şekil bozukluğu ile sonuçlanabilmekte ve bu omurga ve 

ekstremitelerin ortopedik gelişimini etkilemektedir. Artmış kalça fleksiyon ve 

adduksiyonunun asetabular gelişim ve kalça eklem  stabilitesi üzerine etkisi bilinen 

kaygılardandır. Boyun ve gövde asimetrisi, tortikollis ya da spinal deformitelerle 

sonuçlanabilir. Tüm yaşlarda, esnekliği yetersiz olan çocuklar kontraktür gelişimine 

meyillidir. Gerginliğin paternleri değişken olmakla birlikte, yaygın olarak kontraktür 

için risk altında olan omuz adduktorleri, el bileği ve parmak fleksörleri, kalça fleksörleri 

ve adduktorleri, diz fleksörleri ve ayakbileği plantar fleksörleridir (36).  

 

 



 8 

2.5.2. Multisistem Problemleri 

 

İkinci grup problemler, nöromüsküler sistemde 3 multisistem bozukluğunu ifade 

edilmektedir: Kas aktivitesinin zayıf seçici motor kontrolü, postural değişiklikler  ve 

vücut hareketlerinde kas gruplarının aktivite düzenlemesinin zayıflığı ve izole 

hareketlerin öğrenilmesinde azalmış  yetenektir. Kas aktivitesinin zayıf selektif motor 

kontrolünün nedenleri bilinmemektedir. SP’de nöronal ateşleme normal değildir (36). 

 

2.6. Prognoz  

 

Gelişmiş ülkelerde SP’li çocukların %90’ı erişkin döneme kadar 

yaşayabilmektedir (36). Rosenbaum ve ark. KMFSS kullanımı ile SP’li çocukların bazı 

motor sonuçlarını tahmin etmeyi gösteren motor gelişim eğrilerini rapor etmişlerdir. 

Rosenbaum ve ark. 2002 yılında yaptığı çalışmaya göre  SP’li çocukların en şiddetli 

etkileneni (KMFSS Seviye 5) 3 yaşından önce ve en az etkileneni (KMFSS Seviye 1) 5 

yaş ile motor potansiyelinin %90’ına ulaşmaktadır (37). Hemiparezi (HP) tip SP’li 

çocuk genellikle ambulasyon için iyi bir prognoza sahiptir. Buna karşın rijit ya da 

hipotonik tip SP’liler için prognoz daha az elverişlidir.  Pediatrik fizyoterapistler 

tarafından sınıflandırılan ve değişkenler olarak ifade edilen  SP’li çocukların motor 

yeteneğindeki değişikliklere neden olan birtakım faktörler açık bir şekilde 

tanımlanmıştır. Bu faktörler genel olarak 4 gruba ayrılmıştır: (38)  

 

1- Primer bozukluklar (kas tonusu, hareket paternleri vs.)  

2- Sekonder bozukluklar (Güç üretimi, endurans vs.)  

3- Kişisel karakteristik özellikler (motivasyon) ve 

4-Aile faktörleri  

 

SP’de süt çocukluğu döneminden erişkinliğe, klinisyenler için fizyoterapi 

hedefleri; organik bozuklukların izin verdiği ölçüde kaba motor aktiviteleri maksimize 

ederek çocuğun katılımını ilerletmeye ve gerektiğinde aktivite kısıtlılığı için çocuğun 

kompanse etmesine yardımcı olmaya odaklanmalıdır (36). 
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2.7. Tedavi Seçenekleri 

 

SP’li çocuklarda kullanılan spastisite tedavi teknikleri primer olarak klinik 

bulgular aracılığıyla belirlenmektedir. Tedavi hedefle uyumlu olmalıdır ve pozitif 

sonuçlar üretmelidir. Mevcut tedavi seçenekleri;  fizyoterapi, cihaz destekli yaklaşımlar, 

ağızdan ilaç uygulamaları, botulinum toksini ve cerrahiyi içermektedir. Kullanılan 

tedavi seçenekleri ve gelişimsel duruma göre değişmektedir (39). 3 veya 4 yaşından 

küçük çocuklarda yerleşmiş deformiteler, eklem kontraktürleri veya kemik deformiteleri 

nadiren gelişmektedir; bununla birlikte olguların birçoğu fizyoterapi ve diğer 

yaklaşımlara cevap vermektedir. 

  

Hastaların büyümesi ile birlikte fikse kontraktürler, eklem subluksasyonları, 

dislokasyonları ya da kemik deformiteleri frekansı artmaktadır ve cerrahi girişime 

ihtiyaç artmaktadır (40). Örneğin 2-6 yaş arası çocuklar botulinum toksin 

enkeksiyonuna en iyi yanıtı göstermektedir (41). Spastisite şiddeti ve dağılımı, uygun 

tedavi seçeneğini tanımlamada çok önemlidir. Ağır etkilenimli olanlar daha kapsamlı 

girişimlere ihtiyaç duymaktadırlar. Başarılı bir tedavi için, en az girişimsel ve en etkili 

tedavi seçilmelidir ve girişimin etkisi sonuç değerlendirme yöntemleriyle ortaya 

konmalıdır  (42). 

  

2.7.1. Farmakolojik Olmayan Tedaviler  

 

Farmakolojik olmayan tedavi yaklaşımları iş uğraşı terapisi, fizyoterapi, 

konuşma terapisi, ortezleme, alçılama veya bu metodlardan herhangi birinin 

kombinasyonudur. Ek olarak hastaların günlük yaşamları adaptif cihazlar kullanımı ile 

kolaylaştırılabilmektedir (ayakta durma, oturma sistemleri) (42). 
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2.7.1.1. Nörogelişimsel Tedavi (NGT) 

 

Bu tedavi edici yaklaşım 1940’larda fizyoterapist Berta ve eşi nörofizyolog Karl 

Bobath tarafından onların SP’li çocuklarla çalışırken kişisel incelemelerine dayanarak 

geliştirilmiştir (43,44). SP’li çocukların tedavisinde tedavi edici girişimlerin en  güncel 

olanıdır. Dünyada bu yaklaşımı kullanan, çeşitli NGT eğitim merkezlerinde ve NGT 

kurslarında eğitilmiş olan binlerce terapist vardır (43). NGT yalnızca bireysel kas 

fonksiyonu ile değil koordinasyon paternlerinin kalitesi ile ilişkili bütünsel bir 

yaklaşımdır. Bu yaklaşım yalnızca duysal-motor problemleri değil ayrıca gelişimsel, 

perseptüel-kognitif bozukluk, emosyonel, sosyal ve günlük yaşamdaki fonksiyonel 

problemleri kapsamaktadır. Erken NGT tedavisinde 2-3ay (düzeltilmiş yaş)‘da başlayan 

tedavi üzerinde durulmaktadır, yani bu yerçekimine karşı istemli hareketler ortaya 

çıkmadan ve anormal hareket paternleri baskın olmaya başlamadan öncedir (45). 

Başlangıçta Bobath yaklaşımında anormal tonus, refleksler ve hareket paternlerini 

inhibe ve kontrol eden çeşitli teknikler kullanıldı (44). Bu normal postural ve düzeltme 

refleksleri ve hareket paternlerini fasilite etmeyi önermekteydi.  

 

Çocuğun gelişiminde normal gelişimsel sıra prensibin temelini teşkil etmek 

üzere kullanılırdı. Daha sonra, otomatik hareketler ve reflekslerdeki normal tedavi edici 

deneyim, gelişmiş fonksiyonel yetenekler ile çocuğun gelişen normal tonus ve istemli 

hareketlerinin içine aktarılması önerildi. İlave olunan deneyimler ile, Bobath’lar 

otomatik hareketler ve reflekslerin kullanıldığı önceki tedavi yaklaşımında yetersizlik 

gözlemlediler, daha sonra fonksiyonel yeteneklerle birleştirilen yeni yaklaşımlarının 

çocuğu normal oyun ortamlarında tedavi edilmesine ve gelişimsel sıranın katı ve 

zorunlu olarak takip edilmemesine, çocuğun denge ve hareketi daha fazla kontrol 

edebilmesine izin verdiği görüldü (43). SP’li çocuklarda  NGT’nin yoğun 

uygulanmasının altı çizilmiş ve bunun kaba motor fonksiyon üzerine etkisi de 

desteklenmiştir (47). Yoğun NGT günde 1 saat olmak üzere haftada 5 gün çalışılmış ve 

daha etkili olduğu bildirilmiştir (46). Aileler ve bakıcılar evde günlük aktiviteler ve 

oyunda terapiyi sürdürmek için ayrıca eğitilmektedir. Ortezler ve toplar gibi çeşitli 

tedavi edici yardımcılar, gerektiğinde kullanılmaktadır.  
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2.8. Süt Çocukluğu Dönemi 

 

Doğumdan itibaren SP’li bir çocuk bebeklikle ilgili alışılmış aktiviteleri 

gerçekleştirememektedir. Hareket, bebeğin öğrenme ve katılımcı bir şekilde 

ilerlemesinde önemli bir komponenttir (36). 

 

 

2.8.1. Fizyoterapi İnceleme ve Değerlendirme 

 

1) Aktif Eklem Hareket Açıklığı (EHA)’nın incelenmesi- kas gruplarının güç 

üretim yeteneğinin indirek değerlendirilmesini sağlamaktadır ve kas 

esneyebilirliği hakkında biraz bilgi vermektedir.  

2) Pasif EHA’nın incelenmesi- gevşemiş yavaş bir germenin sürdürülmesi ile kas 

grubu esneyebilirliğini değerlendirmektedir, dislokasyon ya da subluksasyon 

varlığı gibi eklem durumları hakkında bilgi sağlamaktadır. 

3) Spastisite-  pasif harekete dirence bakılarak ya da spontan aktif hareket ve postür 

incelemeleri ile değerlendirilmektedir (36).  

4) KMFÖ-  yenidoğan değerlendirmesi için ayrıca kullanılabilmektedir (48). 

 

2.8.2. Fizyoterapi Hedefleri 

 

Bebeklik döneminde fizyoterapi, aile eğitimi, bakımı kolaylaştırma, en uygun 

duysal motor tecrübe ve yeteneklerin ilerlemesi üzerine yoğunlaşmaktadır. Egzersiz 

girişimleri mevcut ve potansiyel problemleri tespit etmelidir. Ailelere simetriyi 

geliştirmek, anormal postür ve hareketleri limitlemek ve fonksiyonel motor aktiviteyi 

uyarmak için; pozisyonlama, bakım, besleme ve giydirme teknikleri öğretilmelidir (36). 
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2.9. Okul Öncesi Dönem 

 

Okul öncesi yıllarda çocukta fonksiyonel bağımsızlığı artırmak için, lokomotor, 

kognitif, iletişim, ince motor ve sosyal yetenekler gelişmektedir. SP’li çocuklar için, 

motor aktivitelerde sınırlanmalar bağımsızlığı azalttığı kadar, çocuğun öğrenme ve 

sosyalleşmesini de kısıtlamaktadır. KMFÖ, çocuğun motor becerilere katılmada 

ilerlemesini göstermek için kullanılmaya devam edilebilmektedir. Fizyoterapi, aktiviteyi 

ilerletmek için  okul öncesi yıllarda sıklıkla yoğundur. Primer bozukluğu azaltma ve 

sekonder bozukluğu önlemek için fizyoterapi girişimleri; hem konsantrik hem eksantrik 

kas gücü üretimini açığa  çıkaran aktiviteleri kullanmaktadır. Bu aktiviteler yer 

çekimine karşı değişim gösteren aktiviteleri, top egzersizleri, koşu bandı kullanımı, 

oyunlar ve merdiven inme ve çıkma gibi fonksiyonel aktiviteleri içermektedir (36). 

 

Spastisite: Spastisite girişiminde kullanılan metodlardan biri nöromuskuler bileşkede 

asetilkolin salınımını önlemek için küçük dozlarda botulinum toksin A’nın kaslara 

enjeksiyonudur. Enjeksiyon alanının yanındaki nöromuskuler bileşkeler, enjeksiyon 

sonrası  2 haftadan 4 aya  inaktive olmaktadır. Hedeflenmiş kaslar NEH iyi olan ancak 

kontraktür gelişimine meyilli olan kaslardır. Bu kaslar gastroknemius, hamstring, kalça 

fleksörleri ve adduktorlerini içermektedir (40). Üst ekstremite kaslarına ayrıca başarılı 

bir şekilde enjekte edilmektedir (49). Botulinum toksin tip A enjeksiyonları ayrıca 

ortopedik cerrahi ya da selektif dorsal rizotomi öncesi tanı koyucu ölçüt olarak ya da 

operasyon sonrası ağrı ve spazmı azaltmak üzere analjezik bir ajan olarak da 

kullanılabilmektedir (50).  

 

Alçılama ve Ortezler: Plaster ya da fiberglas materyallerle seri alçılama, gergin baldır 

kaslarını uzatmak üzere uzamış germe sağlamak için kullanılan bir metoddur (51) ve 

Botulinum toksin A enjeksiyonu gibi spastisite girişimleri ile birlikte sıklıkla 

kullanılmaktadır (52). Bu dönemde de alt ekstremite ortezleri bozukluğu azaltmak, 

ikincil bozukluğu önlemek ve aktiviteye yönlendirmek için kullanılabilmektedir (53). 

 

Pozisyonlama ve Düzgünlük: Vücut düzgünlüğü bir günde tüm 24 saat boyunca 

önemlidir (54). Okul öncesi çocuklar için oturma, ayakta durma, uzanma ve zeminde 

oynama için uygun bir pozisyon da önemlidir (55). Ayakta dururken pozisyonlama, alt 
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ekstremite kas esneyebilirliğini sürdürme, kemik mineral dansitesini artırma veya 

koruma ve optimal kas-iskelet gelişimini ilerletme, asetabular gelişimi kapsama  yoluyla 

ikincil bozuklukları önlemeye veya azaltmaya yardım etmektedir (56). 

 

2.9.1. Mobilite 

 

Okul öncesi yıllar döneminde mobilite tedavisinde ilk olarak üzerinde durulan 

fizyoterapi uygulamaları; etkili ve düzgün ağırlık aktarımı, ağırlık değişimi ve ağırlık 

aktarımını ayırmayı ilerletme, dengeyi geliştirme gibi yürüme yetenekleri üzerinedir. 

Walker ve koltuk değneği gibi yürüme yardımcıları bağımsız mobilite için uzun dönem 

yardımcı olarak ya da  çocuk daha ileri yürüme becerilerine ilerlediğinde geçici de olsa 

kullanılabilmektedir. Ambulasyon mümkün olmadığında ya da yetersiz olduğunda, 

çocuğun fonksiyonel, bağımsız mobilitesine izin vermek üzere alternatif olanaklar 

tavsiye edilmektedir. Bazen bu ihtiyaç adapte edilmiş 3 tekerli bisikletle ya da tekerlekli 

sandalye ile karşılanabilir; diğer çocuklar bir motorlu mobilite aleti ve özel kontrollere 

gereksinim duyabilmektedir. Bunlar, SP’li  çocuğun çevresini keşfetmesine olanak 

sağlamaktadır ve bağımsızlık duygusuna, beceri ve artmış sosyal katılıma 

ulaştırmaktadır (36). 

 

2.10. Okul Çağı Dönemi 

 

Bu yıllarda karşılaşılan tipik özürlülükler bağımsız mobilitenin yetersizliği, rutin 

aktiviteleri yapmada zayıf endurans, öz bakım ve hijyen yeteneklerinde yavaşlık ve 

devam eden güçlükleri içermektedir. Kaba motor fonksiyon değerlendirilmesi uygundur 

çünkü çocuklar okul yılları boyunca sıklıkla kaba motor gelişme göstermektedir. Kaba 

motor fonksiyon cerrahi girişimler, ortez kullanımı ve yoğun terapi dönemleri gibi 

girişimlerin sonucu olarak ayrıca değişebilmektedir. Belirli aktivitelere özel 

değerlendirme ya da cihazların değerlendirilmeleri, yürüme, postural stabilite 

değerlendirilmelerini içermektedir. Bilgisayarlı yürüme analizi; yürümeyi anlama, özel 

problemleri teşhis etme ve girişimlerin sonuçlarını değerlendirmeye yardım eden ölçüm 

detaylarını sağlamaktadır (36). 
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2.10.1. Fizyoterapi Hedefleri 

 

Bu dönemde üzerinde durulan nokta aktivite seviyesini sürdürme ya da 

geliştirmedir. Kemikler kaslardan daha hızlı büyürken, bu dönemler sırasında 

kontraktürler hızla gelişebilmektedir. İkincil ortopedik bozukluklar önceden tahmin 

edilmeli ve kaçınılmalıdır. Kas esneyebilirliği ve güç üretiminin sürdürülmesi, eklem 

bütünlüğünü ve zindeliği korumak, büyümenin oluşturduğu stresin neticesi olan ikincil 

bozuklukları önlemede önemlidir. Primer bozukluğu azaltma ve sekonder bozukluğu 

önlemek için fizyoterapi uygulamalarında; endurans programları çok tekrarlı düşük 

yoğunluk gerektirmektedir. Çocuklar rahat olabildikleri ve seçilmiş kas gruplarının en 

uygun seçici kontrolüne izin verecek pozisyonlarda egzersiz yapmalıdır. Spastisite 

tedavisi bu yaş grubunda halen önem taşımaktadır. Botulinum toksini etkili olabilmekte 

ancak enjeksiyonu takip eden seri alçılama daha belirgin ve uzun süre etki 

sağlayabilmekte ve kontraktür gelişimi riskine karşı koymaktadır. Okul çağı çocukları 

kaba motor yeteneklerinde hala kazanımlar sağlayabilmektedir. Yürüme eğitimi sıklıkla 

spastisite girişimleri ya da cerrahi gibi diğer girişimlerle bağlantılı olarak okul yıllarının 

her birinde devam edilebilir (36). 

 

Ortopedik Cerrahi: Spastisitenin yeni etkili metodları olmasına rağmen birçok çocuk 

büyümekte iken ilerleyici kas iskelet sistemi deformiteleri geliştirmektedir. Cerrahi 

girişim kontraktür ya da kemik deformitesini düzeltmek üzere veya fonksiyonu, postür, 

kozmetik ve hijyeni geliştirmek, erişkinlik döneminde ağrıyı önlemek üzere 

biyomekanik düzgünlüğü restore etmek için kullanılabilmektedir. Muhtemel cerrahi 

girişimler kas/tendon uzatmaları ve transferleri, tenotomiler, nörektomiler, osteotomiler 

ve füzyonları içermektedir. Spastisite, kasların anormal ekstensibilitesi, kas dengesizliği 

ve azalmış güç üretimi pozisyonlama ve respiratuar durumu etkileyebilen skolyozla 

sonuçlanabilmektedir. Spinal deformitelerin düzeltilmesi SP’li çocuklarda ayrıca gerekli 

olabilmektedir (36). 
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2.11. Araştırmada Yer Alan Serebral Palsi Tipleri 

2.11.1. Spastik Dipleji 

 

Spastik dipleji de tüm vücudu içermekle birlikte, vücudun alt yarısı üst 

yarısından daha çok etkilenmektedir. Baş kontrolü, eller ve kolların kontrolü genellikle 

az etkilenmektedir ve  konuşma normal olabilmektedir. İlk 4 veya 6 haftalar boyunca, 

bebek oldukça normal görülebilmektedir. Spastisite belirtileri olmayabilir veya çok az 

olabilir. Bebeğin postural davranışının ve fleksör tonusun fizyolojik üstünlüğü bu 

yaştaki normal bir bebekle çok benzer olabilmektedir. Çocuğun üst ekstremiteleri 

etkilenmemişse normal paraşüt ve normal baş düzeltme reaksiyonlarını 

geliştirebilecektir. Eğer kollar hafifçe etkilenmişse, üst ekstremitelerin koruyucu 

reaksiyonları geç ortaya çıkacaktır ve eksik gelişmiş olarak  kalabilmektedir. Fleksör ve 

ekstansör hipertonusa bağlı olarak sırtüstü ve yüzüstü pozisyonlarda baş düzeltme güç 

olabilmektedir. İlk başta bacaklarda dışa rotasyon paterni olabilir fakat daha sonra total 

spastik patern (ekstansiyon, adduksiyon ve içe rotasyon) gelişebilmektedir. Birçok ağır 

vaka, ekstansiyon adduksiyon ve içe rotasyon paternini çok erken, örneğin 6 aylıktan 

önce geliştirebilmektedir. Sırtüstünden oturmaya geçiş 3 yaşına kadar ya da daha ileri 

yaşlara kadar gecikebilmektedir. Bununla birlikte, çocuk destekle yaşıtlarına yakın bir 

zamanda oturabilmektedir. Bazı vakalarda bebek yaklaşık 8-9 aylık olana kadar erken 

teşhis edilemeyebilmekte, yani kendi başına oturduğunda ancak bunu pek düzgün 

yapamadığında ve ayrıca zayıf oturma dengesi olduğunda fark edilmektedir. Stabil 

oturma ancak baş ve omurgayı öne alıp,  kalça ve diz eklemlerindeki yetersiz fleksiyonu 

kompanse etme yoluyla mümkün olabilmektedir.  

 

Çocukta pelvis ve alt ekstremitelerin dengesi yetersiz olduğunda, eğer kollar 

ekstansiyona getirilebilirse destek için kullanılabilecektir. Çocuk, kavrama, uzanma ve 

oynama için sadece bir el ve kolunu kullanabilir. Başını yukarı kaldırdığında geriye 

düşme eğiliminde olacağı için her iki koluyla uzanmaya isteksiz olacaktır. Kalça ve 

dizlerdeki asıl ekstansör spastisite fleksörlerin resiprokal inhibisyonu ile ilgilidir, ve bu 

yavaş yavaş kalça ve diz eklemleri çevresindeki fleksör ve ekstansörlerin eş zamanlı 

kasılmasına dönüşecektir. Bu ilerde yürümede görülen, alt ekstremitelerin tipik 

makaslama postürü gelişiminin başlangıcıdır. Bu ayakta durma sırasında pozitif destek 

reaksiyonu sayesinde daha belirgin olacak, bu da çocuğun ayakta durması için yeterli 
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ekstansör tonus katacaktır. Üst ekstremiteleri nispeten serbest olan diplejik çocukların 

oturma paternleri farklı olacak, uyluklarını abduksiyona alacak ve dizlerini bükmeye 

yardımcı olan kalçalarda güçlü bir fleksiyon paternini kullanacaktır. Pelvis arkaya 

meyillenmiştir ve sıkı bir ekstansiyonda omurga ile oturur. Daha sonraları, ayağa 

kalktığında kalçalardaki ekstansiyon güçleşecek ve çocuk kalça fleksiyonuna karşı dik 

postürü sürdürmek için baş ve omuzlarını ekstansiyona alacaktır.  

 

Bir destekten tutmadıkça geriye düşmeye eğilimlidir. Erken yaşlarda yüzüstü 

pozisyonda ya da dizüstü kendini zeminden kaldırabilir, daha sonra ayağa kalkmayı ve 

yürümeyi öğrenirken birisinden ya da perdeden tutmak zorundadır, koltuk değneği ya 

da baston kullanır. Ayağa kalkarken ve yürürken, ki bunları geç kazanır, kollar ve eller 

tutma ve destek için kullanılabilirse, diplejik çocuklar varolan düzeltme ve dikleşme 

reaksiyonlarını bel seviyesinin üzerinde yoğun bir şekilde  kullanabileceklerdir. 

Bacaklar ve kalçalarda hipertonus olunca, baş, üst gövde ve kollarda yoğun 

kompansatuar hareketler kullanırlar. Adım almak üzere serbest olan bacağı kaldırıp 

vücut ağırlığını otomatik olarak dik duran bacağın üzerine aktaramazlar. Vücut ağırlığı 

içteki bacak üzerinde kalır. Denge ve rotasyon yetersizlikleri vardır ve yürürken bir 

bacaktan diğerine düşüyormuş gibi görünürler. Spastik diplejiklerde 2 temel yürüme 

paterni görülmektedir: 

 

1) Dorsal omurgası fleksiyonda ve gövde ile beraber öne eğim yapmış pelvisini 

arkaya almış çocuk, bir ayak üzerinde yükselerek ve diğer bacağını öne getirerek 

adım alır. Sonra ağırlıklarını aktarmak için vücutlarını ileri doğru atarlar 

(güvercin yürüyüşü).     

2) Lomber omurga  lordozu artmış, düz ve dik bir dorsal omurgası olan çocuk 

(kalça fleksörlerindeki özellikle de iliopsoas spastisitesi nedeniyle) gövdesini 

belinden itibaren yana eğerek bacağını ileri alır. Normal bir insan mobil bacaklar 

ve nispeten stabil bir gövdeyle yürür, oysa bu çocuklar gövde ve tonusu artmış 

bacaklarda aşırı hareketlilik gösterirler. 
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Büyük bir diplejik çocuğun alt ekstremiteleri, karışık bir fleksör ve ekstansör 

spastisite paterni gösterir, bu kokontraksiyon (eş zamanlı kasılma)‘dır. Asıl total 

ekstansör paternle çocuk ne yürüyebilir, ne de ayakta durabilir. Anormal paternlerin 

fonksiyonel kullanımı sonucu oluşabilen deformiteler şunlardır; 

 

1) Dorsal omurganın kifozu 

2) Lomber omurgada lordoz artışı 

3) Geç ayakta durma  sonucu  kalça eklemlerinin yetersiz gelişimi ve uyluğun 

adduksiyonu nedeniyle bir ya da iki kalçanın dislokasyon ya da subluksasyonu 

4) Kalça ve dizlerin fleksör deformiteleri ile birlikte, tipik makaslama postürü ile 

sonuçlanan bacakların adduksiyon ve içe rotasyonu 

5) Ayaklarda ekinovarus ya da ekinovalgus deformitesi (57). 

 

 

2.11.2. Spastik Hemipleji 

 

Spastik hemipleji etyolojisi değişkendir. Yenidoğanda uzamış doğum, prematürite 

ve doğum asfiksisi etyolojide rol oynayabilir. Erken bebeklik ve çocukluk döneminde 

menenjit, ansefalit gibi enfeksiyonlar ya da konvülsiyonlar akut hemiplejiye neden 

olabilmektedir. Çocuk ilk başta pek spastik görünmeyebilir, esasında akut hemipleji 

vakasında etkilenmiş taraf gevşek olabilmektedir. Çocuğun motor gelişimi genellikle 

gecikecektir; oturma dengeleri, ayakta durma ve yürüme gecikir. Etkilenmiş taraf kolda 

paraşüt reaksiyonu ve gövde denge reaksiyonları yetersiz olduğunda etkilenmiş tarafa 

doğru düşme eğilimi gösterir. Yetersiz denge ile korku birleşince etkilenmiş tarafta 

spastisiteyi artıracaktır, çocuk yavaş yavaş kendini sağlam tarafına doğru oryante eder. 

Hemiplejik bebek ilk başta yüzüstü  zemin boyunca ilerlerken başını etkilenmiş tarafa 

çevirir ve hemiplejik kol ve bacağı geride kalarak ilerler. İlk başta sırtüstünden 

yüzüstüne etkilenmiş taraf üzerinden normal koluyla kendini iterek geçer.Etkilenmiş 

taraf omuz retraksiyonundan dolayı normal tarafa  dönmeyi başlatmada güçlük çeker. 

Oturma sırasında etkilenmiş tarafın tümü retrakte pozisyonda olacaktır.  
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Eller ve dizler üzerinde emeklemeyi öğrenmeyecek fakat popo üzerinde gitmeyi 

tercih edecektir, bu oturma sırasında kendini sağlam koluyla iterek ve etkilenmiş tarafı 

sürüyerek ilerlemedir. Oturmaya geçme ve ayağa kalkmayı yalnızca sağlam tarafın 

yardımıyla yapmayı öğrenecektir, ayakta durma ve yürüme dengesi gecikecektir. 

Ayakta dururken temel olarak ağırlığını sağlam tarafı üzerinde destekleyecektir. İlk 

başlarda etkilenmiş bacak üzerinde ağırlık olmaksızın abduksiyonda kalacaktır. 

Spastisiteden ziyade zayıf görünecektir ve çocuk ağırlığını o tarafa vermek istediğinde 

yıkılma eğiliminde olacaktır, çünkü bacak ve ayak hala hareketlidir ve zeminde 

ağırlığını desteklemek için yetersiz ekstansör tonusa sahiptir, diz fleksiyonda ve 

mobildir. Bu güçlük çocuk merdiven inmeye başladığında en iyi incelenebilmektedir. 

Çocuk ağırlığı fleksiyondaki sağlam bacaktan alıp etkilenmiş tarafla aşağı adım almak 

zorundadır. Yani çocuk bacaklarını değiştirerek merdiven inmeyi normal yolla 

yapamaz. Bu evrede tüm alt ekstremitenin abduksiyon paterninden dolayı, parmaklar 

plantar fleksiyonda kasılmış olmasına rağmen  ayakları inversiyondan ziyade eversiyon 

gösterir. Ayakta dururken, çocuk geriye doğru eğim yaptığında ağırlığını topuğuna 

transfer edemez. Eğer çocuk uzanmaya çalışsa ve spastik bacağını bükerse, tüm kalça, 

diz ve ayak bileği eklemlerini bükecektir. Çocuk yürümeyi öğrenirken, ağırlığını 

etkilenmiş tarafa aktardıkça bacak ve ayakta yavaş yavaş ekstansör spastisite 

artmaktadır. Birçok vakada ekstansör spastisitenin gittikçe artmasıyla, parmaklardaki 

‘pençeleşmeye’ ilave olarak ayak bileğinde inversiyon ve plantar fleksiyon paterni 

gelişir. Ayakta durma ve yürüme sırasında kalça ekleminde yetersiz ekstansiyon 

olduğunda, çocuk vücut ağırlığını ayağın üzerinden ileriye aktarmak için dizini 

hiperekstansiyona alır. Topuğunu zeminde tutmasına izin vermek için, pelvisi 

etkilenmiş tarafta geriye rotasyonda durmaktadır ve kalçası çeşitli derecelerde 

fleksiyonda durmaktadır. 

 

Oturma pozisyonundaki zeminde hareket etme paternine benzer bir yürüme 

paterni geliştirir, etkilenmiş bacak arkadan sürüklenmektedir. Aynı zamanda, asosiye 

reaksiyonların sonucunda üst ekstremite fleksör spastisitesi artmaktadır, ön kol 

yürürken ve hatta koşarken kalkar. Asosiye reaksiyonlar sağlam tarafın eforu sonucu 

oluşmaktadır. Yani sağlam taraf kol ve bacağın aşırı aktivitesi, ve ayrıca etkilenmiş 

tarafın yürüme sırasında yükseltilmesindeki güçlük ve denge yetersizliğinden dolayı 
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oluşmaktadır. Bir hemiplejik çocuk zaman içerisinde şu kontraktür ve deformiteleri 

geliştirebilir; 

 

1)  Ön kolun pronasyonu ile el bileği ve dirsekte fleksör ve bilekte ulnar deviasyon 

deformiteleri 

2) Başparmağın adduksiyonu 

3) Omurgada skolyoz, bu etkilenmiş taraf gövde fleksörlerinin spastik 

kontraksiyonu nedeniyledir. Pelvis etkilenmiş tarafta düşerken, bu bir pelvik 

eğim oluşturacaktır. Omuz düşecektir ve bu büyüme bozuklukları nedeniyle 

etkilenmiş tarafın kısalması ile de ağırlaşacaktır. 

4) Aşil tendonunun kısalması ile birlikte ayak bileğinde ekinovarus veya 

ekinovalgus (57). 

 

 

2.12. Değerlendirme Yöntemleri 

2.12.1. Kaba Motor Fonksiyon Ölçeği  

 

Kaba Motor Fonksiyon Ölçeği SP’li çocuklarda kaba motor fonksiyon 

değişikliklerini ölçmek için tasarlanmış bir ölçektir. İki versiyonu vardır: orijinal 88 

itemli ölçek (KMFÖ-88) ve daha sonraki versiyonu 66 itemli ölçek (KMFÖ-66). 

KMFÖ-88’deki itemler uzanma ve yuvarlanmadan yürüme, koşma ve sıçramaya kadar 

olan kaba motor yetenekleri içermektedir. KMFÖ-66 88 itemin alt bölümlere 

ayrılmayan bir versiyonudur. Ölçek SP’li çocuklar için tasarlanmış ve geçerlilik ve 

güvenilirliği çalışılmış olmakla birlikte ayrıca Down Sendromlu çocuklarda kullanım 

için de geçerlidir. Orjinal geçerlilik çalışması örneğindeki vakalar 5 -16 ay arasıdır (1). 

İlk KMFÖ 1989’da Russell tarafından tanımlanmış ve 85 itemdi. Ölçek yayınlandıktan 

sonra birtakım değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklikler 3 item içermekteydi (vücudun 

her iki tarafında unilateral fonksiyonu değerlendirmeyi sağlamak için). Daha sonra 

toplam 64 değerlendirme yapan 16 fizyoterapistin yarısı 85 itemli olanı, yarısı 88 itemli 

olanı uygulamış ve KMFÖ-88 1990’dan itibaren klinik kullanım için sunulmuştur. 

Bjornson 1998’de spastik diplejik ve kuadiriplejik SP’li çocuklarda ek geçerlilik kanıtı 

sağlamış ve Kollabe 1998’de 24 haftanın altındaki SP’li ve motor geriliği olan 

çocuklarda  KMFÖ-88’in uyumlu olduğunu saptamıştır (58). 
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2.12.1.1. Testleme 

 

Çocuk gözlemcinin incelemesini kısıtlamayacak şekilde giydirilmelidir. Şort ve 

tişört idealdir. Çocuğun gayret etmesi mümkün olabilecek her item testlenmelidir. Hem 

bölümler hem itemler gelişimsel sıra içinde düzenlenmiştir ve bir bölümün sonundaki 

itemler diğer bölümün başlangıcındaki itemlerden daha zor olabilmektedir. İtemlerin 

her zaman sırayla test edilmeyeceği kabul edilebilir. Örneğin uyum sağlama sorun 

olduğunda, çocuk tarafından en çok kabul edilebilir bir bölümden başlamak tavsiye 

edilebilir. Herhangi bir itemin kendiliğinden yapılması kabul edilmektedir ve 3 

denemeden birini içermektedir. Eğer çocuk görevini ilk denemede başarırsa, itemin 

sonraki testlemesine ihtiyaç yoktur. İtemi testlerken sözel teşvik ve gösterilmesine 

müsaade edilmektedir. Ayrıca çocuğun itemi anlamasını sağlamak için bir deneme 

çalışmasına yardım edilebilir. Eğer gerekli olursa, çocuk başlama pozisyonuna 

yerleştirilebilir. Bu gözlemsel bir yöntem olduğu için spesifik olarak gösterilmedikçe el 

teması ya da kolaylaştırmaya müsaade edilmemektedir.  Değerlendirme sırasında 

çocuğun gayret etmediği ya da yapmadığı her item ‘test edilmedi’ (TE) olarak 

skorlanmalıdır. Skorların çocuğun gerçek fonksiyonel seviyesini mümkün olduğunca 

tam yansıtmasını sağlamak için tedbirler alınmalıdır. KMFÖ-88 için ‘test edilmedi’ 

olarak işaretlenen itemler 0 olarak skorlanacaktır. 

 

Her skor için hareketlerin tanımlanması, kılavuzda her itemin tanımının alt 

bölümünü içermektedir. İki tip temel item vardır; 

 

1- Dinamik 

2- Statik 

 

Dinamik itemler hareket gerektirmektedir. Bu bir pozisyondan diğerine geçişi 

hareketini içermektedir. (örn. item 14, Yüzüstü: sağ taraf üzerinden sırtüstüne dönme) 

ya da bir pozisyonu sürdürmekte iken hareketi açığa çıkarmayı içermektedir (58). 
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2.12.2. Kaba Motor Fonksiyon Sınıflandırma Sistemi (KMFSS) 

 

KMFSS SP’li çocukların kaba motor fonksiyon yeteneğini sınıflandıran 

standardize bir metoddur. KMFSS‘e göre kaba motor fonksiyon 5 seviyeye 

ayrılmaktadır. Seviye 1 fonksiyonun en yüksek seviyesini, Seviye 5 en düşük seviyesini 

tanımlamaktadır. 2 yaştan az,  4-6 yaş, 6-12 yaş arası sınıflandırma yapmaktadır. 

KMFSS seviyeleri arasındaki farklılık, fonksiyonel limitasyonlara, yardımcı cihaz 

kullanımına (walker, koltuk değneği, baston), tekerlekli mobilite aracı kullanımına ve 

hareketin kalitesine dayanmaktadır. Terapistler ve hekimler klinik uygulamalarda, 

araştırma, eğitim ve düzenleme için KMFSS seviyelerini tanımlayabilmektedirler (59). 

Morris ve arkadaşları KMFSS’nin SP’li çocukların sağlık hizmetlerine temel bir etkiye 

sahip rahat bir iletişim sistemi sağlamakta olduğu neticesine varmışlardır (60).  

 

2.12.2.1. 2 Yaş Altı 

 

Seviye 1: Bebekler  oturma sırasında ve dışında ve zeminde otururken her iki eli serbest 

bir şekilde objeleri tutabilmek için hareket ederler. Elleri ve dizleri üzerinde emekler, 

ayağa kalkmaya gayret eder ve koltuktan tutarken adım alır. 18 ay ve 2 yaşlar arasında 

herhangi bir yardımcı mobilite cihazına ihtiyaç duymadan yürürler.  

 

Seviye 2: Bebekler zeminde oturmayı sürdürür fakat dengeyi sürdürmek için ellerini 

kullanmaya ihtiyaç duyabilirler. Karnı üzerinde sürünür ya da elleri ve dizleri üzerinde 

emekler. Ayağa kalkmaya gayret eder ve koltuktan tutarken adımlar alabilir. 

 

Seviye 3: Bebekler beli desteklendiğinde zeminde oturmayı sürdürürler. Dönerler ve 

karınları üzerinde ileri doğru sürünürler. 

 

Seviye 4: Bebekler baş kontrolüne sahiptir fakat zeminde oturma için gövde desteğine 

gereksinim duyarlar. Sırtüstü ve yüzüstü dönebilirler.  

 

Seviye 5: Fiziksel bozukluklar hareketin istemli kontrolünü sınırlandırmaktadır. 

Bebekler yerçekimine karşı sırtüstü ve yüzüstü baş ve gövde postürlerini sürdüremezler. 

Dönme için erişkin yardımına gereksinim duyarlar (61). 
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2.12.2.2. 2 ve 4 Yaşlar Arası 

 

Seviye 1: Çocuklar objeleri tutabilmek için iki elleri serbest bir şekilde zeminde 

otururlar. Zeminde otururken ve ayakta durma sırasında ve çevresindeki hareketleri 

erişkin yardımı olmaksızın gerçekleştirirler. Yardımcı mobilite cihazına gereksinim 

olmaksızın yürürler.  

 

Seviye 2: Çocuklar zeminde otururlar fakat objeleri tutmak için iki el serbest olduğunda 

denge ile ilgili güçlükleri vardır. Oturma sırasındaki ve çevresindeki hareketler erişkin 

yardımı olmaksızın gerçekleştirilir. Çocuklar stabil bir yüzeyden ayağa kalkmaya gayret 

ederler. Resiprokal bir paternle elleri ve dizleri üzerinde emeklerler, koltuktan tutunup 

gezerler ve mobilite için bir yardımcı mobilite cihazı kullanarak yürürler. 

Seviye 3: Çocuklar zeminde oturmayı sıklıkla ‘W oturuşu’ yoluyla sürdürürler 

(fleksiyonda ve internal rotasyonda kalçalar ve diz arasında oturma) ve oturmayı 

sürdürmek için erişkin yardımına gereksinim duyarlar. Karınları üzerinde sürünürler ya 

da  eller ve dizleri üzerinde emeklerler (sıklıkla resiprokal bacak hareketleri 

olmaksızın). Stabil bir yüzey üzerinden ayağa kalkmaya gayret ederler ve kısa mesafe 

gezinirler. İç mekanda yardımcı mobilite aracı kullanarak kısa mesafe yürüyebilirler ve 

yönlenme ve dönmede yetişkin yardımıyla yürüyebilirler. 

 

Seviye 4: Bir sandalye üzerinde otururlar fakat el fonksiyonunu maksimize etmek ve 

gövde kontrolü için adaptif oturmaya gereksinim duyarlar. Çocuklar bir yetişkin 

yardımıyla ya da stabil bir yüzeyi kollarıyla iterek veya çekerek sandalyede oturma 

içerisinde ve çevresinde hareket ederler. Bir walker ve erişkin gözlemiyle kısa mesafe 

yürüyebilirler fakat dönmede ve düz olmayan yüzey üzerinde dengeyi sürdürmede 

güçlük çekerler. Toplum içinde taşınırlar. Bağımsız mobiliteyi motorlu tekerlekli 

sandalye (TS) kullanarak yapabilirler.  

 

Seviye 5: Fiziksel bozukluklar hareketin istemli kontrolünü ve yerçekimine karşı baş ve 

gövde postürlerini sürdürmeyi kısıtlar. Motor fonksiyonun tüm alanları sınırlanmıştır. 

Oturma ve ayakta durmadaki fonksiyonel sınırlanmalar adaptif ekipman ve yardımcı 

teknoloji kullanımı ile tamamen telafi edilemez. Bağımsız mobiliteye sahip değildirler 
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ve taşınırlar. Bazı çocuklar kişisel mobilitenin, yoğun adaptasyonlu motorlu TS 

kullanımı ile üstesinden gelirler (61). 

 

2.12.2.3. 4 ve 6 Yaşlar Arası 

 

Seviye 1: El desteğine ihtiyaç duymadan sandalyeye oturur  kalkar, destek için objeye 

ihtiyaç duymaksızın zeminden ayağa ve sandalyeden ayağa kalkar. Çocuklar iç 

mekanda ve dış ortamda yürürler ve merdiven çıkarlar. Ortaya çıkan beceri koşma ve 

zıplama üzerinedir. 

 

Seviye 2: Objeyi idame edebilmek için bir sandalyede her iki kol serbest otururlar. 

Zeminden ayağa kalkar fakat sıklıkla ve sandalyeden kollarıyla itmek ya da çekmek için 

stabil bir yüzeye gereksinim duyarlar. Çocuklar iç mekanda herhangi bir yardımcı 

mobilite cihazına ihtiyaç duymaksızın yürürler ve dış mekanda kısa mesafe yürürler. Bir 

trabzandan tutarak merdiven çıkarlar ancak koşma veya zıplama yapamazlar.  

 

Seviye 3: Özel sandalyeye oturur fakat baş kontrolünün düzgünleştirilmesi için pelvik 

ve gövde desteğine gereksinim duyabilmektedir. Kollarıyla stabil bir yüzeyi iterek veya 

çekerek sandalye içinde ve çevresinde hareket eder. Yatay yüzey üzerinde yardımcı 

mobilite cihazı ile yürür ve erişkin yardımı ile merdivenleri çıkar. Uzun mesafelere 

gidildiğinde veya engebeli dış mekanda sıklıkla taşınırlar. 

 

Seviye 4: Bir sandalyede otururlar fakat gövde kontrolü baş fonksiyonunu maksimize 

etmek için adaptif oturmaya ihtiyaçları vardır. Bir erişkin yardımıyla ya da stabil bir 

yüzeyi kollarıyla iterek veya çekerek sandalyede ve çevresinde hareket eder. En fazla 

bir walker ile ve erişkin gözlemiyle kısa mesafelere yürür fakat dönme ve engebeli 

yüzey üzerinde dengeyi sürdürmede güçlük çeker. Toplum içinde taşınırlar. Bağımsız 

mobiliteyi motorlu bir TS kullanımı ile başarabilir. 

 

Seviye 5: Fiziksel bozukluklar hareketin istemli kontrolünü ve yerçekimine karşı baş ve 

gövde postürlerini sürdürmeyi kısıtlar. Motor fonksiyonun tüm alanları limitlenmiştir. 

Oturma ve ayakta durmadaki fonksiyonel sınırlanmalar adaptif ekipman ve yardımcı 

teknoloji kullanımı ile tamamen kompanse edilemez. Bağımsız mobiliteye sahip 
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değildirler ve taşınırlar. Bazı çocuklar kişisel mobilitenin, yoğun adaptasyonlu motorlu 

TS kullanımı ile üstesinden gelirler (61). 
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2.12.2.4. 6 ve 12 Yaşlar Arası 

 

Seviye 1: İç ve dış mekanda yürürler ve sınırlanma olmaksızın merdiven çıkarlar. 

Koşma ve sıçramayı içeren kaba motor yetenekleri vardır fakat hız, denge ve 

koordinasyon azalmıştır. (Resim 1) (62). 

 

Resim 1: Seviye 1  

 

Seviye 2: İç ve dış mekanda yürür ve bir trabzandan tutarak merdiven çıkar fakat 

pürüzlü ve eğri yüzey üzerinden, halk arasında ve dar yerde yürümede sınırlanmaları 

vardır. Koşma ve zıplama gibi kaba motor becerileri yapmada en fazla minimal 

yeteneğe sahip olabilirler (Resim 2) (62) 

 

 

 

 

Resim 2: Seviye 2  
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Seviye 3: Yardımcı mobilite cihazı ile yatay bir yüzey üzerinde iç ve dış mekanda 

yürürler. Trabzandan tutarak merdiven çıkabilirler. Üst ekstremite fonksiyonuna bağlı 

olarak elle kullanılan bir TS’yi itebilir ya da uzun mesafeye giderken engebeli 

yüzeylerde taşınırlar (Resim 3) (62). 

 

 

Resim 3: Seviye 3  

 

Seviye 4: 6 yaşından önce başardığı fonksiyon seviyesini sürdürebilmektedir ya da 

evde, okulda ve toplum içinde TS mobilitesine daha fazla güvenir. Bağımsız mobiliteyi 

motorlu bir TS kullanımı ile gerçekleştirir (Resim 4) (62) 

 

Resim 4: Seviye 4  
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Seviye 5: Fiziksel bozukluklar hareketin istemli kontrolünü ve yerçekimine karşı baş ve 

gövde postürlerini sürdürmeyi kısıtlar. Motor fonksiyonun tüm alanları limitlenmiştir. 

Oturma ve ayakta durmadaki fonksiyonel limitasyonlar adaptif ekipman ve yardımcı 

teknoloji kullanımı ile tamamen kompanse edilemez. Bağımsız mobiliteye sahip 

değildirler ve taşınırlar. Bazı çocuklar kişisel mobilitenin, yoğun adaptasyonlu motorlu 

TS kullanımı ile üstesinden gelirler (Resim 5) (61, 62). 

 

 

 

Resim 5: Seviye 5 

 

 

408 çocukluk bir örnek ile,   Ontaryo’da bir çocuk rehabilitasyon merkezinde 

hasta sayı ve oranlarını  KMFSS’deki 5 seviyeye göre rapor ettiler: (63)  

 

1) Seviye 1, 112 (%27.5) 

2) Seviye 2, 47 (%11.5) 

3) Seviye 3, 81 (%19.9) 

4) Seviye 4, 82 (%20.1)  

            5) Seviye 5, 86 (%21.1) 
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2.13. Ortezler 

 

Bir ortez bir vücut bölümünün deformitesini düzeltmek, fonksiyonu geliştirmek 

veya kas-sinir-iskelet sistemine yardım etmek ya da destekleyerek bir hastalığın 

semptomlarını hafifletmek üzere haricen başvurulan bir cihazdır. ‘Ortho’ kelimesinden 

türetilen kelime düzgün anlamına gelmektedir (64). Alt ekstremite ortezleri bozukluğu 

azaltmak, ikincil bozukluğu önlemek ve aktiviteyi fasilite etmek için 

kullanılabilmektedir. Spesifik hedefler ; 

 

1) Uygun olmayan eklem hareketlerini ve pozisyonlarını sınırlandırmak, 

2) Kontraktürler, hiperekstansibilite ve deformiteyi önlemek, 

3) Postural kontrol ve dengeyi artırmak ve 

4) Dokuların postoperatif korumasını sağlamaktır (65). 

 

2.13.1. Ayak-Ayak Bileği Ortezleri 

 

Ayak-ayak bileği ortezleri (AFO) genellikle plastik, ayak bileğini desteklemek 

için alt bacak ve ayak bileğine giyilen, ayak ve ayak bileğini  doğru pozisyonda tutan ve 

düşük ayağı önleyen bir ateldir (66). AFO ayak bileği ve subtalar hareketi kontrol veya 

ortadan kaldırma aracılığıyla etki oluşturmaktadır. Distal eklemi daha fazla kontrol 

ederek yer reaksiyon gücünü değiştirerek proksimal eklemleri daha fazla kontrol 

edebilmektedir. Bir Solid AFO ‘nun standart yapısında subtalar eklem nötralde ya da 

fizyolojik valgusta, ayak bileği eklemi nötralde yerleşir (67). Ayak-ayak bileği 

ortezlerinin çocuğun biyomekanik ve fonksiyonel ihtiyaçlarına bağlı olarak birçok 

varyasyonu mevcuttur (68).  Birçok çalışmada yalınayak durumla kıyaslandığında 

yürümedeki gelişmeler rapor edilmiştir (67). Termoplastik AFO ilk 1958’de Yates 

tarafından tanımlanmıştır. Yates bunu düşük ayak tedavisinde kullanmıştır (66). Daha 

sonra spastik SP’li çocuklarda kullanılmıştır.   
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2.13.2. Serebral Palsi’li Çocuklarda Ortez Yaklaşımları 

 

Normal fonksiyonel gelişim koordinasyon ve hareket bozuklukları vasıtasıyla 

engellenebilir. Ortezler vücut segmentlerinin optimum biyomekaniksel düzgünlüğünü 

sürdürebilirler. Bu etkiler çocuğun daha iyi kontrol edebildiği vücut kısımları üzerinde 

eğitime odaklanarak aktivite limitasyonlarının üstesinden gelmeyi mümkün kılmaktadır. 

Spastik tip serebral palsili çocuklar yaygın olarak ekin pozisyonda ayak bileği ile 

yürürler (69).  

 

Solid AFO: Solid AFO‘lar ayak bileği hareketinde maksimum kısıtlama istendiğinde 

kullanılmaktadır (Resim 6)  (70). 

  

 

Resim 6: Solid AFO 

 

Eklemli AFO: Eklemdeki hareket serbestliğinden faydalanacak olan çocuklar, plantar  

fleksiyon hareketini önlemek için stoplama yapan eklemli AFO’lar kullanabilirler. 

Eklemli AFO’lar dorsifleksiyona izin vermektedirler, bu yürüme sırasında plantar 

fleksor kas grubunun gerilmesine müsaade etmektedir ve rijit ortezlere göre daha 

normal ve etkili bir yürüme paternine doğru ilerlettiği bulunmuştur (Resim 7) (70, 71). 
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Resim 7: Eklemli AFO 

  

‘Posterior leaf spring’: ‘Posterior leaf spring’ ortezleri mekanik olarak aşırı        

ekinusu önlemek için tasarlanmaktadır, sallanma fazında ekinusu azalttığı basma 

fazında dorsifleksiyona izin verdiği, basma ortasında daha fazla enerji absorbe ettiği 

bulunmuştur, ancak itme fazında arzu edilen güç üretimini azaltmaktadır (Resim 8) 

 (70, 74).    

 

     

    Resim 8: AFO leaf spring 

 

Supramalleolar Ortezler: Ayak ortezleri ya da supramalleolar ortezler, bir AFO’nun 

ayak bileği stabilizasyonuna ihtiyaç duymayan, pronasyonu olan çocuklar için 

kullanılabilmektedir (Resim 9) (70, 73). 
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Resim 9: Supramalleoler ortez 

 

 Morris’in literatür incelemesinde yalnız rijit bir ayak bileği olan ve dize kadar 

uzayan ortezler, ‘leaf spring’ ya da plantar fleksiyon stoplu eklemli tasarımlar ekin 

deformitesini önleyebilmektedir (65). 

 

2.14. Yürüme Testleri 

 

Bir mesafeyi yürüme yeteneği, günlük aktiviteleri üstlenme kapasitesini veya 

bunun tersine fonksiyonel limitasyonları gösterdiğinden beri yaşam kalitesinin önemli 

bir öğesi, hızlı ve pahalı olmayan performans temelli bir ölçektir (74). Yıllar boyu SP’li 

çocukların yürüme yeteneği göreceli olarak basit ölçümler olan velosite, adım uzunluğu 

ve kadanstan, kinematik ve kinetiklerin karmaşık ölçümlerine kadar çeşitli yollarla 

ölçülmüştür. 

 

2.14.1. Bir Dakika Yürüme Testi  

 

1 DYT, zaman kısıtlaması ve diğer gerekli test prosedürleri tüm bir fonksiyonel 

değerlendirmeyi yapmayı zorlaştırdığında, klinik çalışmalarda  kullanımı kolay, 

masrafsız bir fonksiyonel yeteneği değerlendirme metodudur. Hızlı 1 dakika yürüme 

testinin fonksiyonel yeteneğin iyi bir tanımlayıcısı olduğunu geçerli kılmak için bunun 

KMFÖ ile korelasyonu incelenmiştir (5). 
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2.14.1.1. Uygulama 

 

İlk olarak çocuk kendi kıyafet ve ayakkabısını giyer. Splintlerini ve uygun 

yürüme yardımcısını kullanmasına izin verilmektedir. Teste başlamadan önce en az 5 

dk. dinlenmesine izin verilmektedir ve sonra yürüyeceği yolun başlama noktasına 

getirilir. Komut verildiği zaman 1 dakika boyunca mümkün olduğu kadar hızlı bir 

şekilde yürümeye başlaması söylenmektedir. Koşmasına izin verilmediği de aktarılır. 

Daha sonra mesafe hesaplanır (5). 
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

 

Bu çalışma İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve 

Travmotoloji Anabilim dalı, Yürüme Analizi Laboratuarında 20 spastik hemiparezi ve 

10 spastik diparezili toplam 30 çocuk üzerinde yürütüldü. SP’li çocukların çalışmaya 

alınma kriterleri:  

 

1) Çocuk yaş grubu   

2) Bağımsız yürüyebilmesi  

3) Yardımcı cihaz olarak ayak-ayak bileği ortezi kullanması 

4) Test uygulanabilir olması (komut alması) 

5) Daha önce alt ekstremite ortopedik cerrahi girişimi geçirmemiş olması 

 

Bu çalışmada skorlamada zorlanan  fonksiyonların kaydedilmesi için 1 adet 

Sony video kamera (Sony Handycam DCR-DVD105E) ve çocukların yürümeleri için 

mavi renkte 12 m uzunluğunda bir yürüme yolu kullanıldı. 

             

Tüm olgular Yürüme Analizi Laboratuarında SP tanısı ile izlenen çocuklardı.  

İlk olarak gebelik, doğum ve doğum sonrası ile ilgili ayrıntılı anamnez alındı, hasta 

dosyalarından incelendi.  Çocuğun ortezine uyum sağlamış olması açısından en az 3 

haftadır kullanıyor olması şartı konuldu.  

             

Çalışmada testlerin ‘1 Dakika Yürüme Testi’ ile başlandı. SP’li çocuklarda 

maksimum yürüme hızında kaba motor fonksiyonu değerlendiren bir metoddur. 

Çocukların ortez ve ayakkabıları giydirildi. Teste başlamadan önce çocukların en az 5 

dk. dinlenmesine izin verildi ve sonra yürüyeceği yolun (12 m) başlama noktasına 

getirildi. Komut verildiği zaman 1 dakika  boyunca mümkün olduğu kadar hızlı bir 

şekilde yolun etrafında yürümeye başlaması söylendi. Koşmasına izin verilmediği de 

aktarıldı. Test boyunca çocukla birlikte yürüyerek motive edildi. Olguların yürüyüşü 

sırasında yukarıda belirtilen koşullardan herhangi biri yerine getirilmediği takdirde 

çocuğun dinlenmesine izin verilip test tekrar edildi. Yürüme testi sonunda alınan mesafe 

m cinsinden hesaplandı. Yürüme testinden sonunda da çocukların dinlenmesine izin 

verildi.  
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Yorgunlukları geçtikten sonra KMFÖ-88 testi uygulaması için malzemeler 

yerleştirildi. Teste başlamadan her çocuğun kaba motor fonksiyon düzeyi KMFSS’ye 

göre sınıflandırıldı ve 6 sayfalık KMFÖ-88 formunda ayrıca işaretlendi. 12 yaşından 

büyük bir çocuk KMFSS’nin 6-12 yaş kriterlerine göre sınıflandırıldı. İtem puanlaması 

için spesifik kılavuz ve skor kağıdı teste başlamadan önce düzenlendi. KMFÖ-88 45-60 

dakika sürmekte idi. Çocuğa incelemeyi kısıtlamayacak şekilde şort ve tişört giydirildi. 

Bazı çocuklar ilk olarak 1.itemden başlanarak ayakkabısız test edildi. Bütün itemler 

tamamlandıktan sonra ortezini giydirerek yeniden testlenmesi gereken D (Ayakta 

Durma) ve E (Yürüme&Koşma&Zıplama) bölümündeki itemler çocuğun ortez ve 

ayakkabısı ile birlikte tekrar testlendi. Sıkılgan çocuklar, onlar için daha eğlenceli olan 

D ve E bölümünden başlanarak  ortez ve ayakkabısıyla, daha sonra testin tamamı yalın 

ayak uygulandı.  

 

Çocukların 3 puanını alamadığı itemler kameraya kaydedildi ve daha sonra 

izlenerek el kılavuzuna göre puan verildi. Çocukların kaba motor fonksiyonlarını test 

ederken basamak yüksekliği 15 cm olan 5 basamaklı, trabzanlı ahşap merdiven, küçük 

oturma sırası, büyük oturma sırası, geniş, sert egzersiz minderi, saniyeli kol saati, sedye 

ve diğer ekipmanlar kullanıldı. KMFÖ-88 ölçeği ilgili ayrıntılı bilgi genel bilgiler 

bölümünde verilmiştir. Testler sırasında çocukların hasta, aç ve yorgun olmamasına 

dikkat edildi. Testler sakin bir ortamda gerçekleştirildi. KMFÖ-88 ölçeğinin her 

bölümündeki puanlar el kılavuzunda yer alan sıkı kurallara göre yorumlandı ve toplam 

puan kaydedildi. 

 

3.1.İstatiksel Veri Analizi 

 

Çalışmada elde edilen bulgular değerlendirilirken SPSS (Statistical Package for 

Social Sciences) for Windows 13 programı kullanılmıştır. Çalışma verileri 

değerlendirirken tanımlayıcı istatiksel metodların yanı sıra (Ortalama, Standart Sapma), 

iki testin sonuçları arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla Pearson korelasyon analizi 

yapılmıştır. Bir Dakika Yürüme Testi ve KMFÖ-88 puanı arasında bir ilişki olup 

olmadığını tespit etmek için, regresyon analizi uygulandı. Pearson korelasyonu  r 

değerleri anlamlılık için korelasyon katsayısı t istatistiği kullanılarak testlendi. Farklı 
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KMFSS seviyelerindeki hastaların sonuçlarını karşılaştırmak için parametrik testlerden 

bağımsız iki örneklem t testi kullanıldı. 
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4. BULGULAR 

 

Çalışmaya Serebral Palsi tanısı almış 30 olgu alındı. Hastaların hepsi bağımsız 

yürüyebilen çocuklardı. Olguların 18’i kız, 12’si erkekti ve 20 spastik hemiparezi, 10 

spastik diparezi tanısı almıştı.. Spastik diparezi olgularından biri suçiçeği geçirmekte 

olduğu için değerlendirmeye alınamadı. Değerlendirmeye alınan en küçük olgu 2 yaş 10 

aylık, en büyük olgu ise 12 yaş 10 aylık idi. Tüm olguların yaş ortalamaları 5,88 ± 2,62 

yıl idi. Spastik hemiparezi olgularının yaş ortalaması 5,39 ± 2,46 yıl, spastik diparezi 

olgularının yaş ortalaması ise  6,97 ±  2,78 yıl idi. Olguların kaba motor fonksiyonları 

KMFÖ-88 ile değerlendirildi. KMFSS ile hastalığın şiddeti belirlendi. Ayrıca ‘’1 

Dakika Yürüme Testi’’ uygulandı. 

 

4.1. Olguların 1 Dakika Yürüme Testine  göre sonuçları 

 

Olguların 1 Dakika Yürüme Testine Göre aldıkları mesafe 18 m ile 120 m 

arasında değişiyordu, alınan mesafe ortalaması 70,38 ±  27,91 m idi. 

 

Olguların KMFÖ-88 AFO’lu toplam skor ortalaması 87,10 ± 8,75 idi. AFO’suz 

toplam skor ortalamaları 85,69 ± 9,99  idi.       

 

Olguların KMFÖ-88 ölçeğine göre sonuçları Tablo 1’de verilmiştir.             
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Tablo 1: Olguların 1 Dakika Yürüme Testi,  KMFÖ-88 AFO’lu ve AFO’suz 

toplam skor, Ayakta Durma (D) ve Yürüme&Koşma&Zıplama (E) Bölümü 

AFO’suz ve AFO’lu testleme sonuçları 

 

 Ortalama ±  (ss)     puan aralığı  

Yaş  (yıl) 5,88 ± 2,62            2,83-12,83 

1DYT  (m) 70,38 ± 27,91         18-120 

AFO’lu 

 
87,10 ± 8,75           67-99 

 

KMFÖ-88 Toplam  

Skoru     (%) AFO’suz 85,69 ± 9,99           66-99 

 

AFO’suz 

 

 

 

 

33,03 ± 6,16           11-39 

 

 

KMFÖ-88   Ayakta 

Durma (D) Bölümü Skoru 

 

 

AFO’lu 

 

 

34,48 ± 3,81           28-39 

 

AFO’suz 

 

 

 

 

50,62 ± 13,94      22-72 

 

KMFÖ-88        

Yürüme&Koşma&Zıplama (E) 

Bölümü Skoru 

 

 

 

AFO’lu 

 

 

52,31 ± 13,18      25-72 

 

1 DYT: 1 Dakika Yürüme Testi 

KMFÖ-88: Kaba Motor Fonksiyon Ölçeği 

ss: standart sapma 
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4.2. Olguların Kaba Motor Fonksiyon Sınıflandırma Sistemi’ne Göre Sonuçları 

 

Kaba Motor Fonksioyon Sınıflandırma Sistemine göre seviyelerdeki olgu sayısı 

belirlendikten sonra KMFÖ-88’e göre sonuçlar değerlendirildi. 

 

KMFSS’ye göre olguların 15’i Seviye 1, 13’ü Seviye 2, 1 tanesi de Seviye 3 idi. 

Seviye 3’de 1 olgu olduğu için istatiksel değerlendirmelere katılmadı. 

 

KMFSS’ne göre Seviye 1’de 15 olgu vardı. Yaş ortalamaları 5,20 ± 1,92 yıl  idi.  

1 DYT sonuçlarında ortalama skor 82,51 ± 22,98 idi. KMFÖ-88 sonuçlarında ortalama 

skor 91,20 ± 7,05 idi. 

 

KMFSS’ne göre Seviye 2’de 13 olgu vardı. Yaş ortalamaları 6,12 ± 2,65 yıl idi. 

1 DYT sonuçlarında ortalama skor 60,07 ± 26,66  idi. KMFÖ-88 sonuçlarında ortalama 

skor 83,00 ± 8,72 idi. 

 

KMFSS’ne göre Seviye 3’de 1 olgu vardı. Yaşı 12,83 yıl idi. 1 DYT ile aldığı 

mesafe 22,50m idi. KMFÖ-88 skoru 79 puan idi. 

 

Olguların KMFSS’ne göre KMFÖ-88 D ve E bölümleri AFO’lu ve yalın ayak 

sonuçları ve seviyelerine göre dağılımı Tablo 2’de verilmiştir.  
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Tablo 2: Olguların Kaba Motor Fonksiyon Sınıflandırma Sisteminin Seviyelerine 

Göre  1 DYT, KMFÖ-88 AFO’lu ve AFO’suz Toplam Skor, Ayakta Durma (D) ve 

Yürüme&Koşma&Zıplama (E) Bölümü AFO’suz ve AFO’lu Testleme Sonuçları  

 

 

Seviye 1 

(n= 15) 

Ortalama ± (ss) 

Seviye 2 

(n=13 ) 

Ortalama ± (ss) 

Seviye 3 

(n=1) 

Ortalama  

Yaş, (yıl) 5,20 ± 1,92 6,12 ± 2,65 12,83 

1DYT, (m) 82,51 ± 22,98 60,07 ±26,66 22,50 

 

KMFÖ-88 Toplam  

Skoru     (%) 

 

AFO’lu 
91,20 ± 7,05 83,00 ± 8,72 79,00 

 

AFO’suz 

 

 

36,20 ± 3,23 29,77 ± 7,07 

28,00 

 

 

KMFÖ-88   Ayakta 

Durma (D) Bölümü 

Skoru 

 AFO’lu 

 
36,07 ± 3,33 33,00 ± 3,72 

30,00 

 

 

 

AFO’suz 

 

 

57,67 ± 11,50 

 

43,85 ±12,71 

 

33,00 

 

 

KMFÖ-88        

Yürüme&Koşma&Zıpla

ma (E) Bölümü Skoru 

 

 

 

AFO’lu 

 

 

58,53 ± 10,49 

 

46,77 ±12,54 

 

31,00 

 

 

KMFÖ-88: Kaba Motor Fonksiyon Ölçeği  

1 DYT: 1 Dakika Yürüme Testi 

ss: standart sapma 
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4.3. Olguların 1 DYT ile KMFÖ-88 Ölçeği Arasındaki İlişki 

 

Olguların 1 DYT ile KMFÖ-88 arasındaki ilişkinin önemini ortaya koymak için   

korelasyon analizi yapıldı. 29 olgunun 1 DYT ile KMFÖ-88 arasındaki ilişki korelasyon 

katsayısı r değeri 0,848 ve p<0.001 idi. Bu iki değişken arasında önemli pozitif 

korelasyon gözlendi. 

 

Bundan sonra spastik hemiparezili olgularda KMFÖ-88, 1 DYT sonuçları 

karşılaştırıldı.  

 

Seviye 1 ve Seviye 2 spastik hemiparezi olgularının 1 DYT, KMFÖ-88 AFO’lu 

ve  AFO’suz toplam skorları karşılaştırıldığında elde edilen sonuçlar Tablo 3’de 

verilmiştir. 

 

KMFSS Seviye 1 spastik hemiparezi olgularının kronolojik yaş ortalamaları  

5,16 ± 1,99,  Seviye 2 olgularının ise 5,92 ± 3,48 yıl idi. [ T=-,623, p>0.05] KMFSS 

Seviye 1 ve  Seviye 2 olgularının kronolojik yaşları karşılaştırıldığında önemli farklılık 

olmamıştır, bu örnek toplumun rasgele örneği olduğu için p>0.05 bulunmuştur. 

 

KMFSS Seviye 1 spastik hemiparezi olgularının  1 DYT sonuçları 82,55 ± 

23,85, Seviye 2 olgularının ise 68,50 ± 27,39 idi. [ T=1,157, p>0.05] KMFSS Seviye 1 

ve  Seviye 2 olgularının 1DYT ile aldıkları mesafe karşılaştırıldığında önemli farklılık 

olmamıştır, bu örnek toplumun rasgele örneği olduğu için p>0.05 bulunmuştur. 

 

KMFSS Seviye 1 spastik hemiparezi olgularının KMFÖ-88 AFO’lu toplam skor 

sonuçları 91,14 ± 7,32,  Seviye 2 olgularının ise 83,33 ± 10,35 idi. [T=1,935p>0.05] 

KMFSS Seviye 1 ve Seviye 2 olgularının KMFÖ-88 AFO’lu toplam skor sonuçları 

karşılaştırıldığında önemli farklılık olmamıştır, bu örnek toplumun rasgele örneği 

olduğu için p>0.05 bulunmuştur. 
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KMFSS Seviye 1 spastik hemiparezi olgularının KMFÖ-88 D (Ayakta Durma) 

bölümü AFO’suz toplam skor sonuçları 36,07 ± 3,32, KMFSS Seviye 2 olgularının ise 

32,33 ± 4,32 idi. [T=2,115 p>0.05]  KMFSS Seviye 1 spastik hemiparezi olgularının 

KMFÖ-88 D (Ayakta Durma) bölümü AFO’lu toplam skor sonuçları 35,93 ± 3,41,  

Seviye 2 olgularının ise 33,83 ± 3,66 idi. [T= 1,235 p>0.05] KMFSS Seviye 1 ve  

Seviye 2 olgularının KMFÖ-88  D (Ayakta Durma) bölümü AFO’lu  ve AFO’suz 

toplam skor sonuçları karşılaştırıldığında önemli farklılık olmamıştır, bu örnek 

toplumun rasgele örneği olduğu için p>0.05 bulunmuştur. 

 

KMFSS Seviye 1 spastik hemiparezi olgularının KMFÖ-88 E 

(Yürüme&Koşma&Zıplama) bölümü AFO’suz toplam skor sonuçları 57,50 ± 11,91, 

Seviye 2 olgularının ise 46,83 ± 7,57 idi. [T= 2,008 p>0.05] KMFSS Seviye 1 spastik 

hemiparezi olgularının KMFÖ-88 E (Yürüme&Koşma&Zıplama) bölümü AFO’lu 

toplam skor sonuçları 58,43 ± 10,88, Seviye 2 olgularının ise 50,67 ± 8,91 idi. [T=1,534 

p>0.05] KMFSS Seviye 1 ve Seviye 2 olgularının KMFÖ-88 E 

(Yürüme&Koşma&Zıplama) bölümü AFO’lu ve AFO’suz toplam skor sonuçları 

karşılaştırıldığında önemli farklılık olmamıştır, bu örnek toplumun rasgele örneği 

olduğu için p>0.05 bulunmuştur.   
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Tablo 3: Spastik Hemiparezi Olgularının 1 DYT  ve KMFÖ-88 Skorlarının 

Karşılaştırılması 

 

 

KMFSS  

Seviye1 

(n=14) 

KMFSS 

Seviye 2 

(n=6) 

 

      t     

 

      p 

Yaş (yıl) 5,16 ± 1,99 5,92 ± 3,48 -,623 0,541 

1 DYT (m) 82,55 ± 23,85 68,50 ± 27,39 1,157 0,262 

KMFÖ-88 AFO’lu Toplam 

Skor 

 

91,14 ± 7,32 

 

83,33 ± 10,35 

 

1,935 

 

0,069 

D 

 (Ayakta      Durma) 

Bölümü AFO’suz 

Skor 

 

36,07 ± 3,32 

 

32,33 ± 4,32 

 

2,115 

 

0,049 

D  

(Ayakta Durma) 

Bölümü AFO’lu 

Skor 

 

 

35,93 ± 3,41 

 

33,83 ± 3,66 

 

1,235 

 

0,233 

E  

(Yürüme&Koşma&Zıplama) 

Bölümü 

AFO’suz 

Skor 

 

 

57,50 ± 11,91 

 

46,83 ± 7,57 

 

2,008 

 

0,060 

E  

(Yürüme&Koşma&Zıplama) 

Bölümü AFO’lu 

Skor 

 

 

58,43 ± 10,88 

 

50,67 ± 8,91 

 

1,534 

 

0,143 
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4.4. Spastik Hemiparezi ve Spastik Diparezi Olgularının 1 DYT, KMFÖ-88 

AFO’lu Toplam Skor, KMFÖ-88 D ve E Bölümü AFO’lu ve  AFO’suz Toplam 

Skorları Karşılaştırılması 

 

Spastik hemiparezi ve spastik diparezi olgularının 1 DYT, KMFÖ-88 AFO’lu 

toplam skor, KMFÖ-88 D ve E bölümü AFO’lu ve  AFO’suz toplam skorları    

karşılaştırıldığında elde edilen sonuçlar Tablo 4’de verilmiştir.  

 

Spastik hemiparezi ve spastik diparezilerde 1 DYT ile alınan mesafe 

karşılaştırıldığında önemli değişme olmamıştır, bu örnek toplumun rasgele örneği 

olduğu için p>0.05 bulunmuştur.  

 

Spastik hemiparezi ve spastik diparezilerde KMFÖ-88 AFO’lu toplam skorları 

karşılaştırıldığında önemli değişme olmamıştır, bu örnek toplumun rasgele örneği 

olduğu için p>0.05 bulunmuştur. 

 

Spastik hemiparezi ve spastik diparezilerde KMFÖ-88 D bölümü AFO’suz 

toplam skoru ve karşılaştırıldığında önemli değişme olmamıştır,  KMFÖ-88 D bölümü 

AFO’lu toplam skoru karşılaştırıldığında da önemli değişme olmamıştır, bu örnek 

toplumun rasgele örneği olduğu için p>0.05 bulunmuştur. 

 

Spastik hemiparezi ve spastik diparezilerde KMFÖ-88 E bölümü AFO’suz 

toplam skoru ve karşılaştırıldığında önemli değişme olmamıştır,  KMFÖ-88 E bölümü 

AFO’lu toplam skoru karşılaştırıldığında da önemli değişme olmamıştır, bu örnek 

toplumun rasgele örneği olduğu için p>0.05 bulunmuştur. 
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Tablo 4: Spastik Hemiparezi ve Spastik Diparezi Olgularının KMFÖ-88’e Göre 

Sonuçları ve Karşılaştırılması 

 

 
Spastik 

Hemiparezi(n=20) 

Spastik 

Diparezi 

(n=9) 

 

   t 

 

   p 

Yaş (yıl) 5,39 (2,46) 6,97 (2,78) -1,545 0,134 

1DYT  (m) 78,34 ± 25,10 52,71 ± 26,83 2,491 0,019 

KMFÖ-88 AFO’lu Toplam 

Skor 

 

88,80 ± 8,85 

 

83,33 ± 7,68 

 

1,599 

 

0,121 

D  

(Ayakta      Durma) 

Bölümü AFO’suz 

Skor 

 

 

34,95 ± 3,94 

 

28,78 ± 8,14 

 

2,783 

 

0,010 

D  

(Ayakta      Durma) 

Bölümü AFO’lu 

Skor 

 

35,30 ± 3,53 

 

32,67 ± 4,00 

 

1,786 

 

0,085 

E  

Yürüme&Koşma&Zıplama 

Bölümü AFO’suz 

Skor 

 

54,30  ± 11,72 

 

42,44 ± 15,65 

 

2,271 

 

0,031 

E  

Yürüme&Koşma&Zıplama 

Bölümü 

AFO’lu 

Skor 

 

56,10 ± 10,74 

 

43,89 ± 14,78 

 

2,519 

 

0,018 

 

 

 

KMFSS’ne gore tanılar dikkate alınmadan Seviye 1 ve Seviye 2 olguların 1  

Dakika Yürüme Testi süresince yürüdüğü mesafe (m) ile AFO’lu KMFÖ-88 arasındaki 

ilişki Tablo 5’de verilmiştir 
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. 

KMFSS Seviye 1 olan 15 olgunun 1 DYT ile KMFÖ-88 arasındaki ilişkinin 

önemini ortaya koymak için korelasyon analizi yapıldı. 15 olgunun 1 DYT ile KMFÖ-

88 arasındaki ilişki korelasyon katsayısı r değeri 0,899 ve p<0,001 idi. Seviye 1 15 SP’li 

olgunun 1 DYT ile KMFÖ-88 arasında önemli pozitif korelasyon gözlendi (p<0.001) 

KMFSS Seviye 2 olan 13 olgunun 1 DYT ile KMFÖ-88 arasındaki ilişki korelasyon 

katsayısı r değeri 0,746 ve p=0,003 idi. Seviye 2 SP’li olguların 1 DYT ile alınan 

mesafe ile KMFÖ-88 arasında anlamlı ilişki bulunmadı. (p=0,003) (Tablo 5) 

 

Tablo 5: Seviye 1 ve Seviye 2 Olguların 1  DYT ile AFO’lu KMFÖ-88 Arasındaki 

İlişki  

 

       KMFÖ-88 

AFO’lu 

toplam skor 

r* 
 

0,89 

p 
 

p<0.001 

 

KMFSS 

Seviye 1 

( n=15) 
 

 

 

r* 
 

0,74 

p 
 

0,003 

 

KMFSS 

Seviye 2 

(n=13) 

 

 

 

 

1 DYT,m 

 

 

  

 

* Pearson’ın korelasyon değerleri 

 

 

Olguların 1 DYT süresince yürüdüğü mesafe (m) ile AFO’lu KMFÖ-88 

arasındaki ilişki ve Regresyon Analizi sonuçları incelendiğinde; 
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Olgularımızın 1 DYT ile aldıkları mesafe ile AFO’lu KMFÖ-88 arasındaki 

regresyon analizi sonucunda R²= % 72 belirlenmiştir. 1 DYT ile alınan mesafedeki 

değişimin %72’sini KMFÖ-88 toplam skorundaki değişim açıklamaktadır. 1 DYT ile 

alınan mesafe değerleri üzerinde olguların KMFÖ-88 AFO’lu toplam skorlarının %72 

etkisi vardır. Geriye kalan %28 oranındaki değişim; çocukların motivasyonuna, 

enduransına, hastalığın şiddetine vb. etkilere bağlıdır. 1 DYT ile alınan mesafenin 

yüksekliği olguların KMFÖ-88 AFO’lu toplam skor düzeyi ile önemli oranda ilişkilidir. 

(p<0.001) 

 

Olguların 1  DYT süresince yürüdüğü mesafe (m) ile AFO’lu KMFÖ-88 

arasındaki ilişkiye bakıldığında önemli pozitif korelasyon gözlenmiştir (r=0,848; 

p<0.001) ve Şekil 1’de verilmiştir.  
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Şekil 1:  Olguların 1  Dakika Yürüme Testi Süresince Yürüdüğü Mesafe (m) ile 

AFO’lu KMFÖ-88 (%) Arasındaki İlişki, Regresyon Grafiği 
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5. TARTIŞMA 

 

 

Fonksiyon, verilmiş bir görevin performansı üzerine odaklanan, organizmanın 

kompleks aktivitesi olarak tanımlanabilir (75). Fonksiyon kapsamlı bir 

değerlendirmenin önemli bir komponentidir çünkü bu, çocuğun  spesifik bir çevrede 

başarabildiğini tanımlar (76). Fonksiyonel yeteneklerin değerlendirilmesi öncelikli 

olarak erken girişim ve gelişimsel araştırmalarda tanımlanmıştır (76).  

 

Klinik çalışmalarda SP’de fonksiyonu objektif bir şekilde değerlendirmek için 

sonuç ölçümlerinden yararlanmak, bir çocuğun son fonksiyonel seviyesini tanımlama 

aracılığıyla tedavi etkinliğini saptamak ve zaman içindeki değişiklikleri ortaya koymak 

açısından önemlidir (5). Sonuç ölçütleri SP’li çocuklarda tanımlayıcı temel bir 

değerlendirme olarak fonksiyonel performansı ölçmek, tedavi hedefi seçmek ve tedavi 

sonuçlarını değerlendirmek için kullanılmaktadır (77). Ayrıca yürütülmesi kolay, 

gelişimsel uzmanlara, ailelere ve eğitmenlere kullanışlı bilgi sağlayan, yoğun çalışan 

sağlık profesyonellerinin günlük rutinlerine dahil edebilecekleri değerlendirmelerin 

tanımlanmasına ve geliştirilmesine ihtiyaç vardır. 

 

1 DYT geçerliliğini artırmak için planladığımız çalışmaya SP olgularının 

çoğunluğunu oluşturan spastik tip formundan 20 spastik hemiparezi, 10 spastik diparezi 

olgusu alındı. Bu vakaların tercih edilme nedeni, bu iki formun ambulasyon 

prognozunun iyi olması, rahat iletişim kurulabilmesi ve AFO’nun fonksiyon üzerine 

olan etkisini daha ayrıntılı test edebilmekti. Ayrıca 1 DYT’nin geçerliliğini artırmak 

için homojen grupta uygulanmasının daha uygun olacağı düşünüldü ve bağımsız 

yürüyebilen ve alt ekstremite ameliyatı geçirmemiş vakalar çalışmaya alındı. Çünkü 

ameliyat girişimlerinin kaba motor fonksiyonu değiştirmekte olduğunu düşünmekteyiz. 

 

Çalışmamızda kullandığımız SP’li çocuklarda kaba motor fonksiyonu 

değerlendirmede kullanılan testlerden biri olan KMFÖ-88 ölçeğinin standardizasyon, 

geçerlilik ve güvenilirliği değişik çalışmalarda kanıtlanmıştır (58). KMFÖ-88 kaba 

motor fonksiyonun zaman içindeki değişikliklerini skorlayan, tüm SP’li çocuklar için 

kullanışlı bir ölçektir. KMFÖ-88 testinin item sayısı 88 ve uygulama süresi yaklaşık 45-
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60 dakika idi. Hastalığın şiddetini belirlemek için de KMFSS’ni kullandık. KMFSS’ne 

KMFÖ (88 veya 66 itemli olan) ölçeklerinin eklenmesi ile, terapistlerin çocukları 

tanımlanmış motor etkilenim kategorilerine sınıflandırmalarını sağlayan, zaman 

içindeki kaba motor değişiklikleri değerlendiren, hem rutin çalışmalar hem de araştırma 

çalışmaları için kullanılabilen ölçeklerdir (78). KMFSS KMFÖ ile ilişkilidir (79). 

KMFÖ’nin fiziksel terapi, ortezler, yürüme ve SP’li çocuklar için fiziksel düzgünlüğü 

içeren birçok girişim çalışmasını değerlendirmede sonuç ölçümü olarak kullanıldığının 

altı çizilmiştir (58). 

 

McGavin ve ark. 1976’da orijinal 12 dakika yürüme testini modifiye etmiştir ve 

bunun egzersiz töleransının kullanışlı bir ölçeği olmasını hedeflemiştir (80,81). Butland 

ve ark. 1982 yılında solunum problemi olan hastalarda kısa yürüme zamanları 

kullanılabilirliğini araştırmış, 2 ve 6 dakika yürümelerin 12 dakika yürüme kadar 

kullanılabilir olduğunu bulmuşlardır (82) Bundan dolayı, yürüme testleri özürlülüğü 

olan hastalarda bir  sonuç ölçümü olarak artarak güncel hale gelmektedir ve son 

zamanlarda çocuklarda ve yetişkin SP’lilerde  güçlendirme programlarının sonucunu 

değerlendirmek için kullanılmaktadır (83,84). 

 

Butland ve ark. 1982 yılında solunum hastalarında kişisel olarak seçilmiş 

yürüme hızında 2 dakika yürüme testi ile iyi bir uyum bulmuştur, ancak 6 dakika 

yürüme testi boyunca sonuçların daha iyi bir dağılımı olduğunu ve uzun yürüme testinin 

egzersiz töleransının daha iyi bir ayırt edicisi olduğunu düşünmüştür (82). 

 

Çalışmamızda 1 DYT ile kaba motor fonksiyon ilişkisini incelediğimizde Seviye 

1 ve Seviye 2 spastik hemiparezi olgularımızda 1 DYT, KMFÖ-88 AFO’lu toplam 

skorları arasında anlamlı fark görmedik (p>0,05). Dolayısıyla, bu seviyeler arası 

egzersiz toleransı farkını ayırt etmek istediğimizde sonuçların daha iyi dağılımı için 

daha uzun bir yürüme zamanına ihtiyaç olabilir. Bununla birlikte bu uzun yürüme 

sürelerinin, klinik temelli değerlendirmelerde pratik olmadığını düşünüyoruz. 

 

Mc Dowel ve ark. 2005 yılında yaptıkları çalışmada yaşları 4 ile 16 yaş arasında 

(ortalama 11 yaş) değişen 35 SP’li olguda (34 dipleji, 1 kuadripleji) 1 Dakika Yürüme 

Testi’i fonksiyonel yetenek ve yürüme enduransının potansiyel ölçeği olarak yer aldı, 
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çocukları maksimum yürüme hızında test etmenin dinamik denge, kas performansı ve 

endurans için kendi seçtikleri yürüme hızına göre daha iyi bir ayırt edici olabileceğini 

düşünmüşlerdir (5). 1 DYT boyunca alınan mesafe, KMFÖ kullanılarak değerlendirilen 

çocukların kaba motor fonksiyonu  ile karşılaştırılmıştır. KMFSS’ne göre olguları 

Seviye 1 3 olgu, Seviye 2 17 olgu, Seviye 3 10 olgu, Seviye 4 4 olgu şeklinde 

sınıflandırmışlardır. Sonuçlar 1 DYT ile KMFÖ arasında anlamlı ilişki göstermektedir. 

(r=0.92; p<0.001). Ayrıca artan KMFSS seviyeleri ile yürünen mesafede  anlamlı 

azalma olmuştur (p<0.001). Tek yönlü varyans analizi ile (p<0.001 anlamlılık değeri)  

Seviye 2 ve 3 arasında, Seviye 2 ve 4 arasında  anlamlı farklılık bulmuşlardır.  3 Seviye 

1 ve 17 Seviye 2 SP olgusunun 1 DYT ile aldıkları mesafenin t teste göre kıyaslanması 

sonucu anlamlı farklılık görmemişlerdir (p=0,42).  Çalışmanın sonunda, 1 DYT’nin 

ambulatuar bilateral spastik SP’li çocukların fonksiyonel yeteneklerini değerlendirmek 

için geçerli bir test olduğunu bildirmişlerdir.  

 

Çalışmamızda da Mc Dowel ve arkadaşlarının sonuçlarında olduğu gibi, 29 

olguda 1 DYT ile alınan mesafe ve KMFÖ-88 toplam skoru arasında  Pearson’ın 

korelasyon analizi sonucu  önemli pozitif korelasyon bulundu. ( r=0,848 ve p<0.001) 15 

Seviye 1 olgunun 1 DYT ile alınan mesafe ve KMFÖ-88 toplam skoru arasında  

Pearson’ın korelasyon analizi sonucu  önemli pozitif korelasyon bulundu. ( r=0,899 ve 

p<0.001) 13 Seviye 2 olgununkinde de  önemli pozitif korelasyon bulundu ( r=0,746 ve 

p=0,003). Bu Seviye 2 olguların 6’sı spastik diparezi ve 7’si unilateral etkilenimliydi. 

Unilateral etkilenimli olguların sonucunun spastik diparezi olgularına göre daha yüksek 

olmasından dolayı Seviye 2 grubu içinde β değeri artmış olabilir. 

 

Çalışmamızda  20 Seviye 1 ve 9 Seviye 2 SP’li olgunun t teste göre 

kıyaslanmasında 1 DYT ile aldıkları mesafede Mc Dowell ve ark.da olduğu gibi 

(p=0,42) anlamlı farklılık saptamadık (p= 0,019). 

 

Çalışmamızda ayrıca 14 Seviye 1 ve 6 Seviye 2 spastik hemiparezi olgularında 

yürüme mesafeleri t teste göre karşılaştırıldığında anlamlı farklılık göstermedi. 

(p=0,262) Unilateral etkilenimli Seviye 2 olguların Seviye 1 olgudan farkı hız ve 

koordinasyon gerektiren aktiviteler üzerinedir. Ancak performansları birbirine yakın 

olmasından  olgularımız arasında anlamlı farklılık görülmemiş olabilir.     
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Mc Dowel ve ark. karşılaştırmalarında bunun Seviye 1 çocuk sayısının az olması 

nedeniyle olabileceğini, bu seviyenin girişim için ortopedik servise az başvuran bir 

popülasyon olmasına bağlamışlardır. Ancak çalışmamızın yürütüldüğü yürüme analizi 

laboratuarında ortez reçetesi kararı için Seviye 1 vaka sıklıkla yönlendirilmektedir. 

Dolayısıyla  bizim çalışmamızda Seviye 1 olgu yeterli ve çoğunluktaydı. Onlar da 

Seviye 2 çocuklardaki yüksek ortalama değerler ve geniş standart sapmaların ayrıca bu 

iki grup arasındaki farklılığın az olması ile açıklanabileceğini belirtmişlerdir. 

 

Seviye 2 çocuklarda KMFÖ skorları için geniş ortalama ve standart sapmalar 

şunu doğrulamaktadır; bu seviyede sınıflandırılan çocuklar arasında büyük çeşitlilik 

bulunmakla birlikte, bu popülasyon genellikle yürüme mesafesi ve KMFÖ yeteneğinde  

fonksiyonel olarak çok iyi performans göstermektedirler. Eğer bu çalışma unilateral 

spastik SP’li veya bir ortopedik servise başvurmayan çocuklarda yapılsaydı, görülen 

tavan etkinin daha dikkate değer olacağını belirtmişlerdir. Nitekim bizim çalışmamızda 

da Seviye 1 ve 2 hemiparezi olgularının kaba motor fonksiyon ve yürüme mesafeleri t 

teste göre karşılaştırıldığında p=0,262 bulunmuştur. Ayrıca uzun yürüme zamanının bu 

popülasyonda (unilateral etkilenimli Seviye 1 olgular) fonksiyonel yeteneği ayırt etmek 

için gerekli olabileceğinin muhtemel olduğunu, bununla birlikte daha ağır özürlülüğü 

olan çocuklarda testi tamamlayamama söz konusu olabileceğini de belirtmişlerdir. 

 

Mc Dowell ve ark. 2005 yılında yaptıkları 1DYT geçerlilik çalışmasında zaman 

kısıtlılığından dolayı yardımcı cihaz veya ortez kullanan çocuklarda KMFÖ 

değerlendirmesini tekrarlayamamışlardır (5). Bizim çalışmamız, yalın ayak 

değerlendirmelerin daha sonra ortezli olarak değerlendirilmesi yönüyle bu çalışmaya 

üstünlük göstermektedir. 

 

Mc Dowell ve ark. çalışmalarında KMFÖ-66 ölçeğini kullanmışlardır ve bu 

skorlar da yürüme mesafesi ile bir logaritmik ilişkiyi daha yakından takip eden 

mükemmel bir ilişki göstermektedir.(r=0,894 p<0,001) (5). KMFÖ-66 KMFSS Seviye 1 

ve Seviye 2 çocuklarda zaman içerisindeki kaba motor değişikliklere bakılmak 

istendiğinde kullanışlı bir yöntemdir, çünkü Uzanma ve Yuvarlanma bölümündeki 17 

itemden 3’ü, oturma bölümündeki 20 itemden 5’i, Emekleme ve Dizüstü bölümündeki 

14 itemden 5’i alınmamıştır. Ayakta Durma, Yürüme&Koşma&Zıplama bölümündeki 
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itemlerin hepsi yer almaktadır (78). Bununla birlikte KMFÖ-66’da özel bir bilgisayar 

programı ile skorlar analiz edilmektedir. Bu çalışmanın bizim çalışmamıza üstünlüğü 

KMFÖ-66 skorlarının ayrıca hesaplanmış olmasıdır.  

 

Kerr ve ark. 1DYT ve  bilateral spastik SP’li çocuklarda oksijen tüketimi 

arasındaki ilişkiyi araştırmışlardır (85). Çalışmaya alınan 84 SP’li çocuğun 77’si 

yürüme testini, 47’si konvansiyonel oksijen tüketimi protokolünü tamamlayabilmiştir. 

Sonuçlar KMFSS seviyeleri ve her iki test arasında anlamlı ( p< 0.001) farklılıklar 

göstermiştir ve  1DYT ve net oksijen tüketimi arasında anlamlı  ilişki saptanmıştır. Bu 

çalışmada yalnızca bilateral spastik SP’li olgular alınmıştı çünkü bu çocukların iki 

değişken arasındaki ilişkinin incelenebilmesi için önemli bir sonuç aralığı sağlayacağı 

düşünülmüştü. Artan KMFSS Seviyeleri ile oksijen tüketiminde artış gözlemlemişlerdir. 

KMFSS Seviye 1 ve 2 gibi daha yetenekli çocuklarda anlamlı farklılık yokken, Seviye 

2, 3, 4 gibi özürlülüğü daha şiddetli olan çocuklarda anlamlı farklılık bulmuşlardır 

 (p < 0.001). Uzun bir yürüme zamanının daha yetenekli çocuklarda daha iyi bir ayırt 

edici olabileceğini önermişlerdir. 

 

Sonuç olarak, 1 Dakika Yürüme Testi’nin teferruatlı ekipmanların yokluğunda, 

bilateral spastik SP’li çocuklarda yürümenin verimliliği üzerine kullanışlı bilgi 

sağlamakta olduğunu bulmuşlardır. Bundan dolayı, 1 DYT’nin patolojik yürümede 

enerji tüketimi tahmininini iyi bir şekilde gösterebilmekte olduğunu savunmuşlardır. 

Egzersiz toleransını göstermede Seviye 1 ve 2 çocuklarda daha uzun süreli testlere 

ihtiyaç olabilir. Ancak klinikte kaba motor fonksiyonun periyodik değerlendirilmesinde 

1 dakika süresinin kullanışlı olduğunu düşünüyoruz. Uzun süreli yürüme testlerinin  

özellikle çocuk yaş grubunda değerlendirme işlemini zorlaştıracağını, kooperasyon 

problemi yaratabileceğini düşünüyoruz. 

 

Yürüyebilen SP’li çocuklar yürümenin desteklenmesi için sıklıkla bir ayak-ayak 

bileği ortezi kullanmaktadır (86). Ortezler adım uzunluğunu artırmakta, kadansı 

(dakikada atılan adım sayısı) ve aşırı ayak plantar fleksiyonunu önlemektedir. 

Hemiplejisi olan SP’li çocuklar yürüme paternlerini geliştirmek için bir AFO 

kullanımından fayda görebilmektedirler. Eğer bir ortez tam olarak tasarlanmışsa, 
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yapılandırılmış ve hastaya denenmişse, hareketin anormal paternine direnme 

göstermektedir ve bu yüzden normal fonksiyonu daha fazla düzenlemektedir (87).  

 

Çalışmamızda AFO çeşitlerini gruplamadık, ancak olgularımızın AFO’ları 

arasında materyali esnek olmayan, rijit AFO’ların fonksiyonu negatif olarak etkilediği 

itemler olduğunu da gözlemledik. Bu olguların bir itemi başarmada AFO ile 

zorlanırken, yalın ayak daha iyi fonksiyon gösterdiği de oldu. Seviye 1 spastik 

hemiparezili 14 olguda, küçük bir fark olmakla birlikte, D (Ayakta Durma) bölümü 

AFO’lu sonuç ortalamaları (35,93 ± 3,41) iken, AFO’suz sonuç ortalamaları (36,07 ± 

3,32) bunu doğrulamaktadır. D bölümü itemleri bir pozisyondan diğerine geçişi 

gerektiren itemler içermektedir. Bu geçiş itemlerinin bazıları AFO kullanımı ile daha 

güçleşebilmektedir. AFO’nun geçiş itemlerinde pozitif etkisinin olması için, ortez 

endikasyonu her vakaya göre değişmekle birlikte, ince ve mümkün olduğunca 

esneyebilen materyalden yapılmış olması gerektiğini düşünüyoruz.  

 

KMFÖ-88 güvenilirlik, geçerlilik ve zaman içindeki değişime duyarlılığı 

gösterilmiş standardize bir değerlendirmedir (58). Yürüme yardımcıları ve/veya 

ortezlerin etkilerini değerlendirmede bunun kullanışlılığı için kanıt tam olarak açık 

değildir. KMFÖ’nin AFO ya da yürüme yardımcısı kullanan çocukların fonksiyonunu 

değerlendirmeyi ve skorlamayı sağlayan ayrı bir bölümü olmakla birlikte, KMFÖ-88’in 

fizik özelliklerinin yürüme yardımcısı ve ortezlerle kullanımı hakkında araştırma azdır. 

Yine de KMFÖ AFO’nun etkisini değerlendirmede birkaç çalışmada yer almıştır. 

 

Ferdjallah ve ark. 2000 yılında 5 vakalı spastik diplejik SP örneğinde 2 tip 

AFO’nun  etkisi çalışmasında postural stabilite, yürüme ve KMFÖ hedef total skorları 

arasındaki ilişkiye bakmışlardır (88). Çocukların yalın ayak değerlendirmelerine kıyasla 

ortezli değerlendirdiklerinde KMFÖ hedef total skorları arttığı sonucuna varmışlardır. 

AFO’nun etkilerini değerlendirmede postural stabilite, yürüme ve KMFÖ 

değerlendirmesi  kombinasyonunu içeren ölçümleri tavsiye etmişlerdir. Bununla 

birlikte, yazarlar hedef total skoru hesaplamak için KMFÖ’nün hangi bölümünü 

kullandıklarını belirtmedikleri gibi sonuçlarını destekleyen istatiksel analiz de 

vermemişlerdir.  
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Bir çocuğun durumunun hangi yönünün değerlendirilmek istendiğinin açık 

olması önemlidir. Primer hedef çocuğun aktivite seviyesindeki değişme ve gelişmeyi 

inceleme olduğunda normal eklem hareketi, yürümenin parametreleri gibi ölçümler 

fonksiyonel değerlendirme için yardımcı olmamaktadır. Bu nedenle biz de ortezin 

zeminde oynama, merdiven çıkma gibi günlük aktiviteler üzerine etkisi üzerinde 

durduk. AFO kullanımının bu aktiviteler üzerine yalın ayağa kıyasla pozitif etkisinin 

olabileceğini varsaydık. 

 

Sonuçlarımız arasında negatif değişim veya istatiksel olarak anlamlı olmayan 

değişimler gözlemledik. Daha önce de belirttiğimiz gibi AFO materyal esnekliklerinin 

sonuçlarımızı etkilemekte olduğunu düşünmekteyiz. 

 

Ayrıca  KMFÖ hareketin kalitesinden çok bir çocuğun bir hareketin ne kadarını 

yapabildiği ile ilgilenmektedir. Bunun  için hareketin kalitesini ölçen KMPÖ (Kaba 

Motor Performans Ölçeği) gibi bir değerlendirme ile KMFÖ ve AFO’lu ve yalın ayaklı 

karşılaştırmalar için bu ölçeklerin klinikte birlikte kullanılabileceğini de tavsiye 

etmekteyiz. 

 

Maltais ve ark. 2001 yılında eklemli AFO kullanan spastik diplejik SP’li 10 

çocukla yaptıkları çalışmada yalın ayak yürümeye kıyasla eklemli AFO 

kullandıklarında oksijen alımında anlamlı azalma bulmuşlardır (p< 0.05) (89). Ancak 

KMFÖ hedef total skorlarında (bölüm E ve D’de) değişiklik olmamıştır.  

 

Buckon ve ark. 2001 yılında 30 hemiplejik SP’li çocukta üç farklı AFO’nun 

(eklemli, posterior leaf spring ve solid) etkilerine bakmışlardır (90). Çocukların 

yürümede enerji tüketimlerini artırmadan bütün AFO tiplerinde daha hızlı 

yürüyebildiklerini bulmuşlardır. KMFÖ skorlarında (D ve E bölümlerinde) farklı AFO 

tipleri veya AFO kullanımı ve yalın ayak yürüme arasında anlamlı farklılık yoktu.  

 

Bu iki çalışma ve bizim D ve E bölümündeki AFO’lu ve yalın ayak 

fonksiyonlarının karşılaştırmalarındaki sonuçlar benzerdir.  
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Russell DJ ve ark. 2005 yılında 257 SP vakasında KMFÖ-88’in yürüme 

yardımcısı veya ortez kullanımı sonucu çocuklardaki fonksiyon değişikliklerine duyarlı 

olup olmadığını sorgulamışlar ve yürüme yardımcısız veya yalın ayak fonksiyonu 

karşılaştırmışlardır (3). Veriler 5 yıllık uzunlamasına çalışmalarında 2 ve 15  yaş arası  

(ortalama 7 yaş 4 ay ± 2 yaş 11 ay) 206 spastik, 13 diskinetik, 9 ataksik, 27 hipotonik 

veya mixt tip olgudan elde edilmiştir. KMFSS’ne göre 40 olgu Seviye 1, 34 olgu Seviye 

2, 93 olgu Seviye 3, 76 olgu Seviye 4 ve 14 olgu Seviye 5’de idi. Bu gruplarda 

eşleştirilmiş t testi ile yapılan karşılaştırmalarda total KMFÖ-88 skorları Seviye 1, 3 ve 

4’te anlamlı değişiklik (α<0,05), Seviye 2’de anlamsız değişiklik gösterdi. Yürüme 

yardımcısı ve/veya ortez kullanımı sonucu fonksiyonel değişiklikleri  değerlendirmede 

KMFÖ-88’in duyarlı olduğunu bildirmişlerdir.  

 

KMFSS Seviye 1’den 4’e kadar KMFSS seviyelerine göre; yalnızca AFO’lu, 

yürüme yardımcısız ve yardımcılı total KMFÖ-88 ve bölüm D ve E skorlarını 

eşleştirilmiş t teste göre kıyaslamışlardır (p>0,05).  Yalın ayak fonksiyondan AFO’lu 

fonksiyona istatiksel anlamlılık yalnızca Seviye 3 ve 4’te idi. Bölüm D’deki değişkenlik 

Seviye 1 ve 2’de en genişti, bazı çocuklar ortezlerini giydiklerinde bizim 

çalışmamızdakine benzer şekilde negatif değişiklik veya fonksiyonda azalma 

göstermekteydi. Bölüm E Seviye 1’den 4’e kadar olan çocuklar için anlamlı değişiklik 

gösterdi. Bu çalışmada farklılıklar bizim çalışmamıza kıyasla küçük fakat anlamlı 

değişim göstermektedir. 

 

Bizim çalışmamızda 14 Seviye 1 ve 6 Seviye 2 spastik hemiparezili olgularda 

KMFÖ-88 AFO’lu ve AFO’suz D ve E bölümü skorlar ayrı ayrı t teste göre 

karşılaştırıldığında p>0,05 olarak bulundu. Seviye 2 çocuklar için anlamlı değişikliğin 

yetersizliğini bir kural olarak kabul edemeyiz. Bu  Seviye 2 vaka örneğinin küçük 

olması sonucu olabilir ve bir farklılık varsa bile bunu tespit etmek için zayıf bu örnek 

yetersiz güçte olabilir. Bölüm D’de (Ayakta durma) Seviye 1 ve 2 çocukların AFO’lu 

ve AFO’suz karşılaştırmasında anlamlı değişiklik göstermemiştir. Bu Seviye 1 ve 2 

spastik hemiparezi çocukların ayakta durma fonksiyonlarının zaten yüksek olması 

nedeniyle olabilir. Seviye 2 çocuklar Seviye 1 çocuklara kıyasla, geçiş hareketlerini 

başarmada, hareketin kalitesi, koşma ve sıçrama gibi kaba motor becerileri 

gerçekleştirmede güçlükleri vardır. Seviye 2 spastik hemiparezi çocuklarımız arasında 
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diğer fonksiyonları Seviye 1 vakalara çok yakın olup, ağırlık aktarma yetersizliğinden 

veya korkudan dolayı  çoğunlukla ard arda merdiven çıkıp inme fonksiyonları, bir 

sopanın üzerinden diğer bacağa ağırlık aktarıp geçme gibi fonksiyonları yetersizdi. 

Dolayısıyla diğer skorlamaları birbirine yakın olup geniş bir dağılım göstermemiş 

olabilirler. 

   

Bununla birlikte, bizim çalışmamızda AFO kullanımının fonksiyon üzerine 

etkisi istatiksel olarak anlamlı olmadığı halde (p>0,05), ortezlerin fonksiyon üzerine 

pozitif etkisinin olmadığını veya KMFÖ-88’in AFO’nun fonksiyon üzerindeki etkilerini 

test etmede yeterli derecede duyarlı olmadığını kesin bir şekilde söyleyemeyiz. Biz 

örneğimizi araştırmada ilk amacımız olan 1 DYT’nin geçerliliğini artırmak, homojen bir 

grup oluşturmak için bağımsız, yürüme yardımcısız yürüyebilen, cerrahi geçirmemiş ve 

AFO kullanan vakalarla sınırlandırdık. Bu da araştırmamızın ikinci amacı olan 

AFO’nun kaba motor fonksiyon üzerine olan etkilerini incelemek için limitasyon 

oluşturmuş olabilir.  

 

Bizim vakalarımız ortopedik cerrah tarafından takipteydi. Dolayısıyla  

laboratuarımızda spastik diparezi vakalarının birçoğu yürüme paternlerinin gelişmesi, 

biyomekaniksel düzgünlüğe ulaşmaları için 4-5 yaşından itibaren ameliyat endikasyonu 

alıp takip edilebilmektedir. Yani seçtiğimiz spastik diparezi olgu örneğimiz yetersiz 

güçte olabilir. Olgularımızın çoğu unilateral etkilenimli olup, 1 olgu hariç hastalığın 

şiddeti Seviye 1 ve 2 olan fonksiyonel performansları birbirine yakın olan olgulardı. Bu 

yüzden de geniş bir dağılım elde edilememiş olabilir.  

 

Özet olarak, SP’li çocuklarda KMFÖ-88 kullanımı ile ortezlerin kaba motor 

fonksiyon üzerine etkisi ile ilgili ihtilaflı sonuçlar vardır. Bu AFO kullanımı ile 

yürümenin parametrelerinde görülen değişikliklerin diğer kaba motor fonksiyonlardaki 

değişikliklere dönüştürülememesi sebebiyle olabilir. KMFÖ-88’in AFO kullanımı ile 

ortaya çıkan fonksiyonel değişikliklere duyarlılığı az olabilir veya çalışmaların küçük 

örnekleri hipotezimiz doğru olsa bile tip 2 hata olasılığını artırmaktadır. 
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Sullivan E ve ark. 2007 yılında 4 ve 18 yaşlar arası  (ortalama 11yaş) 562 

ambulatuar SP vakasında çok merkezli ve prospektif olarak yaptıkları araştırmada 

fonksiyonel sonuç ölçümleri arasındaki ilişkileri incelemişlerdir (91). Bu ölçümler 

arasında KMFÖ Bölüm D ve E, temporal-spatial yürüme parametreleri, ambulasyon 

sırasında oksijen tüketimi gibi ölçümler yer almaktaydı. Sonuç olarak aralarında KMFÖ 

bölüm E’nin de yer aldığı üç ölçeğin ambulatuar SP’li çocukların fonksiyonel 

sonuçlarının değerlendirilmesinde en uygun enstrumanlar olduğunu bildirmişlerdir. 

 

Bizim çalışmamızda da hastalığın şiddeti sınıflandırırken diğer fonksiyonları çok 

yakın değerde olsa bile, Seviye 1 ve Seviye 2 hastalarda E bölümünde yer alan 

merdiven çıkıp-inme fonksiyonunun ayrıntıları belirleyici oldu.  

Ortezlerin ve yürüme yardımcılarının etkilerinin sistematik bir değerlendirmesi için 

vücut fonksiyon ve yapı değişikliklerini, aktivite seviyesi değişikliklerini ve onların bir 

çocuğun günlük yaşama katılımı üzerine etkisini tümüyle anlama ölçümlerin 

kombinasyonunu gerektirmektedir. 

 

Mobilite, kontrol ve performansı artırmak için çocukların ortez ve yardımcı 

kullanımı üzerine etki resmini tamamlamaya yardım etmek için bir çocuğun günlük 

aktivitelerle ilişkili motor aktivite (Pediatrik Özürlülük Değerlendirme Envanteri, PEDI) 

ve katılım ölçümlerinde olduğu gibi vücut fonksiyon ve yapı ölçümlerine de ayrıca 

ihtiyaç vardır (91). KMFÖ, çocuklarda hareketin kalitesindeki değişiklikleri 

göstermediği gibi, çocuğun tüm fonksiyonlarındaki değişiklikleri tespit etmemektedir. 

Örneğin, çocuk tırmanma, özellikle merdiven inmede daha kontrollü, güvenli ve hızlı, 

daha iyi eksantrik kas kontrolü gösteriyor olabilir (92). Bu değişiklikleri de gözden 

kaçırmamak için KMPÖ ile yalın ayak ve AFO’lu karşılaştırmalar yapılabileceğini 

öneriyoruz 

 

Çalışmamız göstermiştir ki, 1 DYT ambulatuar SP’li çocukların kaba motor 

fonksiyonu ile ilgili klinikte pahalı ekipmanlar gerektirmeyen, kullanışlı, pratik bilgi 

sağlayan bir testtir. Yürüyebilen SP’li çocukların değerlendirilmesinde standart bir test 

olarak yardım edebilir. 1 DYT’nin güvenilirliği ve zaman içindeki değişikliklere 

duyarlılığı  üzerine yapılacak çalışmalara ihtiyaç vardır. 
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FORM 1 

  

                          KABA MOTOR FONKSİYON ÖLÇEĞİ ( KMFÖ) 

                         PUAN FORMU ( KMFÖ-88 ve KMFÖ-66 puanlama) 

 

                          GROSS MOTOR FUNCTION MEASURE (GMFM)  

                          SCORE SHEET (GMFM-88 and GMFM-66 scoring) 

                                                      Version 1.0 

                           

                                                                                                                           PUAN/TE                                                                                                                           

İTEM  

A:UZANMA&YUVARLANMA 

 1. Sırtüstü, baş orta hatta: Ekstremite simetrisi ile birlikte başı çevirme............0 1 2 3 /1 

* 2. Sırtüstü: Elleri orta hatta getirme, bir parmağın diğer parmağı çaprazlaması ile 

birlikte   …………………………………………………………………………0 1 2 3 /2 

 3. Sırtüstü: Başı  45°  kaldırma ...........................................................................0 1 2 3 /3 

 4. Sırtüstü: Sağ kalça ve dizi tam açı aralığında fleksiyona alma.......................0 1 2 3 /4 

 5. Sırtüstü: Sağ kalça ve dizi tam açı aralığında fleksiyona alma.......................0 1 2 3 /5 

* 6. Sırtüstü: Sağ kolla uzanma, el oyuncağa doğru orta hattı çaprazlar…..........0 1 2 3 /6 

* 7. Sırtüstü: Sol kolla uzanma, el oyuncağa doğru orta hattı çaprazlar .............0 1 2 3 /7 

 8. Sırtüstü: Sağ taraf üzerinden yüzüstüne döner…………………....................0 1 2 3 /8 

 9. Sırtüstü: Sağ taraf üzerinden yüzüstüne döner ...............................................0 1 2 3/9         

* 10. Yüzüstü: Başı dik tutar………………......................................................0 1 2 3 /10   

11. Yüzüstü: Ön kollar üzerinde: başı dik tutar, dirsekler ekstansiyonda, göğüs 

yükselmiş............................................................................................................0 1 2 3 /11 

12. Yüzüstü ön kollar üzerinde: Ağırlık sağ ön kolda, zıt kolu tam olarak ekstansiyona 

ileri alma………………………………………………………………………0 1 2 3 /12 

13. Yüzüstü: ön kollar üzerinde: Ağırlık sol ön kolda, zıt kolu tam olarak ekstansiyona 

ileri alma………………………………………………………………………0 1 2 3/ 13 

14. Yüzüstü: Sağ taraf üzerinden sırtüstüne dönme...........................................0 1 2 3/ 14 

15. Yüzüstü:  Sol taraf üzerinden sırtüstüne dönme...........................................0 1 2 3/ 15 

16. Yüzüstü: Ekstremiteleri kullanarak sağ taraf üzerinde 90° dönme..............0 1 2 3 /16 

17. Yüzüstü: Ekstremiteleri kullanarak sol taraf üzerinde 90° dönme ..............0 1 2 3 /17 
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İTEM       

B:OTURMA                                                                                                    PUAN/ TE        

 

* 18. Sırtüstü, eller inceleyici tarafından kavranmış: Baş kontrolü ile oturmaya gayret 

eder ....................................................................................................................0 1 2 3/ 18 

19. Sırtüstü, sağ tarafa döner,oturmaya geçer………………............................0 1 2 3/ 19 

20. Sırtüstü, sol tarafa döner, oturmaya geçer……………................................0 1 2 3/ 20 

* 21. Minderde oturur, göğüs terapist tarafından desteklenmiş: Başı yukarı kaldırır, 3sn 

tutar………………………………………………………….............................0 1 2 3/ 21 

* 22. Minderde oturur, göğüs terapist tarafından desteklenmiş: Başını orta hatta kaldırır, 

10sn tutar……………………………………………........................................0 1 2 3/ 22 

* 23. Minderde oturur, kollar destekli: 5sn sürdürür……............................. …0 1 2 3/ 23 

*24. Minderde oturur: Kollar serbest oturmayı 3sn sürdürür……………….....0 1 2 3/ 24 

* 25.Önünde küçük bir oyuncakla minderde otururken: İleri doğru eğilir, oyuncağa 

dokunur,kol desteksiz yeniden dikleşir……………………..............................0 1 2 3/ 25 

* 26. Minderde oturur: çocuğun 45° sağ taraf arkasına yerleştirilmiş oyuncağa dokunur, 

başlangıç pozisyonuna geri döner......................................................................0 1 2 3/ 26 

* 27. Minderde oturur: çocuğun 45° sol taraf arkasına yerleştirilmiş oyuncağa dokunur, 

başlangıç pozisyonuna geri döner......................................................................0 1 2 3/ 27 

28. Sağ tarafına oturma: Kollar serbest 5sn sürdürür ........................................0 1 2 3/ 28 

29. Sol tarafına oturma: Kollar serbest 5sn sürdürür..........................................0 1 2 3/ 29 

*30. Minderde oturur : Kontrollü bir şekilde yüzüstü pozisyona doğru iner.....0 1 2 3/ 30 

*31. Ayaklar önünde minderde oturur: Sağ taraf üzerinden 4 nokta pozisyonuna geçer 

............................................................................................................................0 1 2 3/ 31 

*32. Ayaklar önünde minderde oturur: Sol taraf üzerinden 4 nokta pozisyonuna 

geçer...................................................................................................................0 1 2 3/ 32 

33. Minderde oturur : Kol desteği olmaksızın bacaklarıyla 90° döner ….…….0 1 2 3/ 33 

* 34. Sırada oturur: Kollar ve ayaklar serbest 10 sn sürdürür ...........................0 1 2 3/ 34 

* 35.Ayakta Durmadadır: küçük sıraya oturur ..................................................0 1 2 3/ 35 

* 36. Zeminde: Küçük sıraya oturmaya gayret eder...........................................0 1 2 3/ 36 

* 37 Zeminde: Büyük sıraya oturmaya gayret eder............................................0 1 2 3/ 37 

                                                                                          TOTAL puan bölüm B 
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 İTEM                                                                                                                            

C: SÜRÜNME&DİZ ÜSTÜ                                                                         PUAN/TE 

 

     38. Yüzüstü: ileri doğru 1.8m (6')sürünür ....................................................0 1 2 3/ 38 

* 39. 4 Nokta: Ağırlık eller ve dizler üzerinde, pozisyonu 10sn sürdürür.........0 1 2 3/ 39 

* 40. 4 Nokta: Kollar serbest oturmaya geçer ...................................................0 1 2 3/ 40 

* 41.Yüzüstü: 4 nokta pozisyonuna geçer, ağırlık eller ve dizler üzerindedir...0 1 2 3/ 41 

* 42. 4 Nokta: Sağ elle ileri doğru uzanır, eller omuz seviyesinin üzerindedir.0 1 2 3/ 42 

* 43. 4 Nokta: Sol elle ileri doğru uzanır, eller omuz seviyesinin üzerindedir..0 1 2 3/ 43 

* 44. 4 Nokta: 1.8m (6 adım) emekler veya emekleme sürünme arası gider.....0 1 2 3/ 44 

* 45. 4 nokta: 1.8m (6 adım) resiprokal bir şekilde ileri doğru emekler............0 1 2 3/ 45 

* 46. 4 nokta: Eller ve dizler/ayaklar üzerinde 4 basamak yukarı doğru 

emekler………………………………………………………………………...0 1 2 3/ 46 

47. 4 nokta: Eller ve dizler/ayaklar üzerinde 4 basamak aşağı doğru emekler..0 1 2 3/ 47 

* 48. Minderde oturma: Kollarını kullanarak dizüstüne kalkar, kollar serbest 10sn 

sürdürür...............................................................................................................0 1 2 3/ 48 

49. Diz üstü: Kollarını kullanarak sağ dizi üzerine yarım diz üstüne geçer, kollar serbest 

10 sn sürdürür.....................................................................................................0 1 2 3/ 49 

50. Diz üstü: Kollarını kullanarak sağ dizi üzerine yarım diz üstüne geçer, kollar serbest 

10  sn sürdürür....................................................................................................0 1 2 3/ 50 

* 51. Diz üstü: Kollar serbest diz üstü ileri doğru 10 adım yürür......................0 1 2 3/ 51 

                   

                                                                                                    TOTAL puan bölüm C 

 

İTEM 

D: AYAKTA DURMA                                                                                   PUAN   TE 

 

 

* 52. Zeminde: Büyük sıraya doğru ayağa kalkmaya gayret eder.....................0 1 2 3/ 52 

* 53. Ayakta: Kollar serbest 3sn durur...............................................................0 1 2 3/ 53 

* 54. Ayakta: Bir eliyle büyük sıradan tutarken sağ ayağını 3sn kaldırır .........0 1 2 3/ 54 

* 55. Ayakta: Bir eliyle büyük sıradan tutarken sol ayağını 3sn kaldırır...........0 1 2 3/ 55 

* 56. Ayakta: Kollar serbest 20sn durur………………….................................0 1 2 3/ 56 
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* 57. Ayakta: Kollar serbest sol ayağını 10sn kaldırır.......................................0 1 2 3/ 57 

* 58. Ayakta: Kollar serbest sağ ayağını 10sn kaldırır ......................................0 1 2 3/ 58 

* 59. Küçük sırada oturma: Kollarını kullanmadan ayağa kalkar……..............0 1 2 3/ 59 

* 60. Diz üstü: Sağ diz üstünde yarım diz üstünden kollarını kullanmadan ayağa kalkar  

............................................................................................................................0 1 2 3/ 60 

* 61. Diz üstü: Sol diz üstünde yarım diz üstünden kollarını kullanmadan ayağa kalkar  

............................................................................................................................0 1 2 3/ 61 

* 62. Ayakta: Kontrollü bir şekilde zemine oturur, kollar serbest.....................0 1 2 3/ 62 

* 63. Ayakta: Kollar serbest çömelir ……………….........................................0 1 2 3/ 63 

* 64.Ayakta: Objeyi zeminden alır, kollar serbest, tekrar ayağa kalkar ............0 1 2 3/ 64 

 

                                                                                                    TOTAL puan bölüm D 

 

 

İTEM  

E: YÜRÜME, KOŞMA & SIÇRAMA                                                         PUAN/ TE                                                      

 

* 65. Ayakta, her iki el geniş sıranın üzerinde: Sağa doğru 5 adım gider..........0 1 2 3/ 65 

* 66. Ayakta, her iki el geniş sıranın üzerinde: Sola doğru 5 adım gider..........0 1 2 3/ 66 

* 67. Ayakta, her iki elinden tutulmuş: İleri doğru 10 adım atar………...........0 1 2 3/ 67 

* 68. Ayakta, tek elinden tutulmuş: İleri doğru 10 adım atar………………….0 1 2 3/ 68 

* 69. Ayakta: İleri doğru 10 adım  alır………...................................................0 1 2 3/ 69 

* 70.Ayakta: İleri doğru 10 adım  alır, durur, 180° döner, tekrar geri gelir.......0 1 2 3/ 70 

* 71. Ayakta: Geriye doğru 10 adım yürür………………….............................0 1 2 3/ 71 

* 72. Ayakta: İki eliyle büyük bir objeyi tutarken ileri doğru 10 adım alır.......0 1 2 3/ 72 

* 73. Ayakta: Paralel çizgilerin (arası 20cm)  arasında ileri doğru 10 ardışık adım 

alır……………………………………………………………………………...0 1 2 3/ 73 

* 74. Ayakta: 2cm genişliğinde düz bir çizgi üzerinde ileri doğru 10 ardışık adım 

alır………………………………………………………………………….......0 1 2 3/ 74 

* 75. Ayakta: Diz seviyesindeki sopa üzerinden sağ ayağını ileri doğru atarak adım 

alır…………………………………………………...........................................0 1 2 3/ 75 

* 76. Ayakta: Diz seviyesindeki sopa üzerinden sağ ayağını ileri doğru atarak adım 

alır…………………………………………………..........................................0 1 2 3/ 76 
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* 77. Ayakta: 4.5m koşar,durur & geri döner ....................................................0 1 2 3/ 77 

* 78. Ayakta: Sağ ayağıyla topa vurur...............................................................0 1 2 3/ 78 

* 79. Ayakta: Sağ ayağıyla topa vurur...............................................................0 1 2 3/ 79 

* 80.Ayakta: Her iki ayak eş zamanlı kalkarak 30cm(12 inç) yukarı sıçrar......0 1 2 3/ 80 

* 81. Ayakta: Her iki ayak eş zamanlı kalkarak 30cm(12 inç) ileri sıçrar.........0 1 2 3/ 81 

* 82. Ayakta sağ ayak üzerinde durma: 60cm(24inç) çapında daire içerisinde sağ ayağı 

üzerinde 10 kez zıplar …………………………………………………............0 1 2 3/ 82 

* 83. Ayakta sol ayak üzerinde durma: 60cm(24inç) çapında daire içerisinde sol ayağı 

üzerinde 10 kez zıplar........................................................................................0 1 2 3/ 83 

* 84. Ayakta, bir trabzandan tutarken: Bir trabzandan tutarak ayaklar ard arda 4 

basamak yukarı çıkar………………….……………………………………….0 1 2 3/ 84 

* 85. Ayakta, bir trabzandan tutarken: Bir trabzandan tutarak ayaklar ard arda 4 

basamak aşağı iner…………………...………………………………….......... 0 1 2 3/ 85 

* 86.Ayakta: Ayaklar ard arda 4 basamak merdiven çıkar................................0 1 2 3/ 86 

* 87. Ayakta: Ayaklar ard arda 4 basamak merdiven iner………...…..............0 1 2 3/ 87 

* 88. 15cm (6inç) yükseklikte dururken: Her iki ayak eş zamanlı kalkarak aşağı 

sıçrar…………………………………………………………….......................0 1 2 3/ 88 

                                                                     TOTAL puan bölüm E 

TE: Test edilmedi. 

Bu değerlendirme bu çocuğun normaldeki performansını gösterdi mi?    

EVET      HAYIR 

 

 

AÇIKLAMALAR : 

 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 
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FORM 2 

FİZYOTERAPİ TAKİP FORMU 

 

 

ADI-SOYADI: 

DOĞUM TARİHİ: 

TANI: 

 

ANAMNEZ:               PRENATAL          PERİNATAL                    POSTNATAL 

 

 

 

ŞİDDETİ/GMFCS : 

KLİNİK TİPİ         : 

EXTREMİTE DAĞILIMI 

 

YÜRÜME PATERNİ:                 sıçrama                  bükük diz yürüyüşü 

                                                     oraklama                makaslama 

 

 

GMFM SKORU: 

 

KULLANDIĞI CİHAZ: 

 

NEH 

 

POSTÜR DEĞERLENDİRMESİ: 

BTX ENJEKSİYONU:                      VAR                           YOK 

1 DK YÜRÜME TESTİ:(maximum yürüme hızında) 

 

 

            ALINAN MESAFE (metre): 
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ÖZGEÇMİŞ 

Kişisel Bilgiler 

Adı  GÜL Soyadı  BAŞIBÜYÜK 

Doğ.Yeri  KAHRAMANMARAŞ Doğ.Tar.  9/7/1983 

Uyruğu  TC 
TC Kim 

No 
31276706440 

Email rose4616@hotmail.com Tel 0545 946 74 81 

 

Eğitim Durumu 

 

 Mezun Olduğu Kurumun Adı Mez. Yılı 

Doktora   

Yük.Lis.   

Lisans 
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FİZİK TEDAVİ ve 

REHABİLİTASYON YÜKSEKOUKULU 
2005 

Lise  
KAHRAMANMARAŞ ÇUKUROVA ELEKTRİK 

ANADOLU LİSESİ 
2001 

 

İş Deneyimi 

 

 Görevi  Kurum   Süre (Yıl - Yıl) 

1. FİZYOTERAPİST 

İSTANBUL ÖZEL 

EVREN REHABİLİTASYON 

MERKEZİ 

2005 - 2008 

2. FİZYOTERAPİST 

KAHRAMANMARAŞ ÖZEL 

ÖZGÜR ÇOCUK  

REHABİLİTASYON MERKEZİ 

2005-2005 

3.   - 
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Yabancı 

Dilleri 

Okuduğun

u Anlama* 
Konuşma* Yazma* 

ÜDS 

Puanı 

(Diğer) 

                  Puanı 

İngilizce İyi İyi İyi 77.500  

      

 

 Sayısal Eşit Ağırlık Sözel 

LES Puanı  65.906 70.221 75.720 

(Diğer)                     Puanı    

 

Bilgisayar Bilgisi 

 

Program Kullanma becerisi 

WORD İyi 

EXCELL İyi 

POWER POİNT İyi 

 

 

 

 

Katıldığı Kongreler 

                                         

Kasım 2005                         1. Ulusal Serebral Palsi Kongresi 

Mart 2006                            Pediatrik Rehabilitasyona Farklı Yaklaşımlar                 

Kasım 2007                         2. Ulusal Serebral Palsi ve Gelişimsel Bozukluklar Kongresi 

Mayıs 2007                          Çocuk Nörolojisi Günleri 

Ocak 2007                            Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu 
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Katıldığı Kurslar 

 

2006 Mayıs                         Bobath’ın Yenilenen Yaklaşımında, Normal Motor                    

                                            Gelişimin Biyomekanik ve Kinezyolojik Açıdan Analizi  

 

2006 Kasım                         Serebral Palsi’li Çocuklarda Uygulamalı Ortez Kursu 

2007 Ocak                           Gross Motor Function Measurement (GMFM) Kursu 

2007 Ocak                           Pediatrik Bobath Kursu (basic) 

2007 Mayıs                          Sonografi ile botulinom Toksin A Enjeksiyonu 

2007 Ekim                           Duyu Bütünlemesinin Nörobiyolojik Temeli 




