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ONAY 

 

 “Hemiplejik üst ekstremite rehabilitasyonunda, konvansiyonel fizik tedavi 

modaliteleri ve nöromüsküler elektriksel stimülasyon kombinasyonunun, tek başına 

konvansiyonel fizik tedavi modaliteleri ile karşılaştırılması” adlı çalışma Atatürk 

Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik Kurul Başkanlığı’nca 13.03.2009 tarih ve 2 nolu 

toplantıda görüşülmüş ve etik kurallara uygun bulunmuştur. Çalışma, Dahili Tıp 

Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nca 28.04.2009 tarih ve 3 sayılı oturumun, 22 nolu kararı ile 

tez konu çalışması kabul edilmiştir. 
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ÖZET 

Baygutalp, F. Hemiplejik Üst Ekstremite Rehabilitas yonunda, Hemiplejik Üst 

Ekstremite Rehabilitasyonunda, Konvansiyonel Fizik Tedavi Modaliteleri ve 

Nöromüsküler Elektriksel Stimülasyon (NMES) Kombina syonunun, Tek Ba şına 

Konvansiyonel Fizik Tedavi Modaliteleri Đle Kar şılaştırılması 

Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp v e Rehabilitasyon Anabilim Dalı, 

Tıpta Uzmanlık Tezi, Erzurum, 2010. 

 Bu çalışma, inme sonrası hemipleji/hemiparezi gelişen, 30 hasta üzerinde 

konvansiyonel fizik tedavi modaliteleri ile NMES’in kombine uygulamasının üst 

ekstremite rehabilitasyonunda ek bir fayda getirip getirmediğini araştırmayı amaçladı. 

Hastalar 2 gruba ayrılarak, 1. gruba NMES (3 hafta süreyle haftada 5 gün, günde 1 kez 

omuza 30 dk, kola 60 dk ve ön kola 30 dk),  2.gruba yalnız konvansiyonel fizik tedavi 

modaliteleri 3 hafta süreyle uygulandı. Tedavi etkinliğini değerlendirmek için omuzda 

tüm yönlerde aktif EHA, dirsek, el bileği ve 2.3.4. MCF eklemlerde aktif fleksiyonunun 

gonyometrik ölçümleri,  tonus değerlendirmesinde MAS, hemiplejik taraf ağrısında VAS, 

motor iyileşmede Brunnstrom’ un üst ekstremite ve el evrelemesi, fonksiyonel 

iyileşmede Barthel Đndeksi kullanıldı. 

Sonuç olarak bulgularımız ışığında; hemiplejik üst ekstremite 

rehabilitasyonunda NMES ve konvansiyonel fizik tedavi modaliteleri kombinasyonunun 

tek başına konvansiyonel fizik tedavi modaliteleri uygulamasına göre özellikle omuz dış 

rotasyonunda artış, el bileği spastisitesi MAS değerlerinde ve hemiplejik üst ekstremite 

ağrısı VAS değerlerinde azalma gibi parametrelerde istatistiksel olarak daha anlamlı 

iyileşmeler sağladığı görüldü. Bu nedenle NMES ve konvansiyonel fizik tedavi 

modalitelerinin hemiplejik üst ekstremite rehabilitasyonunda birlikte kullanımının daha 

etkili bir yöntem olduğunu düşünmekteyiz. 

 

Anahtar Kelimeler: inme, üst ekstremite, nöromüsküler elektriksel stimülasyon 
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ABSTRACT 

Comparision of combine application of conventional physical therapy modalities 

with neuromuscular electrical stimulation (NMES) an d only conventional 

physical therapy modalities on hemiplegic upper lim b rehabilitation.  

Atatürk University, Faculty of Medicine, Department  of Physical Medicine and 

Rehabilitation, Erzurum, 2010. 

This study aimed to investigate whether combine application of conventional 

physical therapy modalities and NMES provided additional benefits to motor and 

functional outcome of upper extremity on 30 patients with hemiplegia/hemiparesis. 

Patients were assigned into two groups, conventional physical therapy modalities and 

NMES were performed for group 1 (to shoulder 30 minutes, arm 60 minutes and 

forearm 30 minutes once in a day, 5 day in a week, for three weeks), only conventional 

physical therapy modalities were performed for group 2 for three weeks. To assess 

efficiency of treatment; active ROM at all sides for shoulder, goniometric measure of 

active flexion  for elbow, wrist and 2.3.4. MCF joints, MAS for tonus assesment, VAS for 

hemiplegic side pain, Brunnstrom’s upper limb and hand motor outcome grades for 

motor outcome, Barthel Đndex for functional outcome were perfomed.  

Consequently, according to our findings; it was seen that, combine application 

of conventional physical therapy modalities and NMES provided more statistically 

significant improvements than the single application of conventional physical therapy 

modalities by means of the some parameters ,specially, increase on shoulder external 

rotation, decrease on elbow spasticity MAS scores and  hemiplegic upper limb pain 

VAS scores, on hemiplegic upper extremity rehabilitation. For this reason, we think that 

combine application of NMES and conventional physical therapy modalities is a more 

efficient method. 

 

Keywords: stroke, upper limb, neuromuscular electrical stimulation 
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1. GĐRĐŞ 

 Erişkin yaşamın nörolojik hastalıkları arasında inme, sıklık ve önem açısından 

ilk sırada yer alır. Dünyada en yaygın ciddi nörolojik problemdir. Dünyadaki en sık 3. 

ölüm nedeni olup tüm ölümlerin %10’u inme nedeniyle oluşmaktadır. Dünya Sağlık 

Örgütü istatistiklerine göre tüm dünyada her yıl 15 milyon kişi inme geçirmekte, 

bunların 5 milyonu ölmekte, 5 milyonu ise kalıcı hasarla ömrünü devam ettirmektedir. 

Yetişkinlerde uzun dönem fiziksel engelliliğin en sık görülen sebebidir (1). En sık 

yatırılarak tedavi edilen nörolojik hastalıklardan biri olması açısından da önemlidir. 

Morbiditeye ve uzun süreli dizabiliteye neden olmaktadır. Kısaca inme, hem sıklığı hem 

de sonuçları yönünden birey ve toplum açısından önemli bir sağlık sorunudur. 

 Đnme genellikle serebral iskemi, intraserebral kanama (ĐSK) ve subaraknoid 

kanama (SAK) ile oluşur. Đnmenin en sık bulgusu; beyin damarlarındaki tıkanma veya 

yırtılmayla beyin dokusunda oluşan hücresel hasara bağlı olarak, bozulan 

fonksiyonların şiddetine göre değişen, hemiparazi veya hemiplejidir (2). 

 Đnme sonrası gelişen hemiplejide, genellikle üst ekstremite alt ekstremiteye göre 

daha çok etkilenir ve motor iyileşme üst ekstremitede daha zayıftır. Üst ekstremite 

insanın en gelişmiş nöromüsküler organı olan el ve koldan meydana gelir. Bu organlarla 

hissetme, tutma, manipulasyon gibi güç ve karmaşık işlerin yapılması gerekmektedir. 

Alt ekstremite fonksiyonları daha az karmaşıktır. Đşlevsel olarak alt ekstremitenin 

vücudu dik pozisyonda tutması ve istenen yöne hareket ettirmesi yeterlidir. 

 Đnme sonrası akut safhadan çıkan hastaların %50'den fazlası yaşamını özürlü 

olarak sürdürmek zorunda kalmaktadır. Bu özürlülüğün en yaygın ve yıkıcı sonucu üst 

ekstremitede ortaya çıkan fonksiyonel yetersizliktir. Đnme sonrasında prognoz, olayın 

nedeni, ciddiyeti ve lokalizasyonu ile ilişkili olmakla birlikte, genelde alt ekstremitenin 

işlevsel prognozu üst ekstremiteden daha iyidir. Hastaların %20-30’u normal olarak 

yürüyebilir, %75’i ambulasyonun belli aşamasına ulaşabilir. Oysa sadece %5 hastanın 

üst ekstremite fonksiyonları normale dönerken, %23-43’ünde ise yetersiz bir 

fonksiyonel iyileşme görülür. Bu nedenle üst ekstremite rehabilitasyonu alt 

ekstremiteye göre daha çok zaman ve uğraşı gerektirmektedir (3-7). 

 Üst ekstremitede prognozun daha kötü olmasının sebepleri olarak; üst 

ekstremite rehabilitasyonu için daha az zaman harcanması, kol fonksiyonlarının 

spontan kullanımının olmaması, üst ekstremite fonksiyonlarının kompleks olması gibi 

faktörler sayılabilir. Ayrıca lezyonun yeri ve ciddiyeti, komorbid durumlar ve eklenen üst 

ekstremite komplikasyonları da prognoza etki eden diğer faktörlerdir. 
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 Ülkemizde ortalama yaşam süresinin uzaması ve inme sonrası akut dönem 

tedavilerinde gelişmeler sonucunda, yaşayan ve rehabilitasyona gereksinim gösteren 

inmeli hasta sayısı hızla artmaktadır.  Đnme rehabilitasyonunda hedef, mevcut motor 

yetersizliklere rağmen bireye günlük yaşam aktivitelerinde en yüksek bağımsızlık 

düzeyinin sağlanmasıdır. Beslenme, hijyen ve giyinme başta olmak üzere tüm günlük 

yaşam aktivitelerinde bağımsızlık için yeterli el ve üst ekstremite fonksiyonları 

gerekmektedir. 

 Đnme sonrası rehabilitasyon programında; konvansiyonel (klasik)  rehabilitasyon 

yöntemleri olan eklem hareket açıklığı (EHA) egzersizleri, güçlendirici egzersizler, 

germe egzersizleri, denge ve mobilite egzersizleri, günlük yaşam aktivitelerini geliştirici 

egzersizler uygulanır. Konvansiyonel tedaviye ek olarak nörofizyolojik tedavi yöntemleri, 

biofeedback, kontrollü olarak indüklenmiş hareket tedavisi, Nöromüsküler Elektriksel 

Stimülasyon (NMES), Fonksiyonel Elektrik Stimulasyon (FES)  ve ortezlerden 

faydalanılır.  

 NMES, inme rehabilitasyonda özellikle motor fasilitasyon ve kas eğitimi için 

kullanılan bir yöntemdir. Hemiparezik üst ekstremitede, motor ve fonksiyonel iyileşmeyi 

hızlandırmak, spastisiteyi azaltmak, omuz ağrısı ve subluksasyonu önlemek veya 

oluşmuşsa tedavi etmek için kullanılır. Ayrıca NMES, hemipljik el rehabilitasyonunda da 

yaygın olarak kullanılmaktadır (8-10). 

 Bu çalışmada, hemiplejik 30 hastanın üst ekstremite rehabilitasyonunda, 

konvansiyonel rehabilitasyon yöntemleri ve NMES kombinasyonunun sadece 

konvansiyonel rehabilitasyon yöntemleri uygulanan hastalara üstünlüğü olup 

olmadığının araştırılması amaçlandı. 
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        2. GENEL B ĐLGĐLER 

2.1.    Đnme 

2.1.1. Tanım, Epidemiyoloji 

 Serebrovasküler hastalıklar (SVH), birincil lezyonun beyni kanlandıran 

damarlarda ve/veya bunlardan geçen kanın özelliklerinde meydana gelen patolojik 

değişiklikler sonucu oluşan klinik nörolojik tablolara verilen genel addır. Đnme, fokal 

SVH'ya bağlı ani başlayan nörolojik defisiti tanımlamak amacıyla kullanılmaktadır (11). 

 Dünya Sağlık Örgütü’nün tanımlanmasına göre inme; vasküler nedenler dışında 

görünür bir neden olmaksızın fokal serebral fonksiyon kaybına ait belirti ve bulguların 

hızla yerleşmesi ile karakterize bir klinik sendromdur. Semptomlar yirmi dört saatten 

uzun sürer ve ölümle sonlanabilir. Sendrom ağırlığı; bir iki günde tam düzelme, kısmi 

düzelme, ağır özürlülük ve ölüm olasılıklarını içeren geniş bir değişkenlik gösterir. 

Đnmeden kurtulanların büyük bir çoğunluğu, temel günlük yaşam aktivitelerindeki 

performanslarında kısıtlılığa yol açan duyusal, motor, kognitif ve emosyonel 

bozukluklara sahiptirler (11-13).  

 Erişkin yaşamın nörolojik hastalıkları arasında sıklık ve önem açısından ilk 

sırada yer alır. Dünyada en yaygın ve ciddi nörolojik problemdir. Đnme; batı 

toplumlarında üçüncü sırada yer alan ölüm nedenidir (14). Đlk 3 günde mortalite 

oranı %20, ilk yılda %25’tir (3,15,16). Aynı zamanda özürlülük yapmada ikinci sırada 

olup endüstrileşmiş toplumlarda hastane başvurularında ve sağlık harcamalarında 

önemli bir yer tutmaktadır (17).  

 Đnme sonrası hayatta kalanların yaklaşık %30-40'ı belirgin bir nörolojik defisite 

sahip olurlar. Bu klinik tablo hemipleji/hemiparezi olarak isimlendirilmektedir (18). 

Hemipleji veya hemiparezi,  iskemi veya hemoraji nedeniyle beyin dokusunda 

enfarktüse neden olan ve genellikle ani başlayan nörolojik bozukluklarla seyreden 

serebrovasküler olayların en sık bulgusudur (4,19,20).  

 Günümüzde epidemiyolojik bilgilerimiz ABD ve Avrupa kaynaklıdır. 

Populasyondaki yıllık insidansı 1.5-4/1000, prevalansı 5-20/1000’dir. Yapılan 

çalışmalarda yaşla insidansı ve prevalansı giderek artmaktadır. Batılı ülkelerinde yıllık 

inme insidansı 55-64 yaş ortalamasında 1,3-3,6/1.000, 65-74 yaş ortalamasında 4,9-

8,9/1.000, 75 yaş üzerinde 13,5-17,9/1.000’dir. 55-64 yaşa göre 75-84 yaş grubunda 

görülme sıklığı 10 kat artmıştır. 44 yaşından önce görülen inmeler tüm inmelerin 

ancak %3-5’ini oluşturmaktadır. Kadınlarda 55-64 yaşları arasında inme insidansı 

erkeklerden 2-3 kat daha azdır. 85 yaşına doğru bu fark azalmaktadır. Siyahlarda inme 
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oranı beyazlardan daha yüksektir.  ABD’de yıllık SVO insidansı 0.12-0.2/1000 olarak 

bildirilmiştir (5,6). Batılı toplumlarda SVO prevalansı ortalama olarak 8/1.000’dir (7).  

 Ülkemizde güvenilir bir kayıt sisteminin bulunmayışı nedeniyle inme insidans ve 

prevelans oranları hakkında güvenilir bilgi yoktur. Türkiye’de SVO sıklığı 176/100.000 

olarak bildirilmekte ve bu her yıl 125.000 yeni hasta anlamına gelmektedir. Bildirilen 

ölüm oranı ise %24’tür. Risk faktörlerinin tanımlanması ve kontrolü büyük olasılıkla bu 

oranları azaltıcı etki gösterecektir. Gelişmiş ülkelerde SVH risk faktörleri ayrıntılı olarak 

tanımlanmış olmasına rağmen, Türkiye’de ülke genelini kapsayan bir çalışma 

bulunmamaktadır (8).  

 Yapılan epidemiyolojik çalışmalar inme sonrası yaşam oranında yükselme 

olduğunu göstermektedir. Ancak iskemik inmelere oranla intraserebral kanamalar 

sonrasında yaşam oranı daha yüksektir. Bu nedenle iskemik inmelerde öncelikle risk 

faktörlerinin belirlenmesi ve korunmaya yönelik çalışmalara gerek duyulmaktadır (21).  

2.1.2. Risk Faktörleri 

 Đnme riski, bireylerin sahip olduğu risk faktörü sayısı ve bu faktörlerin bağımsız 

ve birbirlerine göre rölatif risklerine bağlı olarak kişiden kişiye değişmektedir. 

Günümüzde inme risk faktörlerinin büyük çoğunluğunun tanımlanmış ve tedavi edilebilir 

oldukları gösterilmiştir. Ancak halen gerekli ve etkin önleme yöntemleri yeterince 

uygulanmamaktadır. Yüksek ölüm riskinin olması, uzun süreli özürlülüğe yol açması ve 

ilk inmeden sonra tekrarlama olasılığı nedeniyle inmenin toplumsal sağlık üzerine 

etkilerinin azaltılmasında en etkili yöntem, risk faktörlerinin önlenmesi olarak 

görünmektedir. Đnmeyi tamamen ortadan kaldırma olasılığı olmaması nedeniyle, 

inmenin kötü sonuçlarını azaltmaya yönelik eğitim ve hasta tarama programları 

geliştirilmeli ve risk faktörü taşıyan bireylerin yakın takibi ve tedavisi gerçekleştirilmelidir 

(22). Đnmenin tekrarlama riski postakut dönemde en yüksektir. Đlk bir yıl içinde 

tekrarlama riski %8-12 iken, beş yıl içinde %25-42 arasında değişir (10,23). Bu nedenle 

risk faktörlerinin iyi bilinmesi hem inmelerin hem de rekürren inmelerin azaltılması için 

oldukça önemlidir. 

 Oluşmuş bir inme nedeniyle oluşan nörolojik sekelleri geriye döndürebilen 

medikal tedavi henüz yoktur. Bu nedenle risk faktörlerinin bilinmesi ve inmenin 

önlenmesinde kullanılmaları son derece önemlidir (24). Bireysel olarak ele alındığında, 

risk faktörlerinin başta yaş olmak üzere diğer risk faktörleri ile etkileşimleri, toplum 

sağlığı açısından da prevelansları göz önüne alınarak değerlendirilmelidir (25). Đnmede 

risk faktörleri değiştirilebilir ve değiştirilemeyen risk faktörleri olmak üzere iki ana başlık 

altında incelenebilir (9,26,27). 
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2.1.2.1. Değiştirilemeyen Risk Faktörleri 

 Yaş, cinsiyet, ırk ve ailesel serebrovasküler hastalık öyküsüdür. Yaş ilerledikçe 

inme riskinin arttığı bilinmektedir. 55 yaşından sonraki her on yılda bu risk iki kat 

artmaktadır. Đnme erkeklerde kadınlara göre daha fazla görülmektedir. Bununla beraber, 

yaşlı nüfusun artması ile birlikte ileri yaşlarda inmede kadın hakimiyetin gözlenmeye 

başladığı dikkati çekmektedir. Ülkemizde yapılan farklı inme çalışmalarında da kadın 

hakimiyeti gözlenmektedir. Ateroskleroz risk komitesi (ARIC) çalışmasında zencilerdeki 

inme insidansının beyazlara göre %38 daha fazla olduğu saptanmıştır (26).  

 Diğer değiştirilemeyen risk faktörlerinden birisi de hereditedir (Apo B, ACE gen 

polimorfizmi, trombofili, CADASIL). Aile öyküsünün risk faktörü oluşunda çeşitli etmenler 

rol oynamaktadır. Bunlar, benzer yaşam tarzları, beslenme alışkanlıkları ve bazı 

herediter özellikler olabilir (25). Monozigot ikizlerde inme riski, dizigot ikizlere göre daha 

yüksektir (22). 

2.1.2.2.   Değiştirilebilir Risk Faktörleri  

2.1.2.2.1. Kesinle şmiş, Tedavi Edilebilir Risk Faktörleri 

 Hipertansiyon, diabetes mellitus, hiperinsülinemi ve glukoz intoleransı, kalp 

hastalıkları, hiperlipidemi, sigara, asemptomatik karotis stenozu, geçici iskemik ataklar 

ve orak hücreli anemidir. 

2.1.2.2.2.  Kesinle şmemi ş veya Yeni Risk Faktörleri 

 Beslenme alışkanlıkları, alkol kullanmak, oral kontraseptif kullanımı, fiziksel 

inaktivite, şişmanlık, hiperhomosisteinemi, hormon kullanımı, fibrinojen yüksekliği, 

inflamasyon (CRP yüksekliği), hiperkoagülabilite (polistemia vera, protein C ve S 

eksikliği, lupus antikoagülanı, antikardiyolipin antikorları). Ayrıca migren, hiperürisemi, 

kollojen doku hastalıkları, anemi ve ilaç bağımlılığı potansiyel risk faktörleridir. 

2.1.3. Serebrovasküler Anatomı  

 Beynin kanlanması iki arter sistemi ile olmaktadır. Beyine giden kanın 

yaklaşık %70’ini karotis sistemi sağlamakta, %30’unu ise vertebrobaziller sistem 

aracılığıyla olmaktadır. Beynin bu iki ana damar sisteminden; internal karotisler sağda 

turunkus brakiosefalikustan, solda ise doğrudan aorta kavsinden çıkan arteria 

subklavialardan kaynaklanan vertebral arterler tarafından oluşturulmaktadır. 

 Oksipital lob dışında kalan serebral hemisferlerin kan akımını karotis interna 

dalları, infratentoryel bölgede yer alan beyin sapı ve serebellum ile supratentoriyel 

yapılardan oksipital lob ile talamusun kan akımını ise vertebral arter ve dalları sağlar. 

Beyinin dolaşımını sağlayan arterler arasında çok sayıda anastomoz olanakları vardır. 



6 
 

Đntrakraniyal bölgede her iki karotis sistemi ve vertebrobaziller sistem ile karotis sistemi 

arasında gerektiğinde devreye giren kolleteral dolaşımı Willis poligonu sağlar (24,28). 

2.1.4. Etyoloji ve Patogenez 

 Đnme patofizyolojik olarak iskemik ve hemorajik inme olmak üzere ikiye ayrılır. 

Đnmelerin %88’ini iskemik inmeler oluşturur. Đskemik inmelerin %15-40’ını geniş arter 

aterotrombozu (aterosklerotik infarkt), %15-30’unu küçük damar oklüzyonu (laküner 

enfarktlar), %15-30’unu kardioembolik infarktlar oluşturur (29).  Đnmelerin %12’ini ise 

hemorajik inmeler oluşturur. Hemorajik inmeler kaynaklandığı yere göre intraserebral 

(%9) ve subaraknoid (%3) olarak 2’e ayrılmaktadır (30).  

 Ayrıca travmalar, yer kaplayan oluşumlar (tümör, abse, kist, hematom vb), toksik 

etkenler (alkol, CO, Kurşun, Civa vb), enfeksiyonlar (menenjit, ensefalit), doğumsal 

nedenlerde (prenatal, natal, postnatal)  inmeye benzer klinik tablolara yol açabilirler. 

 Beyin dokusu anoksiye karşı çok hassastır. Bir bölgede kan akımının birkaç 

dakika için tamamen durması irreversibl değişikliklere ve nekroza neden olur. Beyin 

hemodinamiğinde değişikliklere yol açan kalp atım hacmindeki değişiklikler, akut 

tansiyon düşmeleri, kalp yetmezliği, miyokard infarktüsü, ortostatik hipotansiyon ve 

diğer geçici senkobal nöbetler ile hipoglisemi ataklarında uzun süreli etkilenme olursa 

serebral infarkt gelişebilir (28). 

2.1.4.1. Đskemik Đnme  

 Đskemik inmenin tüm serebrovasküler olaylar arasındaki oranı %88’dir. Bunun 

yaklaşık olarak %75’i internal karotid arter ("Internal Carotid Artery":ICA) sulama alanı 

içindedir. ICA sulama alanı içindeki inmelere bağlı mortalite oranları 30 gün içinde %17 

ve 5 yıl içinde  %40’dır (31). Đskemik inme geniş damarların (>2mm ) oklüzyonuna bağlı 

oluşursa mortalite oranı %53-92 gibi daha yüksek oranlarda olmaktadır (32-34). 

 Đskemik inmeler trombotik, embolik ve hemodinamik mekanizmalar sonucu 

gelişir. Trombotik infarktlar genellikle aterosklerotik plakların üzerine trombüs 

yerleşmesi sonucu gelişirler. Embolik infarktlar ise bir arterin uygun kollateral kan akımı 

bulunan bölgesinin distalindeki bir noktada emboli ile tıkanması sonucu gelişirler. 

 Hemodinamik infarktlar global serebral perfüzyonun kritik olarak düşmesi sonucu 

gelişir. Đnfarkt mekanizmasının belirlenmesi klinikte çoğunlukla imkansız ve pratik 

değildir. Bunun yerine iskemik inmeleri değişik yaklaşımla etiyolojik subtiplere ayırmak 

gerekir. Bu bağlamda iskemik inmeler aterotrombotik, kardioembolik ve laküner olmak 

üzere üç klinik kategoriye ayrılır. Bu kategoriler içinde rahatça sınıflanamayan hastalar 

ise değişik yazarlar tarafından farklı şekilde sınıflandırılmaktadır. Örneğin Trial of Org 

10172 in Acute Stroke Treatment (TOAST) çalışmasında kullanılan sınıflandırma, klinik 
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bulguların yanı sıra etyolojiye de yer verdiğinden günümüzde yaygın olarak 

kullanılmaktadır (35,36). Đskemik inmeler, TOAST çalışmasında kullanılan sınıflamaya 

göre beş alt tipe ayrılırlar.  

 1.  Geniş arter aterotrombozu (Aterosklerotik infarkt) 

 2.  Kardioembolik infarktlar 

 3.  Küçük damar oklüzyonu (Laküner infarkt) 

 4.  Đnmenin nadir görülen etyolojileri 

 5.  Etyolojisi sınıflandırılamayanlar. 

1. Geniş Arter Aterotrombozu (Aterosklerotik Đnfarkt) 

 Tüm iskemik inme hastalarının %14-40 kadarından sorumludur. Serebrovasküler 

hastalıkların en yaygın tipidir. Aterosklerotik plaklar karotis arter ve vertebrobaziler 

sistemin herhangi bir noktasında oluşabilir. Fakat en sık ana karotis arter bifurkasyonu 

ile eksternal ve internal karotis arterlerde görülür. Ayrıca orta ve ön serebral arterlerden 

ve vertebral arterlerden orijin alabilir (29). Trombotik strokta nörolojik defisit yavaş gelişir, 

semptomların ilerleyişi saatler ve günler alır. Trombotik strok sıklıkla gece ortaya çıkar 

ve hastalar sabah yeni bir defisitle uyanırlar. Genellikle öyküde geçici iskemik atak 

vardır. Ateroskleroz genel olarak büyük damarları etkilediği için trombotik stroktan 

kaynaklanan iskemi yayılmaya eğilimlidir ve hastaların kliniği ciddi olarak bozulur 

(37,38). 

 Büyük damarları tutan ateroskleroz dışı diğer iskemik infarkt nedenleri ise 

şunlardır: Diseksiyon, dev hücreli arterit, poliarteritis nodoza gibi sistemik vaskülitler, 

sistemik lupus, izole santral sinir sistemi vasküliti, sfiliz ve zoster gibi vaskülotropik 

infeksiyonlar, fibromuskuler displazi, migren, moya moya hastalığı ve ilaçlardır (kokain 

vs). 

 Klinik olarak, serebral kortikal bozukluk (örneğin afazi, ihmal, apraksi, anopsi) 

veya serebellar disfonksiyonu olan hastaları içerir. Đntermitan kladikasyo öyküsü, aynı 

vasküler sulama alanındaki geçici iskemik atak veya karotid üfürümü klinik tanıyı 

destekler (39). Tanısal çalışmalar kardiyojenik potansiyel emboli kaynağını dışlamalıdır 

(40). Radyolojik olarak; anjiografi veya ultrasonografi ile ipsilateral ekstrakraniyal ya da 

intrakraniyal %50’nin üzerinde darlık/oklüzyon veya ülsere plaklar görülmelidir. Aynı 

zamanda bilgisayarlı beyin tomografisi (BBT) ya da magnetik rezonans 

görüntülemesinde (MRG) saptanan infarkt alanlarının çapının 1,5 cm’den büyük olması 

gereklidir (39). 

2. Kardioembolik Đnfarktlar  
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 Đskemik serebrovaskuler hastalık nedenleri arasında, aterotrombotik 

mekanizmalardan sonra ikinci sırada yer alır, %15-30 kadarından sorumludur (29,41). 

Kardiyak kaynaklı trombüsden köken alan kardiyoembolizm önemli bir inme nedenidir. 

Genellikle ani olup distal küçük kortikal damarları tutar. Bu nedenle kortikal fonksiyon 

kayıpları embolik inmeler için önemli bir işarettir. Embolinin tümü veya bir kısmı dolaşım 

içinde ilerleyerek daha küçük çaplı bir arteri tıkar; böylece daha öteye kan geçişi 

engellenerek belirli bir alan beslenemez ve infarkt tablosu oluşur.  

 Kardioembolik inmeler kısmen daha genç yaşları ilgilendirir ve sıklıkla hızlı 

gelişerek saniyeler-dakikalar içinde maksimal defisit açığa çıkarırlar. Multipl damar 

alanlarında geçici iskemik atak veya infarkt, kortikal dal oklüzyonları, hemorajik infarkt, 

sistemik embolizasyon, akut inme semptomları yanında başağrısı ve epileptik nöbet gibi 

özellikler kardioembolik inmelerde daha sıktır. 

 BBT/MRG’de bir arter alanına uyan geniş kortikal infarkt görüleceği gibi değişik 

vasküler alanlarda birden fazla lezyon da görülebilir. Kardioembolik infarkt tanısı emboli 

kaynağının gösterilmesi ve diğer inme nedenlerinin dışlanması ile konur. Atriyal 

fibrilasyon en önemli risk faktörüdür. Ayrıca diğer aritmiler, mural trombüs, bakteriyal 

endokardit, kardiyak kapak protezi, nonbakteriyal kapak vegetasyonları, aorta ve karotid 

arterlerin aterosklerozu, atriyal miksoma, periferik venöz tromboemboli ile kardiyak 

shunt birlikteliği diğer risk faktörleridir (42-44). 

3. Küçük Damar Oklüzyonu (Laküner Enfarktlar) 

 Tüm inme olgularının %15-30 kadarını oluşturur (29,41). Bu enfarktlar tek bir 

damar alanında tanımlanan küçük iskemik bölgelerde oluşan lezyonlardır. Lakünün 

patolojik tanmlaması; ortalama 5 mm çapta (3-15 mm) ufak serebral enfarktlardır. 

Sadece büyük damarlardan çıkan küçük perforan arteriollerin dallandığı yerlerde görülür. 

Bu farklı damarsal yapı, beyin derinliklerinde; bazal ganglion, internal kapsül, beyin sapı 

ve talamusta bulunur. Dolayısıyla küçük derin laküner infarktlar da bu bölgelerde gelişir 

(45). Dolayısıyla bu anatomik ilişkiye bağlı olarak laküner sendromların özgül klinikleri 

oluşmaktadır. Laküner infarktlarda defisitler ciddi olmakla beraber prognoz genel olarak 

iyidir. Laküner lezyonların dikkati çeken özelliği daha erken, daha hızlı ve daha çok 

nörolojik düzelme göstermeleridir (10). 

 Sık görülen laküner sendromlar; saf motor, saf sensoryal, duyusal ve motor, 

dizartri ve beceriksiz el sendromu, ataksik hemiparezi, hemiballismus, pseudobulber 

palsidir. Laküner infarktların tanısında BBT/ MRG kullanılabilir. MRG tanımlamaları, 

BBT'ye göre daha üstündür (46,47). BBT'de 10 mm dolayındakiler kolayca tanınabilir 

ama 4 mm'den küçük ve beyin sapındaki lezyonlar görülemeyebilir ( 42). 
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4. Đnmenin Nadir Görülen Etyolojileri   

 Daha az sıklıkla görülmekle birlikte serebral perfüzyonu azaltıp enfarkt oluşturan 

diğer nedenler leptomeningeal biyopsi ve ayrıntılı hematolojik, biyokimyasal ve 

mikrobiyolojik testlerle tanı konur. Bu durumlar iskemik inmenin etyolojisinin 

yaklaşık  %5’inden az yer tutarlar.  Bu nedenler; vazospazm, sistemik hipotansiyon,  

santral sinir sisteminin primer ve sekonder vaskülitleri, Cerebral Autosomal Dominat 

Arteriopathy with Subcortical Đnfarcts and Leukoencephalopathy (CADASIL) ve serebral 

amiloid anjiopati gibi nadir küçük damar hastalıkları yer alır. 

 Ayrıca konjenital damar hastalıkları, mitokondriyal hastalıklar ve herediter 

koagülopati, gebelik,  hiperviskozite (polistemi, orak hücreli anemi, disproteinemi ya da 

trombositozis, antifosfolipid sendromu), arteryal disseksiyon, beyin drenajını sağlayan 

venlerin oklüzyonu, fibromuskuler displazi, moya moya hastalığı, tümör ile major 

arterlerin ekstrinsik kompresyonu ve travma şeklinde sıralanabilirler (41,49). 

5. Etyolojisi Sınıflandırılamayanlar 

 Bu grupta ayrıntılı tetkiklere rağmen etyolojisi bulunamayan serebral infarktlarla, 

yeterli tetkik edilemeyen vakalar yer alır. Ayrıca, yapılan tetkiklerde birden fazla etyolojik 

neden bulunan vakalar bu grupta değerlendirilir. Hem atriyal fibrilasyonu olan hem de 

ipsilateral ekstrakraniyal veya intrakraniyal damarında %50’nin üzerinde darlığı olan bir 

olgu veya hem laküner inmesi olup hem de ipsilateral ekstrakraniyal veya intrakraniyal 

damarında %50’nin üzerinde darlığı olan bir olgu bu gruba örnek verilebilir.  Stoke Data 

Bank verilerine göre bu hasta grubunun yaş ortalaması 58 yaş gibi, daha genç bir dağılım 

gösterir. Olguların %66’sında hemisferal sendrom, %15’inde ise baziler sendrom izlenir. 

Genelde bu gruptaki hastalar emboli kaynağı içermeyen (kardiyak emboli veya büyük arter 

trombozu için risk faktörü olmayan), inmeden etkilenmiş kısmın ipsilateralinde geçici 

iskemik atak bulgusu veren kişilerdir (49,50). 

Đskemik Đnmelerin Anatomik Lokalizasyonları ve Klinik Bulgul ar 

 Đskemik inmeler, kan akımı bozulan damar ve bunun suladığı beyin bölgesinin 

fonksiyonuna bağlı olarak farklı nörolojik sendromlarla kendini gösterir. Temel nörolojik 

bulgular değerlendirilerek infarkt yeri ve genişliğini yansıtan infarkt subtiplerinin 

belirlenmesi ve dolayısıyla prognozun tahmin edilmesi mümkündür.  Bamford ve 

arkadaşları tarafından 1991’de geliştirilen klinik bulguları ön planda tutarak ve etyolojiye 

yer vermeyen sınıflama yapılmıştır (51). Bu sınıflandırmada etyolojiye yer verilmemiş 

olması, günümüzdeki kullanımını sınırlamıştır. Đskemik Đnmede Bamford sınıflaması ile 

iskemik inmeler 4 subtipe ayrılır. 

 1.   Total Anterior Sirkülasyon Đnfarktları (TACI) 
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 2.   Parsiyel Anterior Sirkülasyon Đnfarktları (PACI) 

 3.   Laküner Đnfarktlar (LACI) 

 4.   Posterior Sirkülasyon Đnfarktları (POCI) 

 Serebrovasküler olay geçiren hastanın değerlendirilmesinde en önemli 

noktalardan bir tanesi mevcut semptomların serebral dolaşımın hangi bölgesini 

ilgilendirdiğinin belirlenmesidir. Anterior dolaşım (karotis ve ana dalları, ön-orta serebral 

arterler) ve posterior dolaşım (vertebrobasiller sistem, posterior serebral arter) 

lezyonları farklı klinik tablolara neden olmaktadır. Bu iki anatomik dağılıma bağlı 

meydana gelen olayda patogenez, teşhis ve prognoz farklılık göstermektedir. 

Olguların %80’inde karotid dağılımında tutulum olur. Posterior dolaşım sisteminin 

tutulumunda ortaya çıkan sendromlar daha karmaşıktır (39). 

1. TACI (Total Anterior Sirkülasyon Đnfarktları) 

  Akut gelişen hemiparezi (duyu kusuru ile birlikte veya değil), yeni gelişen 

kortikal defisit (örneğin afazi, ihmal) ve homonim hemianopsi bulgularının tümünün bir 

arada olduğu bir tabloyu ifade eder. A.serebri media’nın büyük bir bölümünü kapsayan 

bir infarkt ile meydana gelir. Böylesine geniş bir infarkt a.serebri media’nın proksimal 

oklüzyonu ya da a.karotis interna oklüzyonu sonucu gelişir (51). 

2. PACI (Parsiyel Anterior Sirkülasyon Đnfarktları) 

  Daha sınırlı bir tablo olan bu sendrom TACI sendromunun komponentlerinden 

yalnız ikisi varsa (afazi ve sağ hemiparezi, ihmal ve sol hemiparezi gibi); ya da 

motor/duysal bulguların bir vücut parçasında sınırlı kalması (monoparezi gibi); veya yeni 

gelişmiş izole kortikal disfonksiyon bulgusu (izole afazi gibi) kliniği ile tanınır. Genellikle 

a.serebri media dallarından biri, nadiren de anterior serebral arter tıkanması sorumludur 

(51). 

3. LACI (Laküner Đnfarktlar) 

  Kortikal bulgular ve hemianopsinin olmadığı; motor ve/veya duysal bulguların 

yüz, kol ve bacağın hepsini ya da en azından ikisini içeren durumlardır. Penetran 

arterlerin birinin tıkanıklığına bağlı küçük, derin infarktlara işaret eder (51). 

4. POCI (Posterior Sirkülasyon Đnfarktları) 

  Vertebrobaziler sistemin suladığı oksipital loblar, beyin sapı ve serebellum 

tutulumuna bağlı olarak hemianopsi, beyin sapı bulguları ve serebellar bulguların 

değişik kombinasyonlarının görülmesiyle tanınırlar. Vertebrobaziler sistemi oluşturan 

arterlerin oklüzyonuna işaret ederler (51). 

2.1.4.2. Hemorajik Đnme 
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 Đnmelerin %12’ini hemorajik inmeler oluşturur. Hemorajik inmeler kaynaklandığı 

yere göre intraserebral (%9)  ve subaraknoid (%3)  olarak 2’e ayrılmaktadır (30). 

Hemorajik inmeler %50 oranında mortalite oranına sahiptir, bu oran iskemik inmelerde 

olduğu gibi yaş ile artar.  Prognoz iskemik inmelere göre akut dönemde daha kötüdür 

(30). Hemorajik inme tipik olarak iki alt gruba ayrılır; daha sık görülen formu olan 

intraserebral hemoraji ve nontravmatik subaraknoid hemorajidir. Kronik hipertansiyon, 

ileri yaş ve geçirilmiş inme öyküsü hemorajik inme gelişiminde birincil risk faktörleridir. 

Sigara ve alkol kullanımı ek risk faktörleridir. Primer intraserebral kanamalar genellikle 

kronik hipertansiyonlu hastalarda görülür (52). 

 Yüksek kan basıncı nedeni ile önceden zayıflamış küçük arteriollerden direkt 

beyin parankimine kanama olur. Kanamanın kaynağı beyin parankiminde olup, sıklıkla 

küçük penetran arterlerin kanaması ile bazal ganglion, talamus, pons gibi beynin derin 

bölgelerinde hematomlar meydana gelir.  

 Hemorajik inmenin diğer nadir nedenleri ise travma, arteriyovenöz 

malformasyonlar, amiloid anjiyopati, antikoagulan veya trombolitik ilaç kullanımına bağlı 

kanama diatezi, tümör kanamaları, travma, sempatomimetik ilaç kullanımı,  Moyamoya 

hastalığı ve kokain kullanımıdır (49). Đntraserebral hematomların kliniği bazı ortak 

özelliklere rağmen, sıklıkla altta yatan etyolojiye ve kitle lezyonu gibi davranan 

hematomun lokalizasyon ve büyüklüğüne bağlıdır (53). 

 Hastaların çoğunda, akut başlangıçlı şiddetli baş ağrısı, kusma, ense sertliği 

konvülzyon ve hızla gelişen stuporu takiben koma eşlik edebilir. Temporal ve frontal 

hematomu olan hastalar, ani gelişen nöbeti takiben kontralateral hemiparezi ile 

prezente olabilirler (54). Akut hemorojide kan hacmi komşu dokulara bası yaparak 

iskemik hasara yol açar. Doku zaman içinde şişerek nekrotik hale gelir. Makrofajlar 

tarafından fagositoz sonrasında likefaksiyon olur ve oluşan kavite astrositler tarafından 

doldurularak, yeni kapiller oluşumu desteklenir. Đntraserebral hematomlar 

hipertansiyonun etkin tedavisi ile nispeten azalma eğilimi göstermekle birlikte halen 

yüksek ölüm ve özürlülük oranlarına sahiptir (55). 

 Nontravmatik subaraknoid hemorajide kan; serebral bir damardan subaraknoid 

mesafeye geçer. Subaraknoid kanama çoğunlukla arteriyel bifurkasyonlarda meydana 

gelen berry anevrizma rüptürü veya bir arterio-venöz malformasyon rüptürü sonucu 

meydana gelir (56). 

 Đnme nedeni olarak hemorojiyi ayırt ettirmedeki başarısı nedeni ile inme/geçici 

iskemik atak şüpheli hastalarda akut dönemde başvurulan bir görüntüleme yöntemi 

BT’dir. MRG’de hemorojik transformasyon izlenebilir. 
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2.1.5. Tanı  

 Tanı için ayrıntılı bir anamnez ve nörolojik muayeneden sonra en önemli 

basamak klinik ön tanıyı doğrulamak ve hemorajik inme ile iskemik inme arasında 

ayırıcı tanıyı yapmaktır. Acil kontrastsız BBT, infarkt ile kanamayı birbirinden ayırmada 

en güvenilir tetkiktir (57). Fakat enfarktın büyüklüğüne bağlı olarak ilk 6 saat içinde 

iskemik inmelerin çoğu BBT’de görülmez. Bununla beraber enfarktı telkin eden 

hipodansite 24 ile 48 saat içinde görülür. Ancak 24-48 saatten sonra hipodens alanların 

sınırları belirli bir düzenlilik kazanmaya başlar. Birinci hafta sonunda hipodens alan en 

belirgin duruma gelir. Kitle etkisi de bu süre içinde belirginleşir. Đkinci ve üçüncü 

haftalardan itibaren olguların yaklaşık yarısında hipodens görünüm kaybolmaya başlar.  

 Tanısal olmayan bir BBT’den sonra hala kuvvetli olarak subaraknoid kanama 

süphesi varsa lomber ponksiyon endikasyonu vardır (58). BBT ayrıca gelişebilecek 

nörolojik komplikasyonlara ait radyolojik değişikliklerin tanınmasını ve inme ile 

karışabilecek diğer hastalıklarında ayırıcı tanısını sağlayacaktır. 

 Kranial MRG incelemesi iskemik lezyonları görüntülemede kranial BT’den daha 

duyarlı bir yöntemdir. Genel olarak tüm hastalarda da inme etyolojisi araştırmak 

amacıyla beyin damar ve kardiyak görüntüleme incelemeleri yapılır. Yine seçilmiş 

olgularda koagülopati taraması bu dönemde yapılacak incelemeler arasındadır (57). 

 Đnmenin ilk birkaç saatinde oluşan değişiklikleri difüzyon MRG 

gösterebilmektedir. Difüzyon ağırlıklı (DWI) mod, akut iskemik lezyonları ilk 40 dakika 

içinde görüntüleyebilir. Yaklaşık 2 mm çapındaki lezyonları ve yeni ile eski lezyonları 

ayırt edebilir. Hasarın büyüklüğü ile ilgili bilgi edinilebilir. Ancak, arka beyin çukurundaki 

infarkt alanlarını göstermede çok başarılı değildir (59). Difüzyon ve perfüzyon MRG 

tekniklerinin kullanılması ile serebral infarkt tanısının daha erken ve kesin konmasının 

yanısıra, sadece infarktın gelişeceği alanı değil tüm iskemik risk altındaki dokuyu 

belirlemek mümkün olmuştur (60). 

 MRG spektroskopi (MRGS), beyindeki normal ve anormal metabolitlerin in vivo 

ölçümünü sağlaması nedeniyle, akut inmenin fizyopatolojisinin anlaşılmasında 

kullanılabilecek potansiyel bir inceleme yöntemidir. Serebral kan akımı, serebral kan 

volumü, glikoz ve O2’nin serebral metabolik hızlarının değerlendirilmesine imkan veren 

single photon emission computed tomography (SPECT) ve positron emission 

tomography (PET) gibi noninvaziv yeni teknik gelişmeler giderek yaygınlaşmaktadır (60). 

 Boyun renkli doppler ultrasonografi, transkranial doppler, transkranial renkli 

doppler, magnetik rezonans anjiografi, anjiografi ve dijital substraksiyon anjiografi 

incelemeleri inmede ileri tetkik yöntemleridir. Dupleks ve Doppler Ultrasonografi (TCD) 
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deneyimli ellerde yapıldığında dakikalar içinde akut inmenin tanısını destekleyebilir. 

Özellikle tıkanmanın erken safhasında, beyin görüntüleme yöntemlerinin sonuç 

vermediği durumlarda, infarkt alanındaki değişiklikleri gösterebilir. Karotid ve vertebral 

arter tıkanmaları izlenebilir. 

 Kalp hastalıkları ve kalp kaynaklı emboli, iskemik inmenin önemli bir nedeni 

olduğundan birçok hastada kardiyak görüntüleme incelemeleri yapılır. Transtorasik veya 

transösefagial ekokardiyografi bu amaçla en sık başvurulan incelemelerdir (57). 

2.1.6. Komplikasyonlar  

 Đnmeli hastalarda, akut ve kronik dönemde birçok komplikasyon gelişmektedir ve 

komplikasyon gelişme oranı farklı çalışmalarda %40-96 arasında değişen oranlarda 

bildirilmiştir.  Đnmede klinik tablo ne kadar ağırsa komplikasyon gelişme riski o kadar 

yüksektir. Đnmeli hastalarda rehabilitasyon sürecini yavaşlatması, fonksiyonel 

kazanımları engellemesi, dizabiliteyi artırması ve mortaliteyi yükseltmesi nedeniyle 

komplikasyonların mutlaka doğru tanınması, erken ve etkili tedavi edilmesi gerekir (61- 

63). Komplikasyonları üst ekstemitede görülen komplikasyonlar ve genel 

komplikasyonlar olarak iki grupta incelemekte yarar vardır. Çünkü sadece üst 

ekstremiteye spesifik komplikasyonlar oldukça sık görülür (64). 

2.1.6.1. Üst Ekstremite Komplikasyonları 

Omuz Ağrısı   

 Hemiplejik omuz ağrısının insidansını Bohannon %70 olarak bildirirken, diğer 

çalışmalarda %38-84 arasında değişmektedir (65,66). Hemiplejik omuz ağrısınınn yaş 

ve cinsiyetten bağımsız bir şekilde oluştuğu ve inme sonrası ikinci haftada görüldüğü 

bildirilmektedir. Hemiplejik hastalarda görülen omuz ağrısının primer sebebi 

belirlenememiştir. Eklem, çevre dokular ve nörolojik kökenli olabilir. Glenohumeral 

eklem subluksasyonu başta olmak üzere, uygunsuz kol traksiyonu (pasif hareket), 

rotator manşon lezyonları ve subakromial sıkışma sendromları, omuz el sendromu,  

adheziv kapsülit, santral talamik ağrı, brakial pleksus ve periferik sinir lezyonları başlıca 

hemiplejik omuz ağrısı nedenleridir (61). Ayrıca spastisite, kontraktür,  latent tendinit ve 

bursitlerin aktivasyonu, adhezif değişiklikler gibi sebepler de sorumlu tutulmuştur 

(67,68). Bazı olgularda omuz ağrısı, duyusal bozukluk ve/veya ihmal ve bilişsel 

bozukluklarla ilişkilidir.  

  Hemiplejik omuz ağrısı ile uzamış hastanede yatış süresi, düşük taburculuk 

oranı, kol güçsüzlüğü, günlük yaşam aktiviteleri ve kol fonksiyonlarındaki kötü düzelme 

arasında ilişki vardır. Ağrının kendisi aktiviteleri kısıtladığı gibi, depresyonla da ilişkisi 
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vardır. Sol hemiplejiklerde omuz ağrısı daha fazladır (61). Ağrılı omuz, düşük Barthel 

Đndeksi ile ilişkilidir (69).  

Glenohumeral Subluksasyon (GHS) 

 Glenohumeral subluksasyon (GHS)  inme sonrası ortaya çıkan, tüm plan ve 

yönlerde skapula ve humerus arasındaki ilişkinin total veya kısmi değişimi olarak 

tanımlanmaktadır (70). Đnme sonrası GHS sık bir komplikasyon olup, %17-81 arasında 

bildirilmiştir (71,72). Komplet veya ciddi kol paralizisi olan hastalarda GHS daha yüksek 

insidans gösterir (73,74). Ayrıca anlamlı motor iyileşme olan hastalarda GHS'de 

spontan azalma görüldüğü bildirilmiştir (75).  

Omuz eklem stabilitesi hemiplejiden sonra, omuz eklemlerini saran kaslarda ve 

skapula kaslarında flask paralizi nedeniyle sıklıkla bozulur ve subluksasyon meydana 

gelir. Subluksasyona, uygunsuz pozisyonlama, dik pozisyonlama desteğinden 

yoksunluk, transfer sırasında hemiplejik omuzun çekilmesi, duyusal bozukluğun zemin 

yaratması gibi diğer bazı faktörlerin de katkıda bulunduğu bildirilmiştir (70). 

GHS'nin küçük bir bulgusu demek olan presubluksasyon majör yer değiştirmenin 

aksine az derecedeki yer değiştirmeyi tanımlar. En sık görülen GHS inferior 

subluksasyondur ve flask dönemde hemiplejiden 1-2 hafta sonra gelişir (70). Fakat 

diğer paternler de tanımlanmıştır.  

 Birçok yazar GHS'nin omuz ağrısının önemli bir nedeni olduğunu 

düşünmektedirler. Ayrıca, birçok yeni araştırmalarda omuz ağrısının önlenmesi için 

esas girişimin GHS'nin tedavisi olduğu belirtilmektedir (73,76-78). GHS'nin omuz 

ağrısındaki rolünün yanı sıra kolun motor iyileşmesi için bağımsız bir faktör olduğu da 

gösterilmiştir. GHS varlığı ile omuz - el sendromu, rotator manşon lezyonları, ligament 

ve kasların aşırı gerilimi, adheziv kapsülit, tendinit, bisipital tendonda yapışıklık arasında 

ilişki olabilir (70). 

Rotator Man şon Lezyonları 

 Đnmeden sonra erken flask dönemde, glenohumeral eklem ve etrafındaki 

yumuşak dokular yerçekiminin etkisi, yanlış pasif egzersiz ve eklemde traksiyon sonucu 

travmaya yatkındırlar. Kolun dış rotasyonun kaybı sonucu tuberkülum majorün 

akromiyon altında kayması mümkün olamaz ve rotator kaslarda sıkışma ve yırtık 

meydana gelebilir (24,79). Hemiplejide insidansı %33-40 olarak bildirilmiştir. 50 yaş 

sonrasında lezyon yüzdesi önemli ölçüde artmaktadır, 60 yaş sonrası %60'lara 

ulaşmaktadır (66). 

Omuz - El Sendromu (OES)  



15 
 

 Etkilenmiş kolun arteryel, venöz ve lenfatik pompaları yeterli akımı sağlamak için 

harekete ihtiyaç duyar. Bu pompalardan herhangi birinin yetersizliği OES gelişimine yol 

açar. Hemiplejik omuzun immobilizasyonu bunu kolaylaştırır (61). Tüm hemiplejik 

inmelerin %23'ünde geliştiği bildirilmiştir (66). Đnmeli hastalardaki OES erkekleri daha 

fazla etkilemektedir (80). Omuz - el sendromu, hemiplejide sık görülen iyi tanımlanmış 

bir fenomendir. 

 Ekstremitenin distalinde ağrı, hiperestezi, ödem, trofik değişiklikler ve vazomotor 

sistemde instabilite ile karakterize olan nöromüsküler refleks bozukluktur. Hemiplejinin 

seyri esnasında genellikle 2-4. aylar arasında ortaya çıkan ve etkilenen ekstremitenin 

bir bölümünde sürekli ağrı ile karakterize, otonom sinir sistemi disfonksiyonu, sempatik 

hiperaktivite ile birlikte ve distrofik değişikliklerle karakterli, bir ağrı sendromudur. 

Rehabilitasyon proramını olumsuz etkileyen önemli bir faktördür (81). 

Adheziv De ğişiklikler 

 Hemiplejik omuzda adheziv değişlikliklerin immobilizasyon, sinovit ya da eklem 

dokusundaki metabolik değişlikliklerden kaynaklandığı düşünülmektedir. Adheziv 

değişiklikler etkilenmiş glenohumeral eklemde %30, karşı tarafta %2.7 oranında 

saptanmıştır. Adeziv kapsülitin omuz ağrısının en önemli sebebi olduğu iddia edilmiştir 

(74,82). Adheziv kapsülit için şu kriterler kullanılmaktadır; omuz ağrısı, 20º altında 

eksternal rotasyon, 60º altında abdüksiyondur (76). 

Brakiyal Pleksus Lezyonları   

 Genellikle inmeli kol üzerine yatış, hatalı pozisyonlama ve transferler sırasında 

traksiyon sonucu brakial pleksus lezyonu gelişebilir. Fizik muayenede supraspinatus, 

infraspinatus, deltoid kaslarında atrofi ve flask bulgular olması ve biseps kas tonusunda 

artma ya da distal hareket varlığında; brakial pleksus lezyonundan şüphelenmek gerekir. 

EMG'de etkilenmiş kaslarda fibrilasyon potansiyelleri gözlenir (24,79). 

Tuzak Nöropatiler 

 Đmmobilizasyon, kötü pozisyonlama, uzun süreli ön kolda damar yolu bulunması 

gibi faktörler etkilenmiş tarafta, sağlam tarafın aşırı kullanımı, yardımcı cihaz kullanımı 

gibi faktörler de karşı tarafta tuzak nöropatilerin gelişimine zemin yaratır. 

Kontraktür ve Deformiteler 

 Kontraktür; spastisite, yanlış pozisyonlama, postür bozukluğu ve ağrı sonucu 

gelişir. Kontraktür kötü prognozun belirtecidir (79). 

Heterotopik Ossifikasyon (HO)  

 Yumuşak doku ve eklem çevresinde olgun kemik meydana gelmesi ile 

karakterize heterotopik ossifikasyon; inme sonrası sık karşılaşılan bir komplikasyon 
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değildir. En sık yerleşim bölgeleri kalça, dirsek ve diz eklemidir (83). HO’un baslangıç 

klinik tablosu spesifik değildir. Orta derecede eklem şişliği, lokal ısı artışı, hassasiyet, 

kızarıklık, eklem hareketlerinde ağrı ve kısıtlılık en erken saptanan muayene bulgusudur. 

Đlerleyen dönemlerde ise şişlik yerini lokalize kitleye bırakabilir (84). Kalsifikasyon 

genellikle dirseğin ekstansör yüzünde görülür ve sabit ekstansiyon kısıtlılığına yol açar. 

Kubital oluğa doğru gelişirse, kubital oluğa bası yapabilir (79,85). Erken dönemde ağrı, 

eklemin pasif hareketlerinde kısıtlılık olduğunda akla getirilmelidir.  

Periferik Sinir Yaralanmaları  

 Serebrovasküler olay sonrası periferik sinir yaralanmaları özellikle üst 

ekstremitede pozisyonlamaya, yoğun egzersiz programlarına ve kullanılan ortezlere 

bağlı olarak sık olarak görülmektedir. 

Tromboflebit 

 Tromboflebit üst ekstremitede nadir görülen bir komplikasyondur. Oluşumunu 

engellemek için hastayı plejik tarafa yatırmamalı, intravenöz uygulamalar ve kan basıncı 

takipleri sağlam koldan yapılmalıdır (24). 

Spastisite 

 Lance’nin tanımlamasına göre spastisite; üst motor nöron sendromunun bir 

komponenti olarak, hıza bağlı tonik germe reflekslerinde artış (kas tonusu) ve germe 

refleksindeki hipereksitabilite sonucu artmış tendon refleksleri ile karakterizedir (86). 

Đnme sonrası başlangıç döneminde refleksler ve istemli hareket kaybolur, kaslar flasktır 

(serebral şok). Günler, haftalar içinde refleksler geri dönmeye başlar ve hiperaktifleşir. 

Aylar içinde zamanla kas tonusu artar ve spastisite gelişir. Đyileşme evreleri boyunca 

istemli hareket arttıkça hiperaktif refleksler azalır. Đyileşme süreci herhangi bir noktada 

durduğunda, bir miktar hiperrefleksi ve güçsüzlük kalır (87). 

 Genellikle görülen patern alt ekstremitede ekstansiyon, üst ekstremitede fleksiyon 

şeklindedir (61). Spastisite, pasif hareket ve statik postüral uyumu bozar. Đstemli 

hareketi ve hareketin kontrolünü engeller. Hijyeni etkiler, günlük yaşam aktivitelerini 

engeller. Kontraktür gelişimine katkıda bulunur (88).  

  Ayrıca normal eklem kinematiğinin bozulması sonucu ağrılı sendromlar gelişebilir. 

Tipik örneği glenohumeral eklem dış rotasyonunun kaybı sonucu zorlu abduksiyon 

sonrası subakromial alanda sıkışma sendromlarının gelişmesidir (79,89). Kas tonusunu 

değerlendirmede Modifiye Ashworth Skalası (MAS), kaba klinik ölçekler içinde en sık 

kullanılan yöntemdir (Tablo 2).  

 Diğer üst ekstremite komplikasyonları hemiplejik ekstremite ihmali, santral 

talamik ağrı ve osteoporozdur. 
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2.1.6.2. Genel Komplikasyonlar 

Gastrointestinal Sistem 

 Đnmede disfaji, beslenme sorunları, malnütrisyon, konstipasyon ve fekaloid 

oluşumları sık görülür. Đnkontinans ve diarede fekaloide bağlı olarak görülebilmekte ve 

rehabilitasyonu olumsuz yönde etkilemektedirler. Đnaktivite, yetersiz sıvı alımı, 

beslenme ve ruhsal bozukluklarda barsak disfonksiyonunun etyolojinde önemli rol 

oynamaktadır (90). Gastrointestinal kanama unutulmamalıdır. 

Genitoüriner Sistem  

 Özellikle erken dönem inmelerde %70’e varan oranlarda üriner disfonksiyon 

görülebilmektedir. Hemiplejik hastalarda çoğu kez spastik ya da hiperaktif nörojenik 

mesane ve üriner enfeksiyonlar görülür ve rehabilitasyonu olumsuz yönde etkilerler. 

Ayrıca seksüel disfonksiyonlar da meydana gelir. 

Nörolojik Komplikasyonlar 

 Beyin ödemi ve transtentoryal herniasyon, tekrarlayan inme atağı, epileptik 

nöbet, hidrosefali, enfeksiyonlar, konfüzyon, depresyon, anksiyete bozukluğu, ağrı, 

mental gerileme ve insomnia meydana gelebilir. 

Kardiyovasküler Komplikasyonlar 

 Hemiplejik hastalarda sık olarak görülen Derin Ven Trombozu (DVT)  çoğunlukla 

paretik taraftadır fakat bilateralde görülebilir. Çok duyarlı bir test olan I-125 fibrinojen ile 

yapılan tarama çalışmalarında insidansın %73’e kadar çıktığı görülmüştür. Akciğer 

embolisi ve postrombotik kronik venöz yetmezlik komplikasyonlarına neden olabilmesi 

dolayısıyla erken tanısı önemlidir. Özellikle alt ekstremitelerin her gün ödem, ısı ve renk 

değişikliği, çap farkı, duyarlılık ve hareketle ortaya çıkan ağrı yönünden 

değerlendirilmesi gereklidir (90). 

 Diğer kardiyovasküler komplikasyonlar ise myokard infarktusu, periferik iskemi, 

kardiak aritmiler, pulmoner ödem, hipertansiyon ve ortostatik hipotansiyondur. 

Pulmoner Komplikasyonlar 

 Hava yolu obstruksiyonu (pulmoner emboli), hipoventilasyon, atelektazi, 

aspirasyon ve pnömoni gelişebilir. 

Diğer Komplikasyonlar 

 Bası yaraları genellikle kemik çıkıntıları çevresinde gelişir. Đnmeli hastalarda en 

yaygın lokalizasyon genellikle sakrum daha sonra iskiyum, topuk ve trokanterdir (90). 

Ayrıca inmelilerde düşmeler ve kırıklar, diabetes mellitus, hemorajik transformasyon, 

metabolik komplikasyonlar, yüksek ateş, uygunsuz ADH salınımı görülebilir (24,85). 
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2.1.7. Đyileşme 

 Đnmede iyileşme nörolojik ve fonksiyonel iyileşme olarak 2’ye ayrılır. Nörolojik 

iyileşmede iki temel mekanizma vardır. Birinci mekanizma lokal zararlı faktörlerin ilk 3-6 

ay içinde rezolüsyonudur. Erken spontan iyileşmeden sorumlu olan bu süreçler; lokal 

ödemin çözülmesi, lokal toksinlerin rezorbsiyonu, lokal dolaşımın düzelmesi ve kısmi 

olarak hasarlı iskemik nöronların iyileşmesini içerir. Đkinci mekanizma erken veya geç 

ortaya çıkabilen nöronal plastisitedir (37,91). Plastisitenin, sağlam hemisfer homolog 

bölge ya da lezyona komşu bölgelerin kompansasyonu, inmeden sonra beyinde 

maskelenmiş latent yolların aktivasyonu, yeni sinaptik bağlantıların oluşması, 

denervasyon süpersensitivitesi yoluyla olduğu düşünülmektedir (92,93). 

 Hasara uğramamış beyin bölgelerinin yapısal ve fonksiyonel 

reorganizasyonunun klinik düzelmede önemli rol oynadığı saptanmıştır. Hastaların aktif 

rehabilitasyon programlarına katılımlarının beyinde fonksiyonel reorganizasyonu olumlu 

etkilediği ve nörolojik iyileşmeyi arttırdığı kabul edilmektedir (24). Đnme sonrası 

hastalarda iyileşme ve derecesi açısından farklılıklar olmasına rağmen nörolojik 

iyileşmenin büyük kısmı ilk 1-3 ay içinde olmaktadır; bu iyileşme süreci daha yavaş 

olarak 6 aya kadar devam ettiği, %5 hastada ise 12. aya kadar hatta birkaç yıl boyunca 

devam ettiğini gösteren çalışmalar da vardır (94).  

 Đnmeli hastalarda nörolojik iyileşmenin fonksiyonel iyileşmeden önce olduğu ve 

arada ortalama 2 hafta gibi bir süreç olduğu görülmektedir. Nörolojik fonksiyonlar %80 

hastada 4,5 haftada, %95 hastada ise 11 haftada düzelme göstermektedir. 

GYA’larındaki düzelme, %80 hastada 6 haftada, %95 hastada ise 12,5 haftada 

görülmektedir. Üst ekstremitedeki iyileşme ise 9-13 haftada ortaya çıkmaktadır (93,95).  

 Motor işlevin iyileşmesi inmenin ciddiyetiyle ilişkili olmakla birlikte, tüm nörolojik 

defisitler üç aya kadar düzelir, gelişme bir yıl sürer. Alt ekstremitenin işlevsel prognozu 

üst ekstremitedekinden çok daha iyidir. Çünkü bacağın işlevsel kullanımı için ihtiyaç 

duyulan selektif kontrol miktarı koldakinden çok daha azdır (37).  Seçilmiş olgularda 

motor işlevin iyileşmesi üst ekstremitede %52, alt ekstremitede %89’a ulaşır (96). Flask 

dönem ne kadar uzarsa, prognoz o kadar kötü olur. Flask dönem uzaması, hareketin geç 

başlaması (2-4 hafta), elde istemli hareketin bulunmayışı (4-6 hafta), aşırı proksimal 

spastisite ve reflekslerin geç geri dönüşü işlevsel iyileşme prognozunun iyi olmadığını 

gösterir (37).  

 Fonksiyonel iyileşme günlük yaşam aktivitelerini yerine getirebilme 

yeteneğindeki iyileşmedir. En fazla ilk 6 ayda görülür, bu süre 1 yıla kadar uzayabilir. 

Đnme sonrasında motor gücün geri dönüşü, fonksiyonel iyileşme ile eş anlamlı değildir. 
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Motor fonksiyonun geri dönmesi genellikle 3-6. aylar arasında görülür, fakat fonksiyonel 

iyileşme yıllarca devam eder.  

 Serebrovasküler olay geçiren bir kişide motor fonksiyonun serebral kontrolü 

ortadan kalkar ve spinal düzeydeki inhibisyon azalır. Bunun sonucunda kişide kaba, iyi 

kontrol edilemeyen ve stereotipik karakter gösteren ilkel fleksiyon ve ekstansiyon 

hareket modelleri oluşur. Bunlara sinerji modelleri adı verilir (Tablo 1) (24,37). Đnmenin 

motor iyileşme modeline göre hareketler sinerji modelleri içerisinde gelişir. Sinerjiler 

kuvvetlendikçe spastisite artmaya eğilim gösterir, izole hareketler ortaya çıkmaya 

başladıkça tersine spastisite azalır. Bobath’a göre iyileşme evreleri; sinerjilerden 

bağımsız olarak 3 döneme ayrılmıştır. Bunlar; flask devre, spastisite devresi ve kısmi 

iyileşme devresidir (85). Anderson’a göre iyileşme; nörolojik iyileşme ile fonksiyonlarda 

ve performansdaki düzelme olarak tanımlanmıştır. Bu motor iyileşme süreci, 

Brunnstrom evreleme sistemine göre ise 6 evreye ayrılmaktadır (Tablo 3,4) (24). 

 
Tablo 1. Sinerji Modelleri  
ÜST EKSTREMĐTE ALT EKSTREMĐTE 

FLEKSÖR SĐNERJĐLER  

Omuz retraksiyonu Kalça fleksiyonu 

Omuz abduksiyonu Kalça abduksiyonu 

Omuz eksternal rotasyonu  Kalça eksternal rotasyonu 

Dirsek fleksiyonu Diz fleksiyonu 

Önkol supinasyonu Ayak bileği eversiyonu  

Bilek fleksiyonu Dorsal fleksiyon 

Parmak fleksiyonu Parmak ekstansiyonu 

EKSTANSÖR SĐNERJĐLER  

Omuz protraksiyonu Kalça ekstansiyonu 

Omuz abduksiyonu Kalça adduksiyonu 

Dirsek ekstansiyonu Diz ekstansiyonu 

Önkol pronasyonu Ayak bileği inversiyonu 

Bilek ekstansiyonu Plantar fleksiyon 

Parmak fleksiyonu Parmak fleksiyonu 

 

 

2.2.  ĐNME TEDAVĐSĐ 

2.2.1.  Akut Dönem Tedavisi 

 Akut dönemde yapılacak iş, hastanın hayatını kurtarmaktır, bu amaçla acil 

medikasyon tedbirlerinin alınması gerekmektedir. Özellikle kanamalarda çoğu kez olaya 

koma eşlik ettiğinden, acil tedavi çok daha önem kazanmaktadır. Kanama tanısı 
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konmuş ise hasta yerinden oynatılmamalıdır. Hastanın solunum yolu açık tutulmalı,  

oksijenizasyon, dehidratasyon ve sıvı-elektrolit dengesi iyi takip edilmelidir. Ayrıca 

devamlı idrar akışının sağlanabilmesi için idrar sondası takılmalıdır.  Vücut ısısı 37,5º 

nin altında tutulmalıdır. Aritmi öyküsü, kalp hastalığı öyküsü veya stabil olmayan kan 

basıncı varsa inmeyi takiben ilk 48 saatte hastalara kardiyak monitorizasyon 

yapılmalıdır. Nörolojik kötüleşme, hipoksi, hipotansiyon, hipo-hiperglisemi, pnömoni, 

DVT, pulmoner emboli, üriner enfeksiyon, kardiyak aritmiler ve iskemik kalp hastalıkları 

gibi genel medikal komplikasyonların önlenmesi ve tedavisi amaçlanır. 

 Akut dönemde kan basıncını düşürmeye yönelik tedaviler tartışmalıdır. 

Araştırmalar akut inmeden sonra kan basıncının arttığını, 24-48 saat sonra düşme 

eğiliminde olduğunu göstermektedir. Akut inmeden sonra kan basıncı çok 

yükselmedikçe düşürülmemelidir. Kan basıncı 120/220 mmHg’nin üzerinde ise tedavi 

edilmelidir (96).  

 Đskemik inmenin etyolojisine ve hastanın mobilitesine göre akut tedavide 

antiagregan ya da oral antikoagülan tedavi başlanmalıdır. Beyin ödemi hiperozmolar 

ajanlar ile tedavi edilmelidir. Akut tedavi uygulanmadığı zaman ilk iki gün içinde ikinci bir 

inme geçirme olasılığı %8 olarak hesaplanmıştır (97).   

Günümüzde Food And Drug Administration (FDA) tarafından onay verilmiş tek 

farmakolojik ajan doku plazminojen aktivatörüdür (t-PA). Ancak tedaviye erken saatler 

içinde başlanıldığında cevap alınmaktadır. Tüm koşulların sağlandığı durumlarda bile 

olguların sadece %2-6’sı bu intravenöz tedaviyi alabilmektedir. Đskemik inmede 

semptomların başlangıcından sonraki ilk üç saat içinde intravenöz olarak t-PA 

uygulamanın güvenilirliği ve etkinliği randomize kontrollü çalışmalarla gösterilmiştir.  

Đskemik inme geçirmiş bir hastada ikincil önleyici tedavide risk faktörleri mutlaka 

göz önünde tutulmalı ve değiştirilebilir olanlar düzeltilmelidir. Aterosklerotik risk faktörleri 

yüksek olan hastalarda uygun medikal tedavi düzenlenmeli ve özellikle yaşlı erkek 

hastalarda %70 ve üzeri karotis darlıklarında karotis endarterektomisi tedavi planı içinde 

yer almalıdır (98).  

Đntrakraniyal hemorajilerde tedavide amaç; kan basıncını kontrol altına almak, 

akciğer ve solunum sistemini desteklemek, kafa içi basıncını düzeltmek, gerekirse 

cerrahi girişim ile hematomun boşaltılmasıdır. Đntraserebral kanamalarda morbidite ve 

mortalitenin nedeni birincil olarak hematom kitlesi, ikincil olarak ise kitlenin yarattığı 

mekanik etkidir. Hematom çevredeki dokunun hasarlanmasına ve bası altında 

kalmasına yol açar. Aynı zamanda kafa içi basıncı arttırarak serebral perfüzyon ve 

venöz drenajı etkiler. Bu sebeple hematom tedavisinin hızlı bir şekilde belirlenmesi 
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gerekmektedir. Đntraserebral kanamaların cerrahi veya medikal olarak tedavi edilip 

edilmeyeceğine hızla karar verilmelidir. Đntraserebral kanamalarda ventilasyon desteği 

ve özellikle posterior fossa hemorajilerinde cerrahi dekompresyon hayat kurtarıcı 

olabilmektedir. 

 Đnmenin akut döneminde tanı ve akut medikal tedavilerin yanında rehabilitasyon 

aktiviteleri ikinci planda gibi görünsede; rehabilitasyon programı, yoğun bakım 

döneminde başlatılmalı, rehabilitasyon potansiyelini ve prognozu olumlu ya da olumsuz 

etkileyen faktörler göz önünde bulundurularak tedavinin hedefleri önceden belirlenmeli 

ve ulaşılabilecek en yüksek fonksiyonel seviye elde edilene kadar da devam edilmelidir 

(99,100). 

2.2.2. Đnme Rehabilitasyonu  

 Đnmenin fonksiyonel ve nörolojik kayıplar nedeniyle hastanede yatış süresi 

açısından 3. sırada yer aldığı ve yaşam kalitesini olumsuz etkileyen önemli bir sağlık 

problemi olduğu bilinmektedir (101). Đnmeli hastaların %40’ı orta, %15-30’u ise ciddi 

derecede özürlü olarak hastaneden ayrılmaktadır (102). Erken dönemde etkili bir 

rehabilitasyon programı, iyileşme üzerine olumlu etkileri ve minimal özürlülük ile ilişkisi 

nedeniyle önem kazanmaktadır (103). Bu derece özürlülüğe yol açan ve uygun tedavi 

ile düzelme sağlandığı gösterilen inmeli hastalarda, rehabilitasyonun ne derece önemli 

olduğu açıktır. Ancak rehabilitasyon alanındaki tüm gelişmelere rağmen, rehabilitasyon 

ünitelerinin eksikliğine bağlı, inmeli hastalardaki rehabilitatif bakımın non-koordine, 

yetersiz ve dağınık yapıldığı bilinmektedir (104). 

 Rehabilitasyonun amacı; kişiyi fiziksel, psikolojik, sosyal ve mesleki yönden 

erişebileceği maksimum bağımsızlık düzeyine eriştirmek ve kişinin yaşam kalitesini 

arttırmaktır (103,105). Yapılan çalışmalar, inmeli hastalarda yaşam kalitesinin normal 

bireylere göre azalmış olduğunu göstermektedir (106).  

2.2.2.1. Rehabilitasyonun Ana Đlkeleri   

 1. Rehabilitasyonu optimize edebilmek için erken değerlendirme ve tedavi 

yapmak 

 2. Uygun tedavi planı için standart ve geçerli değerlendirme araçları kullanmak 

 3. Fonksiyonel amaçlara uygun, kanıta dayalı yaklaşımlar seçmek 

 4. Komorbid hastalıklara yönelik tedavilerin planlanması ve yürütülmesi 

 5. Sekonder komplikasyonları önlemek veya minimuma indirmek 

 6. Kaybedilen motor fonksiyonu mümkün olduğunca yerine koymak 

 7. Duysal ve algısal kayıpları kompanze etmek 

 8. Olayın tekrarını önlemek (koroner-vasküler ilişkili ölüm) 
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 9. Her hastayı multidisipliner bir ekip tarafından değerlendirmek 

            10. Hasta, ailesi ve bakıcısının eğitimi ve rehabilitasyon ekibinin elemanları ol-

duğunu unutmamak 

            11. Çevresel uyumu sağlama, toplumsallaşmayı özendirme 

            12. Motivasyonu yükseltme 

            13. Fonksiyonel ve ev yaşamında bağımsızlığı sağlama 

            14. Mesleki rehabilitasyon 

            15. Toplum kaynaklarını hastanın topluma integrasyonu için kullanmak (104,107). 

2.2.2.2.  Rehabilitasyon Planı 

 Hastanın tıbbi durumu stabil olur olmaz rehabilitasyona başlanması 

önerilmektedir (94). Đlk 20 günde başlamanın tedaviye yanıt açısından çok iyi olduğu 

belirtilmiştir. Tedavi başlangıcı açısından erken rehabilitasyon ile fonksiyonel 

iyileşmenin ilişkili olduğu gösterilmiştir. Bu programa, yoğun bakım ünitesinde 

başlanmalı, daha sonra medikal serviste ya da özel inme ünitelerinde devam edilmelidir. 

 Rehabilitasyon programına başlamak için; hasta medikal olarak stabil olmalı, 24 

saattir stabil vital bulguları olmalı, son 24 saatte göğüs ağrısından şikayeti, aritmisi, DVT 

bulgusu olmamalı, kognitif kapasitesi yeterli ve programa katılma isteği olmalıdır. 

Rehabilitasyon planı yapılırken, uzman kişilerden oluşan bir ekip tarafından 

değerlendirilmelidir. Kişinin önceki fonksiyonel durumu, iyileşme kapasitesi ve 

fonksiyonel kısıtlılıkları büyük önem taşıdığından mutlaka değerlendirilmelidir (103). 

2.2.2.3.  Standart De ğerlendirme Ölçekleri 

 Rehabilitasyon programına başlanmadan önce, tedaviye yanıtın takibi ve 

prognoz açısından bir takım standart değerlendirme ölçekleri kullanmak faydalı olacaktır. 

Hastanın genel sağlık, fiziksel, mental, ruhsal özelliklerini ve yaşam kalitesini ortaya 

koymak için farklı ölçekler kullanılmaktadır (103). Bu değerlendirme ölçekleri şunlardır: 

 • Bilinç durumu (Glasgow Koma Skalası) 

 • Đnmede defisit (NIHSS, Kanada Nörolojik Skalası) 

 • Genel yetersizlik skalası (Rankin Skalası) 

 • Günlük yaşam fonksiyonları (Barthel, FBÖ, Katz) 

 • Mental durum (Mini mental, Nörodavranışsal kognitif durum) 

 • Motor fonksiyon (Brunnstrom, Fugl-Meyer, Motor değerlendirme skalası, 

Motricity Đndeksi) 

 • Denge durumu (Berg Denge Testi) 

 • Mobilite (Rivermead Mobilite Đndeksi) 

 • Konuşma-dil (Boston, Porch Đndeks, Western Afazi) 
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 • Depresyon (Beck Depresyon Ölçeği, Zung, Geriatrik Depresyon Skalası, 

Hamilton, CES-D) 

 • Komplike günlük yaşam aktiviteleri (PGC, Frenchay Aktivite Đndeksi) 

 • Aile (Aile Değerlendirme Formu) 

 • Yaşam kalitesi (SF36, Sickness Impact Profile) 

 Bu ölçeklerden, National Institutes of Health Stroke Scale (NIHSS), Rankin 

skalası, Barthel Đndeksi ve Fonksiyonel Bağımsızlık Ölçeği (FBÖ) daha sık olarak 

kullanılmaktadır (104). Yaygın olarak kullanılan bu ölçeklerden, Barthel Đndeksi ve 

FBÖ’nün Küçükdeveci ve ark. (108,109) tarafından Türkçe geçerlilik ve güvenilirlik 

çalışması yapılmıştır. 

Đnmeli hastaların fonksiyonel kapasitelerinin de değerlendirilmesi rehabilitasyon 

planı açısından önem taşımaktadır. Bu değerlendirmede, dolaşım ve solunum 

kapasitesi, aerobik kapasite-dayanıklılık düzeyleri, eklem hareketleri ve açıklıkları, kas 

güçleri, denge durumu, yürüme kapasitesi, postür özellikleri, kontinansı olup olmadığı, 

ağrı düzeyleri, uyanıklık, dikkat durumu, kognitif özellikleri, adaptif cihaz ihtiyaçları, 

kendine bakım kabiliyeti ve seksüel aktiviteleri; öykü, sorgulama formları ve fizik 

muayene ile ortaya konmalıdır (103). 

Eğer hastanın multipl tedavi ihtiyacı varsa (orta şiddetli motor-duysal defisit, 

kognitif defisit, iletişim defisiti), düzenli doktor bakımını gerektirecek medikal ko-morbidite, 

kompleks rehabilitasyon ihtiyacı varsa (ortez, spastisite, mesane-barsak tedavisi), ağrı 

tedavisi gerekiyorsa ve hemşire desteği (mesane-barsak problemi, bası yarası, yatak 

mobilite problemi, günlük yaşam aktiviteleri (GYA)’nde bağımlılık, medikal tedavi kontrolü, 

beslenme problemleri) gerekiyorsa yatarak rehabilitasyon gereklidir (103). 

Yatarak rehabilitasyonun; fonksiyonel yetenek kazanımları ve taburculukta 

bağımsızlık açısından daha etkili olduğu bildirilmiştir. Taburculuk sonrasında  

rehabilitasyona ev veya diğer ortamlarda devam edilmelidir. Rehabilitasyona devam 

edilmezse, iyileşmenin devam etmediği bildirilmektedir. Bu da öncelikle taburculuk 

sonrası dönmede rehabilitasyona devamın önemini göstermektedir (103,110,111). 

Tedavi süresi ve yoğunluğu hasta toleransına bağlı olarak; inme şiddeti, medikal 

stabilite, mental durum ve fonksiyonel seviye göz önüne alınarak belirlenmelidir (103). 

2.2.2.4.  Rehabilitasyon Yöntemleri 

 Rehabilitasyonda SSS’de fonksiyonel re-organizasyon amaçlanmaktadır. 

Nörofizyolojik evrede, cevap vermeyen kasların aktivasyonu, geri bildirimin 

kuvvetlendirilmesi, koordine paternde olmayan kasların inhibisyonu, koordine paternde 

performansın geliştirilmesi planlanır. Flask kaslarda, EHA’nın korunması, pozisyonlama, 
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sinerji paterni geliştirilmesi gerekir. Spastik kaslarda ise, pozisyonlama, Bobath 

yaklaşımı, nöromüsküler fasilitasyon propriosepsiyonun geliştirilmesi esastır. 

 Rehabilitasyonda temel olarak konvansiyonel (klasik) yöntemler, nörofizyolojik 

tedavi yöntemleri, zorunlu kullanım tedavisi, biofeedback, EMG biofeedback, ortezler, 

FES ve NMES  kullanımından yararlanılır (24,37). 

 Đnmede motor gelişim çoğu hastada belli bir sıra izler. En erken alt ekstremite 

fonksiyonları düzelirken bunu üst ekstremite ve el fonksiyonları izler. Üst ekstremite 

rehabilitasyonu alt ekstremite kadar başarılı değildir. Çünkü üst ekstremiteden beklenen 

işlevler daha komplekstir. 

2.2.3. Hemiplejik Üst Ekstremite Rehabilitasyonu  

 Đnme sonrası üst ekstremite belli basamakları izleyerek iyileşir. Brunnstrom 

hemiplejik hasta üst ekstremite iyileşmesini altı evreye ayırmıştır. Bu evreler kas tonusu 

ve ekstremite sinerjilerine göre tanımlanmıştır (Tablo 3). Üst ekstremite sinerji paternleri, 

fleksör ve ekstansör sinerjilerdir ve genellikle üst ekstremitede fleksör sinerjiler görülür 

(Tablo 1).  

 Hemiplejik üst ekstremite rehabilitasyonun amacı komplikasyonları önleme ve 

kaybolmuş motor-duyu denetimini iyileştirmektir (24). Üst ekstremite rehabilitasyonu alt 

ekstremite rehabilitasyonuna göre daha az başarılıdır çünkü üst ekstremite daha 

işlevsel ve daha kompleksdir (37). Akut dönemde, pozisyonlama teknikleri, pasif eklem 

hareketleri, hafif germe egzersizleri uygulanarak, kasta meydana gelebilecek spastisite 

veya rijiditenin kontrollü bir şekilde oluşması hedeflenir.  

 Bu dönemde genellikle flask hemipleji görülür, özellikle yatak pozisyonuna dikkat 

edilmelidir. Hastanın mobilizasyonu ve yatak aktviteleri esnasında hemiplejik kolun 

traksiyonundan kaçınılmalı, üst ekstremitede oluşabilecek kontraktürler nedeniyle kol 

desteklenmeli veya omuz askısı kullanılmalıdır. Üst ekstremitede, kol abduksiyonda ve 

hafif dış rotasyonda, ön kol yarı fleksiyonda veya ekstansiyonda, el bileği ekstansiyonda, 

parmaklar semifleksiyon pozisyonunda ayrıca elde oluşabilecek ödemi engellemek için 

el elevasyonda olmalıdır (66). Üst ekstremite rehabilitasyonda kullanılan yöntemler 

aşağıda sıralanmıştır.  

2.2.3.1. Konvansiyonel Yöntemler 

  EHA’yı korumak ve kas güçlendirmeye yönelik egzersizleri içerir. Üç döneme ait 

tedavi programı mevcuttur: Akut, konvelasan ve geç dönem. 

Akut dönem 

  Erken dönemde komplikasyonları önlemeye yönelik tedavi planlanmalıdır. 

Medikal tedaviye devam edilir. Yatak pozisyonuna dikkat edilmelidir. Hemiplejik üst 



25 
 

ekstremiteye pasif EHA’ı egzersizleri, sağlam ekstremitelere aktif yardımlı ya da aktif 

EHA’ı egzersizleri uygulanır. Egzersizler, kontraktür ve yapışıklıkları önlemek, EHA’nı 

arttırmak, proprioseptif duyuyu arttırmak, fleksiyon-ekstansiyon reflekslerini stimüle 

etmek, kas kuvvetini arttırmak için yapılır. Kontraktürleri önlemek için eklemlere uygun 

pozisyon verilmelidir. Ayrıca bu dönemde yatakta oturma, yatak kenarında GYA’i 

yaptırılmasına başlanır. 

Konvelesan Dönem 

  Motor fonksiyon geliştikçe hemiplejik üst ekstremiteye aktif egzersizler, germe 

egzersizleri, fleksibilite,  koordinasyon, endurans, güçlendirme, denge egzersizleri, 

beceri egzersizleri eklenir (37). Uğraşı tedavisi verilir (yemek yeme vb.), yatakta 

dönmeler, yatak kenarında oturma ve hemiplejik tarafa yük aktarımı öğretilir. Bu 

dönemde kaybolmuş üst ekstremite fonksiyonlarını tedavi etmek için uygulanan; 

konvansiyonel egzersizler (germe, güçlendirme), nörofizyolojik tedavi yöntemleri, 

biyofeedback, ortezler, FES ve NMES’den faydalanılır. 

Geç Dönem 

  Bu dönemde komplikasyonlara yönelik tedavilerle uğraşılır. Ör. Glenohumeral 

subluksasyon, hemiplejik omuz ağrısı, omuz - el sendromu, kontraktür ve deformiteler, 

brakial pleksus lezyonu, spastisite vs. 

2.2.3.2. Nörofizyolojik Tedavi Yöntemleri 

 Nörogelişimsel programlarda; primitif refleksler, spastisite inhibisyonu, üst seviye 

kontrolün fasilite edilmesi amaçlanır. Konvansiyel yöntemlere üstünlüğü 

gösterilememiştir (103). Rehabilitasyonda kullanılan başlıca nörofizyolojik egzersizler 

Brunnstrom, Bobath, Proprioseptif Nöromuskuler Fasilitasyon (PNF), Rood, Margaret 

Johnstone, Todd-Davies yöntemleridir. Bu yöntemlerin birbirlerine belirgin üstünlükleri 

saptanmamıştır (103). Bu yöntemlerden Bobath yönteminin; üst ekstremite, hareket ve 

fonksiyonel yönden diğer yöntemlerden üstünlüğü yoktur. Brunnstrom yöntemi ile fark 

saptanmamıştır.  Brunnstrom yönteminin de diğerlerinden üstünlüğü gösterilememiştir 

(112,113). Tedavi kılavuzlarında özel yer alması ile ilgili karar verilememiştir. 

Brunnstrom Yöntemi 

 Bu yöntemin temelinde hemiplejik hastada yapılan özel değerlendirme sistemine 

göre, birbirini takip eden altı iyileşme evresinden birine yerleştirmektedir. Tedavi 

uygulamalarında motor, sensoriyel ve proprioseptif yollar ile açığa çıkarılan periferik ve 

santral uyarılar yardımıyla hareketlerin açığa çıkartılması amaçlanmaktadır. Fleksör ve 

ekstansör sinerjiler üzerinde çalışılmaktadır. Tedavide amaç erken mobilizasyon, 

sinerjilerin açığa çıkartılması ve parçalanması şeklinde özetlenmektedir. Signe 
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Brunnstrom, (1965) spastisite gelişen hastalarda esneme, öksürme gibi durumlarda 

ortaya çıkan bir takım hareket kalıpları gözlemiş ve bu kombine hareketleri genel 

karekterlerine göre fleksiyon veya ekstansiyon sinerjileri olarak tanımlanmıştır. 

Brunnstrom yönteminde temel egzersiz prosedürleri olarak kombine hareket kalıplarını 

içeren pasif hareketlerle, izotonik ve izometrik egzersizler kullanılmaktadır. Bunun 

dışında bazı reaksiyonlardan da yararlanılmaktadır. Bunlar; 

A. Resiprokal Đnhibisyon: Sağlam tarafta bir harekete direnç verildiğinde hasta 

tarafta bunun antagonisti ortaya çıkar. 

B. Strümpel Đşareti: Uyluk fleksiyonuna verilen dirençle ayakta dorsifleksiyonu 

açığa çıkar. 

C. Hemilateral Ekstremite Sinkinezisi: Üst ekstremitedeki fleksiyon sinerjisine 

direnç uygulandığında aynı taraf alt ekstremitede fleksiyon sinerjisi ortaya çıkar. Aynı 

sonuç ekstansiyon sinerjisi içinde geçerlidir. 

D. Reimste Fenomeni: Sağlam taraf alt ekstremitelerin abduksiyonuna verilen 

direnç, hasta tarafta abduksiyona neden olmaktadır. Aynı sonuç adduksiyon içinde 

geçerlidir. 

E. Plantar Refleks (babinski): Ayak tabanı sivri bir cisimle çizilirse parmakların 

yelpaze gibi açılmasından yararlanılır. 

F. Von Bechterev Manevrası: Ayak başparmağı pasif olarak zorlu fleksiyona 

getirilirse hasta tarafta fleksiyon sinerjisi ortaya çıkar. 

G. Soques Fenomeni: Bazı hemiplejiklerde hasta taraf kolun elevasyonu ile 

parmaklarda ekstansiyon ortaya çıkması olayıdır. 

H. Derin Tendon Refleksleri: Çalıştırılmak istenen kasın tendonuna hafif darbeler 

halinde vurulması kasın verimini arttırır. 

I. Tonik Boyun Refleksleri: Asimetrik ve simetrik tonik boyun refleksleri olarak 

ayrılır ve kullanılır. 

J. Labirent Refleksi (114). 

Bobath Yöntemi 

 Bobath yaklaşımı Nöro Gelişimsel Tedavi (NGT) olarak tanımlanır ve Amerika, 

Kanada ve Avrupa ülkelerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Yılar boyunca yöntem 

giderek gelişmiştir (115). Son yıllarda bu yaklaşıma ilgi artmaktadır (116). Bobath 

yaklaşımı normal hareketleri ve hareket kalitesini kolaylaştırdığı ayrıca spastisiteyi 

önlemesi nedeniyle kullanılır (117). NGT'nin temel prensibi kas tonusünü azaltmak ve 

normal hareket paternlerini geliştirmektir. Bobath’a göre olay gerçek bir felç değildir. 

Duyu kusuru, spastisite, normal postural refleks mekanizmasının bozukluğu ve selektif 
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hareket paternlerinin kaybı normal motor güce engel olur ve prensip olarak bu 

kayıpların yeniden kazanılması amaçlanmaktadır. Bu nedenle önce anormal patern 

baskılanmalıdır. Hastalara refleks inhibe edici paternler öğretilir. Bu teknikte 

ekstremitelerin ve gövdenin ayrı ayrı olarak çalıştırılması yerine vücudun tamamının 

simetrik olarak çalıştırılması prensibi benimsenmiştir (24,118). 

PNF Yöntemi 

 Duyusal uyarılarla kas ve eklem reseptörleri uyarılarak hareket açığa 

çıkarılmaya çalışılır. PNF yönteminde kas gruplarının kullanımı yerine hareketin 

fonksiyonel paternleri kullanılır. Bu paternlerin hepsi spiral (rotatuar) ve diagonal (lineer) 

paternleri içerir. Üst ekstremite için üç diagonel hareket kalıbı, her bir diagonel hareketin 

de birbirinin antagonisti olan iki komponenti vardır; fleksiyon-ekstansiyon, abduksiyon-

adduksiyon, iç rotasyon-dış rotasyon. Üst ekstremitede dört temel hareket paterni 

vardır; fleksiyon-abduksiyon-dış rotasyon, fleksiyon-adduksiyon-dış rotasyon, 

ekstansiyon-abduksiyon-iç rotasyon ve ekstansiyon-adduksiyon-iç rotasyondur. Amaç 

paternlerin tüm EHA’ı boyunca ve koordineli olarak yapılması, diagonelin 

komponentlerinde bir kuvvet dengesi elde edilmesidir (118). 

Rood Yöntemi 

 Sensoriyel uyarılar yardımıyla korteksteki duyu-motor bağlantıların uyarılması 

esasına dayanır. Tonusu normal hale getirmek, amaca yönelik hareketleri aktive etmek, 

postüral cevapları başlatmak ve daha ileri kontrol düzeylerine kas tonusunda 

modifikasyonlar ve istemli motor aktivite oluşturduğunu ileri süren bir metoddur. 

Fırçalama ve buz ile deri reseptörlerinin uyarılması agonistleri fasilite, antagonistleri 

inhibe eder. Eğer doğru uyarı doğru duyu reseptörlerine uygulanırsa motor yanıt önce 

refleks olarak ortaya çıkacak ve bu yanıt hasta tarafından öğrenilerek normal hareket 

paternini oluşturacaktır (37,118,119). 

Margaret Johnstone Yöntemi 

 Normal gelişimi esas olan bu tedavi yönteminde refleks inhibitor paternler ve 

pozisyonlar kullanılarak denge, propriosepsiyon ve hareket yeniden kazandırılmaya 

çalışılmaktadır. Gelişim evrelerine uygun proksimalden distale doğru eğitim 

verilmektedir. 1969 yılından itibaren ekstremiteler için transparan splintler kullanılarak 

doğru postür öğretilmekte ve spastisite azaltılmaya çalışılmaktadır (100). 

Todd-Davies Yöntemi 

 Bu yöntemde bilateral hareketler ile normal denge reaksiyonlarının açığa 

çıkartılması amaçlanmaktadır. Hareketlerde denge ve simetri ön plana çıkmaktadır. 

2.2.3.3. Kontrollü Olarak Đndüklenmi ş Hareket Tedavisi 
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  Son dönemde oldukça popüler olan kısıtlayıcı-teşvik edici hareket tedavisi ile 

ilgili çalışmalar üzerinde durulmaktadır (120,121). Hedefe yönelik (task-specific) 

yaklaşımların rehabilitasyonda yararlı olduğu düşünülmektedir. Özellikle üst ekstremite 

için kullanılır (95). 

Bu tedavide hastanın etkilenmemiş üst ekstremitesinde omuz bir askı sistemi ile 

el hareketleri de bir eldiven ile engellenir. Etkilenen üst ekstremitenin kullanılması 

amaçlanır tekrarlayıcı kullanıma zorlanır. Bu yöntem insanlarda serebral plastisiteyi ve 

kortikal reorganizasyonu sağladığı bildirilmiştir (122,123). Yaşam kalitesi ve üst 

ekstremite fonksiyonlarına etkili olduğu düşünülmektedir. Çalışmalarda yoğunluk ve 

süre; 5-8 saat/gün, 2 hafta-10 hafta olarak seçilmiştir. Küçük gruplarda ele alınmış ve 

hasta grupları arası demografik farklılıklar olduğu görülmüştür. Her hasta için uygun bir 

tedavi değildir, yaş belirleyici bir özelliktir. Uygulama için; 20º el bilek ekstansiyonu, 10º 

parmak ekstansiyonu, duysal ve kognitif defisit olmaması şartları aranır. Bu nedenle 

tedavi kılavuzlarında yeri açık değildir (103). 

2.2.3.4. Biofeedback (BF) Teknikleri 

Görsel, duyusal ve işitsel ipuçları yoluyla otonomik fonksiyonlar, ağrı ve motor 

bozuklukların istemli olarak kontrol edilmesidir (24). Hemiplejik üst ekstremitede omuz 

subluksasyonu ve yetersiz el fonksiyonlarında kullanılır (37). 

            EMG Biofeedback 

 Kas reedukasyonunda kullanılan biofeedbacktır. Uygulamada elektrotlar primer 

kas ya da antagonit kas grubu üzerine ya da her ikisine de konulur ve kas 

kontraksiyonlarının fasilitasyonu ya da inhibisyonu için kullanılabilir (124). 

2.2.3.5. Ortezler 

Adaptif cihazların hastanın güvenliği ve fonksiyonu için yararlı olduğu, yaşam 

kalitesinde iyileşmeye katkısı bilinmektedir. Üst ekstremitede spastisiteyi azaltmak ve 

deformiteleri önlemek için el-el bileği istirahat ortezleri kullanılmaktadır (24,37). Erken 

dönemde prefabrik olanlar, uzun dönemde ise kişiye özel hazırlananlar tercih edilmelidir 

(103). 

2.2.2.6. Robot Yardımlı Tedavi   

Robot yardımlı tedavinin etkileri ile ilgili bir meta-analizde; üst ekstremite motor 

fonksiyonunda anlamlı gelişme olduğu saptanmış, günlük yaşam aktivitelerinde ise 

anlamlı düzelme bulunamamıştır, ancak çalışmalarda kullanılan testlerin, gelişmeleri 

ayrıntılı kaydedecek yeterlilikte olmadığı ve el becerisini gösteren değerlendirmeler 

içermediği saptanmıştır (125). 
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2.3. PROGNOZ 

 Đnmeli hastalarda prognoz konusu inme sonrası hastalarda yaşam tahmini, 

inmeli hastalarda özürlülük ve fonksiyonel durumun tahmini ve inme rehabilitasyonunda 

prognoza etkili faktörler alt başlıkları altında incelenebilir (206). 

2.3.1.  Đnme Sonrası Hastalarda Ya şam Tahmini 

           Đnme sonrası yaşam tahmininde en önemli faktörler lezyon tipi, şiddeti, yeri ve 

koma olmasıdır. Đnme sonrası erken dönemde ölüm genellikle altta yatan patolojiye ve 

lezyonun şiddetine bağlıdır. Đnfarktlı hastalarda ilk 30 gün içinde yaşam oranı %85 iken, 

kanamalarda bu oran %20-52 arasında değişiklik gösterir (206). Đnmeli hastaların %30’u 

bir yıl içinde ölmektedir. Erken dönemde ölümler sıklıkla kanamalı hastalarda 

görülürken, sonraki dönemlerde daha sıklıkla iskemik olgulardadır (207). Laküner 

lezyonlar küçüktür ve çok sınırlı bir dokuyu etkiler. Laküner lezyonlarda iyileşmenin 

prognozu genellikle çok iyidir, ancak lezyon stratejik bir yerde ise önemli ve kalıcı 

kayıplar oluşabilir.  

          Şiddetli lezyonlarda ve lezyonun hayati önem taşıyan yerlerde özellikle beyin sapı, 

supratentoriyel bölge ve insula bölgesinde olması daha yüksek mortalite ile ilişkilidir 

(208). Tromboz veya emboliye bağlı büyük damar infarktlarında prognoz lezyon hacmi 

ile ilişkilidir. Lezyon intrakraniyal hacmin %10’undan fazla alanı içeriyorsa sonuç kötüdür. 

Büyük intraserebral hemorajiler, basınç artışı ve beynin yer değiştirmesine bağlı yüksek 

mortaliteye sahiptir (209).  

         Ayrıca ileri yaş, kadın cinsiyet, Afrika ya da Latin ırka mensup olmak, kötü 

sosyoekonomik durum gibi faktörlerin de mortaliteyi olumsuz etkilediği bildirilmiştir (210). 

Hastalarda eşlik eden diyabet veya inme anında saptanan hiperinsülineminin daha 

büyük lezyon ile birlikte olduğu, klinik iyileşmenin daha az görüldüğü ve erken dönem 

mortalitenin daha yüksek olduğu bildirilmektedir (211,212). 

       Yaşam tahmininde etkili diğer faktörler eşlik eden hastalıklar özellikle hipertansiyon, 

atriyel fibrilasyon, konjestif kalp yetmezliği, eski inme ve inme öncesi özürlülük 

durumudur. Đnmeli hastalarda kardiyak komorbidite ölümlerin %20'sinden sorumlu 

bulunmuştur. Đnmeli hastada gaita ve idrar inkontinansı olması 1 yılda yüksek mortalite 

ile ilişkilidir (213,214). 

        Hastalarda erken dönemde ateş yüksekliğinin de mortalite ve kötü prognoz ile 

ilişkili olduğu düşünülmektedir (215). Ayrıca yüksek hassasiyette C reaktif protein 

(hsCRP) ile yapılan bir çalışmalarda yüksek hsCRP düzeyleri ve ilk 3 ay içinde mortalite 

arasında anlamlı ilişki saptanmıştır (216). Mortalite için ayrıca okur-yazar olmama, 

bekar veya boşanmış olmanında risk faktörü olduğu bildirilmiştir (217). 



30 
 

Đnmeli hastalarda özürlülük ve fonksiyonel durum tahmini için yapılan birçok 

çalışmada yaşayanların %47-76'sının tam ya da kısmi bağımsızlığa ulaştığı 

bilinmektedir. Lezyon tipinin inme rehabilitasyonuna etkisi konusunda yapılmış 

çalışmalarda ise kanamalı hastaların genelde daha kötü fonksiyonel skorlarla 

başladıkları fakat rehabilitasyon esnasında daha fazla kazanım sağlayarak iskemik 

lezyonlarla benzer durumlarda taburcu oldukları veya aynı skorlarla başlayan 

hastalarda iskemik lezyonlara göre kanamalı lezyonlarda daha fazla iyileşme olduğu 

bildirilmektedir (159,218,219).  

Uzun dönem kötü prognoz belirteçlerinden değiştirilebilir olması nedeni ile 

üzerinde durulan faktörlerden, inme öncesi düşük aktivite seviyesi ve tekrarlayan 

inmedir; yaşlılarda aktivite seviyesinin arttırılması ve tekrarlayan inmelerin engellenmesi 

önerilmektedir (220). 

2.3.2. Rehabilitasyon Potansiyelini ve Prognozu Olu mlu Etkileyen Faktörler  

 1. Hastanın genç olması (55 yaşın altında olması) 

  2. Rehabilitasyona erken başlanması 

  3. Başvurudaki lezyon şiddetinin ve fonksiyonel kaybın hafif olması 

  4. Đdrar ve gaita inkontinansının olmaması 

  5. His kusurunun olmaması 

 6. Motor fonksiyonlarda erken gelişme (özellikle üst ekstremite ve elde) 

 7. Mental bozukluğun azlığı veya olmaması 

 8. Progressif bir sistem hastalığı (kalp, böbrek) bulunmaması 

 9. Ailesel destek 

 10. Eğitim ve sosyoekonomik düzeyinin yüksek oluşu 

 11. Daha önce geçirilmiş SVO olmaması  

 12. Özelleşmiş inme ünitelerinde rehabilitasyon uygulamak (206,221-227). 

2.3.3. Rehabilitasyon Potansiyelini ve Prognozu Olu msuz Etkileyen Faktörler  

 1. Hastanın yaşlı olması (55 yaşın üstünde olması) 

  2. Kadın cinsiyet 

  3. Devam eden his kusuru ve talamik ağrı sendromu 

  4. Stroktan sonra bilinçsiz sürenin uzun olması 

  5. Đdrar ve gaita inkontinansı 

  6. Đnatçı flask hemipleji, ağır rijidite ile seyreden ekstrapiramidal sendrom 

  7. Mental ve psikolojik bozukluğun bulunması (depresyon vs.) 

  8. Đnatçı bir koordinasyon ve denge bozukluğu 

  9. Sağ hemipleji ve afazi 
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           10. Medikal tedaviye cevap vermeyen kronik kalp yetmezliği, nefrosklerozis, 

hipertansiyon 

           11. Motor fonksiyonların gelişmemesi veya olmaması 

           12. Spastisiste ve deformitelerin birlikte gelişmesi 

           13. Rehabilitasyona geç başlanması 

           14. Lokalize ağrıların olması (omuz, el bileği, kalça gibi) 

           15. Görsel, duyusal defisit 

           16. Đnme öncesi düşük aktivite seviyesi 

           17. Tekrarlayan inme 

           18. Đhmal sendromu (100,110,206,220,223,227,228). 

2.3.4. Đnmede Nüks 

 Đnmenin nüksetme olasılığı yüksektir. Đnmenin tekrarlama riski postakut 

dönemde en yüksektir. Đnmeden sonraki ilk 3 ayda rekürrens oranının %18,5, ilk yıl 

içinde bu oran %8-12, daha sonraki her yıl için %3-4 olarak bildirilmiştir (229). Nüks, 

inmeden sonra ilk beş yıl içinde %25-42 arasında değişir. Rekürren inmelerde 30 

günlük mortalitenin %40 olduğu bildirilmiştir (230). 

2.4.  ELEKTR ĐKSEL ST ĐMÜLASYON  

2.4.1. Giri ş 

Đnsan vücudunda 2 uyarılabilen doku vardır. 

1.Sinir dokusu 

2.Kas dokusu 

 Kas ve sinirlerin uyarımında kullanılan elektrik akımları bu fonksiyonu hücre 

membranları arasındaki elektrik potansiyellerinde değişiklik yaparak meydana 

getirmektedirler. Elektroterapi fizyolojik olarak 3 temel etki mekanizmasına sahiptir. 

Elektrotermal, elektrokimyasal ve elektrofiziksel etkilerdir (90). 

 Nöromusküler Elektriksel Stimülasyon (NMES), sağlıklı kasta ilgili kası innerve 

eden sinir liflerini, denerve kasta ise kas liflerini elektrik akımı ile uyararak kontraksiyon 

oluşturma esasına dayanır (126-128). 

2.4.2.  Nöromüsküler Elektriksel Stimülasyonun Nöro fizyolojik Etkileri 

 Nöronların hareket potansiyeli oluşturmasının matematiksel tanımlaması Galvani 

(129), Lapicque (130) ve Hodgkin (131) tarafından yapılmıştır. Yakın zamanda da 

elektriksel uyarıyı uyguladıktan sonra oluşan olayların seyrininin matematiksel tanımı 

ise McNeal (132) tarafından yapılmıştır. Kas ve sinirlerin uyarımında kullanılan elektrik 

akımları bu fonksiyonu hücre zarlarının elektriksel potansiyelinde değişiklik oluşturarak 

yaparlar. Ancak bir kas ve sinir lifinin uyarılabilmesi için kullanılan akım şiddetinin belli 
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bir eşik değerin üzerinde olması gereklidir (133,134). Başka bir ifadeyle ‘uyarıcı eşiği’ 

terimi, hareket oluşturabilmek için gerekli olan en düşük seviyedeki elektrik akım 

miktarına denir. 

 Sinire uygulanan impuls, sinirin özelliklerinden etkilenir. Kasın kontraksiyonu ve 

kas liflerinin güçlenmesi hem stimulusun pulse genişliğinden, hem de stimulus sıklığı ile 

ayarlanır. Ayrıca kası stimüle eden elektrottan uzaklık ve membran direncide diğer 

değişkenlerdir. Sinir liflerinde hareket potansiyeli ortaya çıkarmak için gerekli olan eşik 

değer, kas liflerinde hareket potansiyeli oluşturacak stimulus eşiğinden 100-1000 kat 

daha azdır. Bu nedenle klinik NMES sistemleri siniri doğrudan veya sinirin 

nöromüsküler bağlantısına proksimalden uygulanır (135).  

 NMES’in ortaya çıkardığı sinir liflerini güçlendirici özelliği normal fizyolojik 

mekanizmalardan farklıdır. Normal fizyolojik mekanizmalar tarafından oluşturulan 

hareket potansiyeli büyük çaplı (alfaMN) sinir liflerinin güçlendirilmesinden önce en 

küçük çaplı nöronları güçlendirir (136).  

 Sinir lifi çapı ile kontraksiyon hızı arasındaki ilişkiyi ilk araştıran kişi Rushton’dur 

(137). Hodgkin ise hareket potansiyelinin yayılma hızının sinir lifi çapının karekökü ile 

doğrusal olarak değişeceğini öne sürmüştür (131). Arbuthnott ve ark. sinir lifi çapı ile 

ileti hızının ilişkisini detaylıca incelemişler ve şu sonuca varmışlardır; NMES’in sinir 

liflerini güçlendirme paterni ‘tersine güçlendirme sıralamasını’ takip eder.  Bu prensibe 

göre sinir stimulus eşiği nöronun çapıyla ters orantılıdır. Bu nedenle büyük motor ünitleri 

harekete geçiren büyük çaplı sinir liflerini güçlendirmek tercih edilmelidir (138). 

 NMES sağlam alfa alt motor nörona bağımlıdır, fakat birçok çalışmada alt motor 

nöron denervasyonunda kas liflerinin rejenerasyonunda elektrik stimulasyonunun 

faydaları kanıtlanmıştır (139,140). Fakat günümüzde NMES’in klinik uygulaması inme, 

spinal kort travması, travmatik beyin hasarı,  MS ve CP gibi üst motor nöron 

hastalıklarıyla sınırlıdır. 

  Sağlıklı kas, yoğun aktivite ile histokimyasal, fizyolojik ve morfolojik 

değişikliklere uğrar. Kas aktivasyonu, yoğun egzersiz veya kronik elektrik stimülasyonu 

ile geliştirilebilir. Sağlıklı kas, uzun süreli elektrik stimülasyonuna egzersize verdiği 

cevaba benzer cevap verir. Oluşan bu değişiklikler kasın fonksiyonel gereksinimlere 

daha iyi uyum geliştirmesini sağlar (141-144). 

 Kas yüksek düzeydeki aktivasyona myozin ve aktin proteinlerinin içeriğindeki 

artış ile adaptasyon gösterir. Kas aktivasyonu ile oluşturulan kuvvet, kasın gerilim 

cevabına olan yeteneğini artırır. Egzersiz ve elektrik stimülasyonu, kas fibrillerinin 

kontraktil proteinlerin içeriğinde artışa sebep olur (141,145-147). Elektriksel 
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stimülasyon ile sağlıklı kas lifinde fonksiyonel, metabolik ve histokimyasal değişiklikler 

meydana gelmektedir. Düşük frekanslı (10 Hz) akım ile stimülasyon sonucu hızlı kas lifi 

(Tip IIb), yavaş kasılan Tip I liflerine dönüşür. Stimülasyonun 2-4. günleri içinde 

sarkoplazmik retikulumda kalsiyum depoları azalır, iyonize kalsiyum oranı ve kapasitesi 

düşer. Bu nedenle ilk hafta içinde maksimum kasılma hızına ulaşma süresi uzar. 

 Kalsiyumla aktive olan miyozin adenozin trifosfataz aktivitesi, stimülasyonla 

birlikte ilk 3 hafta içinde azalmaya başlar, tropomiyozin yavaş kas lifinin özelliklerini 

kazanır. Lif tipinin değişimi 8 haftada tamamlanır. Yeni oluşan bu Tip I lifi, fonksiyonel 

olarak yorgunluğa karşı dirençte artış ve maksimum kasılma hızında azalma gösterir 

(127,148). Bu yapısal değişikliklerin yanı sıra enerji metabolizmasında da değişiklikler 

meydana gelir. Önce glukozun fosforilasyonu ve oksidasyonundan sorumlu enzimlerde 

artış olur. Mitokondri sayısı ve enzimleri artar. Bunlara ilaveten, kas lifindeki kapiller 

yoğunluğunda ve oksijen tüketiminde artış meydana gelir. Böylece kasın yorgunluğa 

direnci artar. Hızlı kas lifinden yavaş kas lifine dönüşüm sürecinde, kontraktil 

proteinlerin değişimi 6 haftada tamamlanırken, enerji metabolizmasındaki değişiklikler 

12 hafta sürer. Stimülasyona son verildikten hemen sonra yavaş kas lifi özelliklerini 

kazanan hızlı kas lifi eski haline dönmeye başlar (127,149). 

 Hudlicka tavşanlar üzerinde yaptıkları bir çalışmada bütün motor üniteler aktive 

edilip en az iki hafta süreyle uzun süreli düşük frekanslı elektriksel stimulasyon 

uygulanması sonucunda hızlı kasılan liflerin kontraktil özelliklerinin, yavaş kasılan 

liflerin karakteristik özelliklerine benzediğini belirtmiştir (150). Pette ve ark. elektrik 

stimülasyonu ile hızlı kasılan liflerin, yavaş kasılan liflerin yapısına dönüşmesini, 

morfolojik olarak yavaş kasılan liflere benzeyen bir ara lif tipinin oluşması şeklinde 

açıklamışlardır (151). 

 Merkezi sinir sistemi bozukluğu olan kişilerde bir süre sonra kaslarda 

kullanmamaya bağlı atrofi gelişmektedir. Atrofi, kasın kontraktil kuvvetinin kaybı ve hızlı 

yorgunluk gelişimi ile karakterizedir. Elektrik akımları hareketin restorasyonu için 

kullanılmaktadır. Ancak primer amacı inhibe olmuş kas gruplarının aktivasyonunu 

sağlamaktır. Kasın reedükasyonu için NMES inhibe olmuş kas gruplarını 

kuvvetlendirmek, istemli izole kas kontraksiyonunu fasilite etmek, kas atrofisini önlemek, 

metabolizma ve enzim aktivitesini artırmak, kasın kontraktil özelliklerini değiştirmek, 

eklemin normal hareket alanını korumak veya artırmak, istemli hareketi ve fonksiyonel 

kazanımları geliştirmek amacıyla kullanılır (152,153). 

 Kullanılmayan kasa, NMES uygulandığında kuvvet artışı sağlanmaktadır. 

Elektrik stimülasyonu ile kas kuvveti artışının sağlanmasında olası 2 teori vardır. Birinci 
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teoriye göre; elektrik stimülasyonu ile aktif egzersizde olduğu gibi kasın fonksiyonel 

yükü artırıldığı için kas kuvveti artmaktadır. Đkinci teoriye göre ise, elektrik stimulasyonu 

egzersize göre daha etkili bir biçimde Tip II liflerini uyardığı için kas kuvvetini 

artırmaktadır. Bu kuvvet gelişimi, iskelet kasının aktivitedeki değişikliklere adapte 

olabilmesi nedeniyle, daha çok Tip I, yavaş kasılan kasların hipertrofisi ile ilişkidir. Yani 

artmış aktivitenin (örn; elektrik stimülasyonu ve egzersiz) bir sonucu olarak, hızlı 

kasılan kasların ve liflerin daha yavaş ve oksidatif karakteristiklere dönüşmesidir. Tam 

tersi olarak aktivitedeki azalma, lifin özelliklerinin daha hızlı ve glikolitik karakteristiklere 

dönüşmesine neden olmaktadır. Hayvan çalışmalarında, iskelet kasının plastisite 

özelliği ve stimülasyon ile ortaya çıkan enzimatik ve metabolik cevapların yavaş kasılan 

lif kontraksiyonu ile korele olduğu gösterilmiştir (154). 

 Misawa, üst motor nöron lezyonlu birçok olgunun kaslarındaki atrofi ve zayıflık 

nedeniyle fonksiyon için elverişli kontraksiyon oluşturabilmesinde güçlüklerin olduğunu 

belirtmiştir. Düşük frekanslı akımlara göre kesikli ve yüksek frekanslı terapatik elektrik 

stimülasyonun, bu tür olgularda kas kuvvetini ve kasın yorgunluğuna toleransını daha 

iyi artırdığını, sonuç olarak da toparlanmanın daha iyi ve hızlı olduğunu kaydetmiştir 

(147). 

 Kronik stimülasyonun en önemli avantajı immobilizasyon sürecinde kasın 

özelliklerini korumasıdır. Henriksson ve Salmos yaptıkları bir çalışmada, kronik 

stimülasyon ile kas yapısı ve fonksiyonunda önemli değişiklikler olduğunu, 4. günden 

sonra yorgunluğa direncin arttığını, 1. haftanın sonunda aerobik metabolizma 

enzimlerinin aktivitesinin artarken, anaerobik metabolizma enzimlerinin aktivitesinin 

azaldığını bulmuşlardır (155). Villon-Cacciuttolo ve ark. elektrik stimülasyonu 

tedavilerinin hızlı kasın fizyolojik özellikleri ve lif tipi dağılımı üzerine etkilerini 

karşılaştırdıkları çalışmada 2 haftalık kronik stimülasyon sonrası oksidatif enzim 

dağılımının daha benzer bir paterne ulaştığını, Tip I ve II liflerinin sayısının arttığını 

göstermişlerdir (156). 

 NMES, kasları fonksiyonel yeniden eğitme amacı ile hemipleji 

rehabilitasyonunda 1960’dan beri kullanılmaktadır (157). Bu tedavinin amacı elektrik 

akımının sinirsel fonksiyonu bozulmuş (paralize) kasların fonksiyonel ve yararlı bir 

hareket gerçekleştirmesini sağlamaktır (158). 

 Elektrik stimülasyon uygulaması motor fasilitasyon ve reedükasyonu (yeniden 

kas eğitimi) sağlar. Motor fasilitasyon ve kas eğitiminin amacı, MSS’ne duyusal uyarılar 

göndererek, istemli motor fonksiyonların kontrolünü ve kalitesini artırmaktır. Bu 

tedavinin fizyolojik temeli, SSS’ni duyusal bombardımana tutmaktır. Elektrik 
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stimülasyonu, deri kaynaklı duyusal uyarımına ilaveten, güçlü kas kontraksiyonu ile 

proprioseptörleri de uyarır. Bu uyarılar MSS’ne farklı yollardan ulaşıp, farklı 

merkezlerde sonlanarak, hem refleks hem de bilinç düzeylerinde, hareketin oluşumu ve 

kontrolü üzerine etkili olabilir (156).  NMES motor aktivasyonu uyararak kutanöz, kas 

ve eklem proprioseptif afferent feedback elde edilmesine neden olur. Afferent 

feedbackler nöral plastisiteyi o da motor iyileşmeyi kolaylaştırır. Motor becerilerin tekrar 

kazanılması fonksiyonel motor iyileşmenin önemli bir parçasıdır (159,160). 

 Motor fasilitasyon ve kas eğitim tekniği olarak elektrik stimülasyonunun etkileri, 

özellikle nörolojik hastalıklarda, hastanın tedaviye aktif katılımı sağlanarak arttırılabilir. 

Bu amaçla, elektrik stimülasyonu ile EMG biofeedback kombine (aktif NMES) edilerek 

kullanılabilir.  

 Kas ve sinirlerin elektrikle uyarılması, spastik paralizinin hakim olduğu birçok 

SSS’i hastalıklarında (inme, serebral palsi, omurilik lezyonları) başarıyla kullanılır. Amaç, 

spastisitenin azaltılması, kas gücünde ve EHA’da artma sağlanması, duyusal 

algılamada düzelme, motor kontrol ve koordinasyonun geliştirilmesidir. Elektriksel 

uyarıya kasın yanıtı, kasılma kuvvetini geliştirme, artmış kas kitlesi, kas gücü ve 

dayanıklılığıdır (161,162). NMES ve plastisite ile ilgili olarak yapılan çalışmalarda el 

periferik sinirine uygulanan NMES’in kortikal aktivite değişimlerine etkisinin olumlu 

olduğu  bulunmuştur (163). 

2.4.3. Akım Türleri  

 Elektroterapi amacıyla kullandığımız akımlar 4 ana sınıfa ayrılır: 

 1. Doğru Akım (Galvanik); sıfır frekans 

 2. Alçak Frekanslı Akım; 1-1000 Hz 

 3. Orta Frekanslı Akım; 1000-10000 Hz 

 4. Yüksek Frekanslı Akım; 300 KHz- 24500 MHz 

 Genellikle elektroterapi uygulamalarında 1-100 Hz arasındaki frekanslar 

kullanılır. Kas ve sinirleri uyarabilen alçak frekanslı akımların en önemlileri Faradi akım, 

Galvanik akım, Galvani-Faradi birleşik akımlar, sinüzoidal akımlar, eksponansiyel 

akımlar ve TENS’dir (164). NMES’de genellikle alçak frekanslı akımlar kullanılır 

(134,165). Alçak frekanslı akımlarda, akım frekansı 1-1000 Hz arasındadır. 

 Alçak frekanslı akımların temel fiziksel etkileri, ilgili dokuda iyon 

konsantrasyonunda ani değişiklik oluşturmalarıdır. Fizyolojik etkileri ise motor ve 

duyusal sinirleri stimüle etmeleridir. Bu akımlardan tedavi amacıyla yararlanılan en 

önemli alan, güçsüz ya da paralizili kasların stimülasyonudur. Uygun impuls formu ve 

amplitüdde kullanıldıklarında, kas ve sinir hücrelerinde, uyarı impulsuyla senkronize bir 
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aksiyon potansiyeli oluştururlar. Bu özellikleri nedeniyle alçak frekanslı akımlar, uyarıcı 

akımlar ya da impuls akımları olarak da adlandırılırlar (166). Bu akımların uyarıcı 

etkilerinin yanı sıra analjezik ve trofik etkileri de vardır (164).  

Tedavide kullanılan alçak frekanslı akımlar pulsasyonlu akımlardır. Pulsasyonlu 

akımlar elektrik akımında periyodik kesilmelerle karakterizedir, tek ya da çift yönlü 

olabilirler. Uyarıcı akımların önemli öğeleri, akım şiddeti (amplitüd), akımın çıkış ve iniş 

kanadının dikliği, süresi ve impuls süresi, impulslar arasındaki süre (interval) ve her 

ikisinin toplamı olan perioddur.  

2.4.4. Nöromüsküler Elektriksel Stimülasyonun Uygul ama Şekilleri 

 NMES iki şekilde uygulanır:  

 1. Transkutanöz (yüzeyel) 

  A. Pasif NMES 

  B. Aktif NMES (EMG-stimülasyon) 

 2. Đmplante (perkutanöz, epinöral, intranöral ve cuff)  

 Transkutanöz (yüzeyel) uygulamada NMES; ya motor noktadan veya yüzeyel 

olarak uygulanır. Motor nokta: Kasın en geniş orta kısmının üst 1/3 lük kısmı ile 

birleşme noktasıdır. Bu nokta sinirlerin kaslara giriş noktaları ve kasların en kolay 

uyarılabildikleri noktalardır (90). Transkutanöz elektrotlar cilt üzerinde bu motor 

noktalara elektrotların bağlanması şeklinde uygulanırlar. Bu lokalizasyonda, hedef kasta 

en az stimülasyonla, en iyi kontraksiyon sağlanır.  

Transkutanöz elektrotla NMES farklı avantajlar sağlar. Bunlar: 

      1.Genellikle elektrotun uygulanması ve uzaklaştırılması kolaydır 

      2.Stimülasyon tekniği invazif olmayıp geri dönüşümlüdür 

      3.Transkutanöz elektrot kullanımı kolaylıkla öğrenilebilir ve klinikte uygulanabilir 

      4.Stimülatör ve transkutanöz elektrotlar reatif olarak daha ucuz ve ticari olarak 

uygundur 

 Bu kadar kullanışlı olmalarına rağmen bireysel uygulamalarda az da olsa bazı 

dezavantajları vardır: 

      1.Küçük kaslarda izole kontraksiyon oluşturamazlar 

      2.Günlük kullanımı sırasında elektrotların sıklıkla ciltten kayması nedeni ile 

elektrod doku temas alanı genellikle sabit değildir 

      3.Çoğu vakada kutanöz ağrı reseptörleri uyarılır ve hastalar artan hassasiyetle 

ağrıyı tolere etmekte güçlük çekebilirler. 
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 Eksternal uygulanan NMES ya pasif veya aktif uygulanır. Pasif NMES’de, 

stimülasyon önceden programlanmış bir şemaya göre, hastanın aktif katılımı olmaksızın, 

tekrarlayan kas kontraksiyonu oluşturacak şekilde ayarlanıp uygulanır (167). 

 Aktif NMES (EMG-stimülasyon) ise stimülasyon, hastanın aktif kontraksiyonu ile 

oluşturulan EMG sinyalleri, önceden belirlenmiş bir eşik değeri aştığında uygulanır (167). 

Bowman, inmeli hastalarda el bileği istemli hareketi ile başlatılan elektrik stimülasyonu 

tekniğini de içeren ‘pozisyonel feedback eğitimi tedavisi’ önermiştir. Bu teknikte, hasta el 

bileğini aktif olarak bir miktar ekstansiyona getirdiğinde, el sırtında ekstansör kaslar 

üzerine bağlı olan elektrodlar aracılığı ile EMG cihazında oluşan sinyaller hastaya görsel-

isitsel pozitif geri bildirim verir. EMG sinyalleri ile aynı anda yine ön kol sırtına elektrotlarla 

bağlı olan elektrik stimülasyon cihazı çalışarak elektrik stimülasyonu başlatır. 

Uygulamada stimülasyonu başlatacak EMG aktivite seviyesi başlangıçta 5 mikrovolt gibi 

düşük seviyede tutulur ve istemli kasılma düzeldikçe giderek artırılır (168). Bu yöntem 

Kraft tarafından EMG-Stimülasyonu olarak tanımlanmıştır (157). Bu teknikte, hasta 

sadece görsel-isitsel biofeedback değil, aynı zamanda eklem ve kas reseptörlerinden 

kaynaklanan proprioseptif sinyallerle uyarılarak daha fazla yarar sağlanır (169). Hem aktif 

hem de pasif metotta kas ve eklem kaynaklı proprioseptif feedback sağlanmakla birlikte 

aktif stimülasyonda bilissel bir komponent de eklenmiştir (170). 

 Eksternal (yüzeyel) uygulanan NMES’de yüzey elektrotları kullanılır. Akımın 

uygulanacağı deri duyusunun normal olması gerekir. Elektrot yara, nedbe dokusu 

üzerine konmamalıdır. Metal veya lastik elektrotlar kullanılabilir. Lastik elektrotlar, slikon 

içine emdirilmiş karbon yapıdadır. Bunlar nemli bir pede sarılarak uygulanabilir. Lastik 

elektrot uygulamalarında daha yaygın olarak özel jel kullanılmaktadır. Tedavinin 

amacına ve tedavi uygulanacak bölgenin büyüklüğüne uygun boyutlarda elektrot seçimi 

yapılmalıdır. Büyük elektrotlarda daha güçlü ve ağrısız stimülasyon sağlanabilir. 

Elektrotların, stimülasyon uygulanacak dokuya göre konumları da önemlidir. Kas 

stimülasyonunda, elektrot çiftinin kas lifine paralel tutulmasıyla iletkenlik artırılabilir. 

Elektrot çiftinin boyutları ve konumlarından kaynaklanan uygulama farklılıkları 

monopolar ve bipolar tekniklerin geliştirilmesine olanak sağlamıştır. Monopolar teknikte, 

elektrotlardan birine tedavi edici rol biçilmiştir. Diğer elektrot devreyi tamamlamak üzere 

vücudun herhangi bir bölgesine konur ve ilk elektrota göre daha büyüktür. Bipolar 

teknikte, her iki elektrot tedavide etkin rol oynar. Đki elektrot da tedavi bölgesine 

yerleştirilir. Her iki elektrot aynı boyuttadır (127).  

2.4.5. Nöromüsküler Elektriksel Stimülasyonun Param etreleri  

Uygulama Süresi 
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 NMES kontraksiyon yapan kasın lokal sirkülasyonunun ve kas kuvvetinin 

artmasında etkili bir mekanizmaya sahiptir (171-173). Literatürde kuvvetin artırılması 

için yapılan NMES uygulamalarının süresi 3-6 hafta arasında değişmekle birlikte 2 

haftalık uygulamalar da görülmektedir (151,174,175). Hakkkien, kuvvet artışının 2 

haftada başladığını ama herhangi bir hipertrofik cevabın bu dönemde ortaya 

çıkmadığını belirtmiştir (176). Literatürde kuvvetlendirme eğitimi için 12-25 seanslık 

uygulamaların yeterli olacağı belirtilmektedir (171). Seans süresi ile ilgili çok farklı 

yayınlar mevcuttur. Genellikle 30dk/seans/gün ile yapılan çalışmalar daha ağırlıktadır. 

Fakat 3-6saat/seans/gün uygulanan çalışmalarda literatürde mevcuttur. 

Dalga Şekli 

 Terapötik amaçlı olarak en sık pulse dalga formları kullanılır (148). NMES’de 

monofazik ya da bifazik, simetrik ya da asimetrik dörtgen dalga kullanılır (Şekil1) (149). 

Asimetrik bifazik dalga şeklinde katod (-) ve anod (+) elektrotlar belirlenebilir, bu 

nedenle terapist hedef kasın üzerine daha etkili bir kontraksiyon üreten negatif 

elektrodu seçici olarak uygulayabilir. Simetrik bifazik dalga şeklinin polarizasyonu her 

atımda eşit amplitüdde iki faz ve sürekli yön değiştirdiği için her iki elektrot da değişerek 

aktif elektrot olur. Aktif olarak negatif elektrot kullanımı, pozitif elektrot kullanımına göre 

daha az akım amplitüdü ile kas kontraksiyonu üretir. NMES için ideal bir dalga formu 

henüz belirlenmemesine rağmen bazı çalışmalarda, simetrik bifazik dalga formunun 

hem asimetrik bifazik hem de monofazik dalga formundan çok daha rahat olduğu ileri 

sürülmektedir (177). 

 

 
                      Şekil 1.  Elektriksel Stimülasyon Dalga Formları (149) 
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Akım Süresi 

 1-400 µsn’lik faz süreli stimülatörler, innervasyonu tam olan kasları aktive etmek 

için kullanılır. Daha kısa geçiş süreli dalga formu, kas kontraksiyonu elde etmek için 

daha büyük akım amplitüdü gerektirir. Uzun faz süreli akımın kullanımı hastada 

rahatsızlık hissi yaratır (177). 

Frekans 

 Đmpulsun birim zamanda tekrarlama sıklığıdır. Puls frekansı veya bir saniyedeki 

puls sayısı, genellikle bir saniyedeki puls sayısı anlamına gelen ‘pps’ birimiyle belirtilir. 

Stimulus frekansı düzgün, tetanik kas kontraksiyonu yaratmak için yeterli oranda 

ayarlanmalıdır. Farklı kaslar için değişebilmesine rağmen 30-50 Hz’lik bir frekans 

genellikle etkilidir. Yüksek frekans (60-100 Hz) kullanıldığında daha kuvvetli kas 

kontraksiyonu elde edilebilir fakat bu oran hızla yorgunluğa sebep olur (149,177). 

 Ağrı oluşturmadan etkili bir kontraksiyon açığa çıkarmak için uygulamalarda 

atım frekansları 15-100 devir/sn arasında seçilmektedir (178). Literatüre göre 

kuvvetlendirme için uygun frekans aralığı 65-100 devir/sn arasındadır (174). Geçiş 

süresi olarak da 200-400 µsn üzerindeki süreler kontraksiyon kalitesine katkısı 

olmadığı ve akomodasyon gelişebileceği için tercih edilmemektedir (179).  

Amplitüd (Akım Şiddeti) 

 NMES’de stimulus sıklığı, amplitüd (akım şiddeti) ve pulse genişliği ile belirlenir.  

Amplitüd ve pulse genişliği aktive edilecek kas liflerinin sayısını belirler.  Bileşke kas 

kontraksiyonunun gücü stimulus parametreleri ile ayarlanır. Kasta kontraksiyon 

oluşturmak için minimum stimulus hızı yaklaşık 12.5 Hz dir. Daha yüksek stimulus 

sıklığı yüksek güç üretir fakat kas lif yorgunluğu ve kontraktil güçte hızlı düşüşe yol açar.  

Optimal bir NMES sistemi tepki oluşturacak minimum stimulus hızıyla çalışır (132,181). 

Đdeal stimulasyon sıklığı üst ekstremite uygulamalarında 12-16 Hz arasında ve alt 

ekstremitede 18-25 Hz arasında değişir. NMES sistemlerinin uygulama aralığı 10-50 Hz 

dir. Daha fazla kas gücü oluşturmak için ya puls süresi uzatılır ya da stimulus 

amplitüdünün daha uzak mesafeden nöronları aktive etmesi sağlanır. Đmplante NMES 

sistemlerinin güvenli parametreleri deneylerle bulunmuştur (135).  

 Stimulusun yoğunluğu veya amplitüdü, arzu edilen kasılma elde edilinceye kadar 

kademeli olarak arttırılır. Stimülasyon sırasında olaya katılan motor ünit sayısı akımın 

amplitüdüyle orantılı olarak artar (179). Kas kuvvetinin arttırılmasında etkili olabilmesi 

için elektrik stimülatörünün kuvvetli tetanik kontraksiyonlar oluşturabilmesi ve ağrı 

cevabını en az şekilde aktive etmesi gerekir. Amplitüd ile kas kontraksiyonu arasında 

doğrusal ilişki vardır (148,149,177). Zayıf kaslarda harekete yardımcı olmak için, güçlü 
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kaslarda ise daha büyük güç ortaya çıkarmak için yüksek amplitüd kullanılır. Ancak 

NMES’in egzersizin yerine değil, egzersize destek amacıyla kullanıldığı unutulmamalıdır 

(177).  

 Modülasyon  

 Temel stimulus parametrelerine ek olarak NMES programının etkinliğini 

arttırmak için birkaç modülasyon gereklidir (177). Atım modülasyonunun amacı aynı 

zamanda akomodasyonu geciktirmektir. Bu modülasyonda; akımın süresi, amplitüdü 

veya frekansı otomatik olarak artar ve sonra azalır (127). 

Uyarı ve Dinlenme Süresi 

 Stimülatörün uyarı ve dinlenme süreleri ayarlanabilir olmalıdır. Kas 

kontraksiyonu periyodunu dinlenme periyodu izlemelidir. Yorgunluktan kaçınmak için 

tedavinin başlangıcında uyarı süresi, dinlenme süresinden daha kısa olmalıdır. Zaman 

içinde dinlenme süresi kısaltılarak, akım geçiş süresi arttırılabilir (128,177). 

Yükselme-Dü şme Süresi 

 Yükselme-düşme süresi, her atım zincirinin sıfırdan maksimum amplitüde (akım 

şiddeti) veya yoğunluğa artış süresi ve buradan sıfır değerine düşüş süresidir. 

Spastisite tedavisinde antagonist kasın kuvvetlendirilmesi ve uyarılması için daha uzun 

yükselme süresi kullanılarak hiperaktif agonist kasta germe refleksinin minimal uyarımı 

sağlanır. Daha kısa süreli akım, EHA’nı arttırmak veya ödemi azaltmak için kullanılabilir 

(177). Kas kasılması, akım amplitüdünün arttığı veya azaldığı durumlarda ortaya 

çıkmaktadır. Bu nedenle akım yükselme süresinin kısa olması tercih edilir. Amplitüdün 

sabit olduğu dönemde karıncalanma, yanma, batma gibi duyusal uyarımlar meydana 

gelmektedir. Bunu ortadan kaldırmak için amplitüdün sabit kaldığı süre 20 msn’den kısa 

olmalıdır (127). 

Anti Yorgunluk 

 Bu modda frekans, yorgunluğu minimize etmek amacıyla düzenli aralıklarla 

ayarlanır. 

2.4.6. Nöromüsküler Elektriksel Stimülasyonun Kulla nım Alanları 

2.4.6.1. Hemiplejik Üst Ekstremite Rehabilitasyonu  

 Son zamanlarda yapılan bir metaanalizde, inme sonrası NMES uygulamasının 

üst ekstremitede motor düzelmeye pozitif bir etkisi olduğu bu nedenle NMES 

uygulamasının inme hastalarının rehabilitasyonunda faydalı bir tedavi olabileceği 

belirtilmiştir (170). Hemiplejik üst ekstremite rehabilitasyonunda NMES’in faydaları şu 

şekilde sıralanabilir:  

1. Üst Ekstremitede Motor ve Fonksiyonel Đyileşmeyi Hızlandırmak  
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 Yapılan birçok çalışmada; inmede üst ekstremite rehabilitasyonunda NMES 

uygulamasının kas kuvvetinde artış sağlayarak, motor ve fonksiyonel iyileşmeyi 

hızlandırdığı bildirilmektedir (159,181,182). 

2. Kas Atrofisi ve Dejenerasyonun Önlenmesi 

 Đnmeye bağlı üst ekstremitede oluşan kullanılmama atrofisi gelişiminin 

önlenmesinde, elektriksel stimülasyonun etkili olduğu bildirilmektedir (183-185). 

3. Spastisite Tedavisi ve EHA’nın Korunması veya Ar tırılması 

 SSS’i lezyonlarında üst ekstremitede spastisite gelişimine bağlı eklem hareket 

kısıtlılığı gelişebilir. Özellikle hafif veya orta derecede spastisitesi olan olgularda NMES, 

EHA’nın korunmasında yararlı olabilir. Spastisiteye ilaveten yumuşak dokularda 

kontraktür gelişen olgularda EHA’ı kaybı meydana gelmektedir. Bu olgularda yapılan 

stimülasyon ile EHA’nın arttığını gösteren araştırmalar vardır (156). 

 NMES inmeye bağlı üst ekstremite spastisitesinde uzun yıllardır kullanılmaktadır. 

Yapılan birçok çalışmada NMES’in spastisite üzerinde olumlu etkileri bildirilmiştir 

(160,186-188). Spastisitede elektrik stimulasyonun uygulanacağı bölge ile ilgili yapılan 

araştırmalarda ve tartışmalarda agonist, antagonist veya her iki gruba birden 

verilebileceği tartışılmış ve bilim adamları arasında görüş ayrılığı oluşmuştur. Resiprokal 

inhibisyon yoluyla spastisiteyi azaltmak için antagonist kaslar uyarılabileceği gibi kasları 

inhibe etmek ya da yormak amacıyla agonist kaslarda uyarılabilir. Spastisiteyi çözmek 

için son yıllarda antagonist kasa düşük yoğunluklu akım (motor eşik altındaki 

yoğunlukta verilen akım)  uygulanmaktadır (149,189,191). 

 FES ve nöroprostetik araçların kullanımınında spastisitede faydalı olduğuda 

söylenmektedir (191,192). Bunların dışında epidural aralığa yerleştirilen spinal kord 

elektrostimulatörü ile ağrı ve spastisitede azalma oluşur (193). 

 Ayrıca multıpl skleroz da alt ekstremite spastisitesinde uygulanan yeni bir 

yöntem omuriliğin tekrarlayan manyetik stimulasyonudur (194). EMG biofeedback 

işitsel ya da görsel EMG aktivitesi yoluyla etkilenen kas gruplarının kasılması veya 

gevşetilmesinin yeniden öğretilme tekniğine dayanır. Elektrik stimulasyonu ile kombine 

kullanımı ile spastisitede olumlu etkileri bildirilmişir (195). 

4. Nörojenik Omuz Subluksasyonu ve Omuz A ğrısı 

  NMES, nörojenik omuz subluksasyonun önlenmesi veya oluşmuşsa tedavisinde 

başarıyla uygulanır (160). SSS’de meydana gelen bir bozulmanın ardından 

glenohumeral subluksasyon meydana gelir.  Bu hastaların en az %90’ında strokun 

hemen ardından flask üst ekstremite görülür. MSS’nin rotator kuff kas grubunda 

kontrolünün sona ermesi, humerus başının desteğinin azalması omuz kapsülünde 
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genişlemeye yol açar.  SSS’i kontrolünün geri dönüşünde bile eğer hala humeral baş 

desteği sağlanmıyorsa kronik subluksasyon devam edebilir. Bu değişikler çeşitli 

komplikasyonlara neden olur. Örneğin; omuzda ağrı gibi üst ekstremitenin fonksiyonel 

kaybında zorluklara neden olur. Kronik subluksasyon brakial pleksusta harabiyete 

neden olabilir. Yüzeyel duyu sinirlerine transkutan NMES uygulanması ağrı yolakları 

aracılığıyla ağrıyı azaltır (196). 

 Bu komplikasyanları minimize edebilmek için akut rehabilitasyonunun amacı 

omuz kapsülünün genişlemesini engellemek olmalıdır. Đnme sonrası NMES kas 

reedükasyonuna yardım eder ve atrofiyi engeller. Bu yüzden NMES erken inme 

rehabilitasyonunda ortotik yardımcı olarak kullanılabilir. NMES humerus başını glenoid 

fossaya çekerek (yaklaştırarak) omuz kaslarının kasar ve böylece subluksasyonu azaltır. 

Omuz kapsülünün erken süreçte NMES sayesinde korunması inmeden şikayet eden 

hastaların üst ekstremite fonksiyonlarında düzelmeyi hızlandırır (197,198).  

5. Hemiplejik El  Rehabilitasyonu 

 Đnme sonrasında el fonksiyonlarını düzeltmek zordur. Kronik inmede hafif ve 

orta derecede el disfonksiyonlarının geliştirilmesinde NMES’in etkinliği gösterilmiştir 

(199). Ayrıca inmede elde oluşabilen ödemi azaltmak için kullanılabilir (200). El bileği 

ekstansörlerine NMES uygulanması ile elin motor ve fonksiyonel iyileşmesini 

hızlandırdığı birçok çalışmada gösterilmiştir (159,181,182,201). 

2.4.6.2. Nöromüsküler Elektriksel Stimülasyonun Di ğer Kullanım Alanları 

Alt Ekstremite Reahabilitasyonu 

 Hemiplejik hastalarda, baldır kaslarının spastisitesi veya ayağın dorsifleksör 

kaslarının paralizileri yürürken ayağın düşmesine neden olur. Ayak düşmesi, ayağın 

dorsifleksör kaslarına elektriksel uyarı ile tetanik kasılma sağlanarak önlenebilir. Ayak 

dorsifleksiyonunun güçlendirilmesi ile düzgün yürüme paterninin sağlanması ve 

fonksiyonel ambulasyonun geliştirilmesi sonucu günlük yaşam aktivitelerindeki 

bağımsızlık düzeyinin arttırılması hedeflenir. Bu amaçla NMES kullanılabilir (202,203). 

Derin Ven Trombozunun Önlenmesi 

 NMES, venöz staz ve tromboembolizm riskini azaltmada etkili olabilir. Birkaç 

çalışmada NMES’in postoperatif sinir cerrahisinde tromboembolizmin önlenmesinde ve 

DVT’yi de içeren postartroplasti venöz komplikasyonlarını önlemede etkili olduğu 

gösterilmiştir (204). 

Kemik Kütlesi/Yo ğunlu ğu (Kırık Đyileşmesi) 

 Elektrik stimülasyonu ile kemik matriksinde proteoglikan sentezi, matriks 

kalsifikasyonu ve osteoblast proliferasyonu armaktadır. Eksen anormalliği olsun olmasın 
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negatif elektrik yükünün osteogenik özelliğinden yararlanılarak, kırık iyileşmesi 

hızlandırılabilir veya psödoartroz gelişen olgularda kemik oluşumu sağlanabilir. Bu 

amaçla alçak veya orta frekanslı akımlar kullanılmaktadır. Ölü kemik, avaskülarite, 

şiddetli osteoporoz ve kırık uçları arasında 1 cm’den fazla aralık varsa elektirik 

stimülasyonu kontrendikedir (149).  

Doku Oksijenasyonu ve Periferal Hemodinamik Fonksiy on 

NMES doku oksijenasyonunu ve periferal hemodinamik fonksiyonu geliştirebilir.  

2.4.7. Nöromüsküler Elektriksel Stimülasyonun Kontr endikasyonları 

 1. Demans, bilinç bulanıklığı olanlar  

 2. Hipoestezik, anestezik hastalar 

 3. Düşük vücut kitlesi olanlar 

 4. Kalp pili ve ağır kalp hastalıkları 

 5. Ciddi hipertansiyon veya hipotansiyon 

 6. Tromboz veya tromboflebit 

 7. Psöriazis, dermatit gibi dermatolojik hastalıklar 

 8. Neoplazm, enfeksiyon, tüberküloz, ateş gibi vücut sıcaklığının artışının 

sakıncalı olduğu durumlar 

 9. Hamilelik 

 10. Serebrovasküler olay, geçici iskemik atak, epilepsi gibi hastalıklarda baş ve 

boyun bölgesine uygulanmamalı (126,127). 

 11. Çalışmakta olan kısa dalga diatermi cihazından 5 m uzak bir bölgede 

kullanılmalıdır. 

 

2.4.8. Fonksiyonel Elektriksel Stimülasyon (FES) 

 FES, tam paralizi olmayan kaslarda hareketin daha kuvvetli ve dengeli açığa 

çıkartılmasını sağlamaktadır. Komplet paralizili kaslarda etkisi yoktur. FES, kas gücünü 

arttırmak, aktif hareketleri geliştirmek, spastisiteyi azaltmak, pozisyona bağlı gelişen 

ödemi tedavi etmek, erken dönemde proprioseptif eklem duyusunu kazandırmak 

amacıyla kullanılır. Üst ekstremiteye uygulanan FES tedavisinin omuz ağrısı ve 

subluksasyonu azalttığı ayrıca kol, el bileği ve parmak kaslarının daha güçlü 

kasılmasını sağlayarak üst ekstremiten fonksiyonlarını arttırma yönünde de yararlı 

olduğu bildirilmektedir (157,205). 
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    3. GEREÇ VE YÖNTEM 

Bu çalışma Mayıs 2009 – Aralık 2009 tarihleri arasında Atatürk Üniversitesi Tıp 

Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniğinde yatarak tedavi gören inmeye 

sekonder hemipleji gelişen 19 kadın, 11 erkek olmak üzere toplam 30 hasta üzerinde 

prospektif ve randomize  olarak yapılmıştır. Bu çalışmanın amacı; hemiplejik üst 

ekstremite rehabilitasyonunda, konvansiyonel fizik tedavi modaliteleri ve NMES 

kombinasyonunun etkinliğini, tek başına konvansiyonel fizik tedavi modaliteleri ile 

karşılaştırmak için yapıldı. 30 hasta iki gruba ayrıldı. 1. gruba (çalışma grubu, NMES 

grubu) konvansiyonel fizik tedavi modaliteleri modaliteleri ve yüzeyel uygulanan NMES 

birlikte uygulanırken,  2. gruba (kontrol grubu) yalnız konvansiyonel fizik tedavi 

modaliteleri uygulandı 

Çalışmaya alınan hastalara çalışmanın amacı, süresi, uygulama şekli, olası yan 

etkiler ve karşılaşılabilecek problemler hakkında bilgi metni verildi ve hastalardan onam 

formu alındı. Araştırma için Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi etik kurulundan onay 

alındı.         

Çalışmaya alınma kriterlerleri; 20-80 yaş arası olmak, hemipleji/ hemiparezinin 

inmeye bağlı olması ve ilk atak olması, inme sonrası en fazla 1 yıl geçmiş olması, 

psikososyal uygunluk, alt motor nöron lezyonu olmaması ve derin duyunun normal 

olması idi.  

Çalışmadan dışlanma kriterleri; inmeden sonra 1 yıl geçmiş olanlar, hastanın 

bilincinin kapalı olması, çift taraflı hemipleji ya da daha önce strok ve eşlik eden başka 

nörolojik hastalık öyküsü (multipl skleroz, parkinson, konvülzyon, demans), alt motor 

nöron hastalığı, nonkompanse kardiyak hastalık (aort stenozu, atrial fibrilasyon, aritmi), 

kardiyak pace-maker olması, aktif infeksiyon, tümör, spinal kord lezyonu, travmatik 

beyin yaralanması ve uygulama bölgesinde deri bütünlüğünü bozacak lezyon (periferik 

lezyon) olması.  

Hastalar ayrıntılı anamnez, özgeçmiş ve sistem sorgusu, muayenesi yapıldıktan 

sonra kas iskelet sistemi değerlendirildi. Hastalar tedaviden önce (T1), tedavi 

programının 1.hafta sonu (T2), tedavi programının 3.haftasının sonunda taburculuk (T3) 

ve taburcu olduktan 2 ay sonra (T4) olmak üzere dört kez ayrıntılı klinik incelemelerle 

değerlendirildi.  

 Klinik değerlendirmede; çalışmaya alınan tüm hastalarda omuzun tüm yönlerde 

gonyometrik ölçümlerle aktif EHA’ları ile dirsek, el bileği ve 2.3.4.metakarpofalengial 

(MCF) eklemlerde aktif fleksiyon hareketleri ayrıca  üst ekstremitede omuz, dirsek ve el 

bileği tonus değerlendirilmesi Modifiye Ashworth Skalası (MAS) 0’dan 5’e kadar 
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derecelendirilerek yapıldı. Hemiplejik üst ekstremite ağrısı için vizuel analog skala 

(VAS) skorları, üst ekstremitede ve elin nörofizyolojik iyileşmesi (motor değerlendirme) 

Brunnstrom evreleme sistemine göre 1-6 arasında derecelendirildi. Günlük yaşam 

aktiviteleri Barthel Đndeksi ile değerlendirildi. 

1.  Aktif Eklem Hareket Açıklı ğı  

  Omuz ekleminin aktif olarak fleksiyon, ekstansiyon, abduksiyon ve adduksiyonu 

hasta oturur pozisyonda iken, iç ve dış rotasyon ise supin pozisyonda goniometrik 

olarak değerlendirildi. Aktif dirsek fleksiyonu, el bileği ve 2.3.4. MCF eklem fleksiyonları 

ise hasta oturur pozisyonda goniometrik olarak ölçüldü.  

2. Tonus De ğerlendirmesi  

  Tonus değerlendirilmesi Modifiye Ashworth Skalası (MAS) ile değerlendirildi. 

(Tablo 2). 

 

Tablo 2. Modifiye Ashworth Skalası. 

0: Normal kas tonusu 

1: Kas tonusunda hafif artış, EHA’nın sonunda minimal direncin olması 

2: EHA’nın yarısından daha az kısmında minimal direncin olması  

3: EHA’nın çoğunda daha belirgin kas tonusu artışı ancak etkilenen kısımlar kolaylıkla hareket 

ettirilebilir 

4: Kas tonusunda önemli oranda artış, pasif hareket güçlükle yerine getiriliyor 

5: Etkilenen kısımlar fleksiyon veya ekstansiyonda rijid 

 

 

3. Ağrı 

 Hemiplejik taraf ağrısı, VAS (visüel analog skala) ile değerlendirildi. Bunun için 

10 cm uzunluğunda bir doğru çizilip, bu doğru birer cm aralıklarla numaralandırıldı. 

0:Ağrısız ve 10:En şiddetli ağrı olduğu anlatılıp, hastanın ağrısına karşılık gelen değeri 

skala üzerinde işaretlemesi istendi.  

 

VAS;   0    1     2     3     4     5     6     7     8    9  10                                                                              

Ağrısız                                                                    En şiddetli ağrı 

 

Şekil 2.  Visüel Analog Skala (VAS) 

 

4. Nörofizyolojik De ğerlendirme   

 Nörofizyolojik (motor) değerlendirme için üst ekstremite ve el Brunnstrom 

evrelemesi kullanıldı (Tablo 3 ve 4). 
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Tablo 3. Üst Ekstremite Brunnstrom Evrelemesi. 

EVRE ÖZELLĐKLER 

Evre 1 Felçli taraf flask, aktif hareket yok. 

Evre 2 Đstemli harekete başlama çabasıyla veya assosiye reaksiyonlarla beraber zayıf sinerji 

paternleri oluşur. Spastisite gelişmeye başlar. 

Evre 3 Spastisite maksimuma ulaşmıştır. Sinerji paternindeki tüm hareketler yapılabilir. 

Evre 4 Spastisite azalır, sinerjiler dışında istemli bazı hareketler açığa çıkar. 

Evre 5 Spastisite iyice azalır. Birçok kas aktivitesi sinerjilerden bağımsız ve izoledir. 

Evre 6 Fazik ve iyi koordine edilebilen izole hareketler ortaya çıkar. 

 
 
 
 
 
Tablo 4. El Brunnstrom Evrelemesi 

EVRE ÖZELLĐKLER 

Evre 1 El gevşek ve hiçbir hareket yoktur. 

Evre 2 Çok az parmak fleksiyonu. 

Evre 3 Kaba kavrama ve çengel kavrama yapabiliyor, ancak tuttuğu nesneyi bırakamaz. Refleks 
extansiyonla elindeki cisimler düşebilir. 

Evre 4 Lateral kavrama yapabilir, başparmak hareketi ile cisimleri bırakabilir. 

Evre 5 Palmar kavrama, sferik kavrama ve silindirik kavramada yapabilir, 
parmaklarda kaba ekstansiyon yapabilir. 

Evre 6 Kavramanın bütün tipleri ile birlikte istemli izole parmak ekstansiyon ve 
fleksiyonları yapabilir. 

 

 

 

6. Fonksiyonel Açıdan De ğerlendirme  

 Fonksiyonel açıdan değerlendirmede Barthel Đndeksi kullanıldı. (EK-1) 

 

Tedavi Protokolü 

Tüm hastalar (n:30) 3 hafta boyunca hastanede yatırılarak tedavi edildi. Hasta 

takip formu ile hastaların yaş, cinsiyet, hastalık süresi, hemiplejik tarafı, dominant eli, 

lezyon etyolojisi, meslek, eğitim durumu, medeni hali, risk faktörleri, eşlik eden 

patolojileri sorgulandı.  

Uygulanan Tedavi Modaliteleri 

 Çalışma ve kontrol grubundaki tüm hastalara konvansiyonel egzersiz programı 

uygulanırken, çalışma grubuna bu programa ek olarak hemilejik/hemiparezik üst 

ekstremitelere NMES uygulandı. 

Egzersiz Programı  
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 Tüm hastalar kliniğe yatırıldıkları günden itibaren motor, duysal ve fonksiyonel 

iyileşmelerini artırmak amacı ile rehabilitasyon programına alındı. Tüm hastalarda 

standart tedavi planı olarak geleneksel egzersiz programı uygulandı. Geleneksel 

egzersiz programı kapsamında; ekstremitelerin uygun pozisyonlanması, üst 

ekstremitelerine günde 3 kez (1 kez araştırmayı yapan doktor tarafından diğer ikisi 

eğitim verilmiş refakatçi tarafından) pasif, aktif yardımlı, aktif ya da dirençli EHA’ı ve 

germe egzersizleri yapıldı. Ayrıca endurans eğitimi, ayakta durma ve denge eğitimi 

uygulandı. Rehabilitasyon sürecinde ayrıca hastanın kendine bakım görevleri, mobilite 

becerileri, ileri ve temel günlük yaşam aktiviteleri geliştirilmeye çalışıldı. 

 15 hastadan oluşan çalışma grubuna (NMES grubu) konvansiyonel fizik tedavi 

modalitelerine ilaveten 3 hafta boyunca haftada 5 gün, günde 1 kez olmak üzere 

omuza ve önkola 30 dk/seans, kola 60 dk/seans NMES uygulandı. Nöromüsküler 

elektriksel stimülasyon için Chattanoogo firmasına ait Intelect Advanced marka çift 

çıkışlı ve her çıkışta 2 elektrodu olan kombine cihazla elektriksel stimülasyon yüzeyel 

olarak uygulandı. Uygulama önce omuzla beraber kola ve daha sonra kol ile önkola 

birlikte uygulandı. Bu cihazda kas kuvvetlendirme adımından sonra tonik kas 

kuvvetlendirme protokolüyle aşağıdaki protokol uygulandı: 

Akım formu: VMS 

Döngü süresi: 10/10 

Frekans: 20-50 Hz  

Rampa: 1 sn 

Döngü süresi (on- off zamanı): 10 sn-10sn 

Faz süresi: 300 usan 

Anti yorgunluk: Kapalı 

CC/CV: CV 

Tedavi süresi: 30 dk 

 Alçak frekanslı akım VMS, antagonist kas gruplarına uygulandı. VMS, 100 

mikrosaniye puls aralığına sahip simetrik bifazik bir akımdır. Akım formatı olarak CV 

(sabit voltaj) modu kullanıldı.  

 Yüzeyel elektrotlar omuzda; pozitif elektrot supraspinatus kasının üzerindeki 

supraspinatus fossanın üzerine (m.supraspinatus’u innerve eden n.supraskapularis’in 

yüzeyelleştiği bölge), negatif elektrot ise deltoid kasının arka parçasının üst kısmına 

bağlandı. Akım şiddeti, çok fazla rahatsızlık hissi oluşturmadan uygulanan kaslarda 

gözle görülür kontraksiyon alınıncaya kadar artırıldı. 
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 Kolda; pozitif elektrot kol 1/3 proksimal posterolateral bölgeye (m.triseps’i 

innerve eden n.radialis’in yüzeye en yakın olduğu bölge), negatif elektrot ise dirseğin 

posteromedialine (m.triseps’in sonlandığı ulnanın olekranon bölgesine)  bağlandı. Ön 

kolda ise pozitif elektrodu epikondilus lateralise (n.radialis’in yüzeyelleştiği ve ön kol 

ekstansörlerinin başladığı bölge),  negatif elektrodu ise el bileği ve elin dorsal yüzüne 

bağlandı. Akım şiddeti, çok fazla rahatsızlık hissi oluşturmadan dirsek, el bileği ve 2.3.4. 

MCF eklemlerde tam ekstansiyon oluşturacak kadar arttırıldı. Elektrotlar jel sürüldükten 

sonra uygulama bölgelerine tutturuldu. 

Đstatistiksel Analiz  

 Her bir değerlendirme değişkeninin tedavi öncesi ve takip eden izleme 

peryodları sırasındaki değerleri kaydedilerek alınan sonuçlar grupların kendi içlerinde 

ve gruplar arasında karşılaştırıldı. Đstatistiksel olarak skorların karşılaştırılmasında grup 

içinde nonparametrik testlerden Wilcoxon testi ve gruplar arasında ikili 

karşılaştırmalarda Mann Whitney U testi kullanıldı. Kategorik değişkenlerin 

karşılaştırılmasında ise Ki kare ve Fisher exact testi kullanıldı. 
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4.  BULGULAR 

Çalışma, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi 

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği’nde yatarak tedavi gören, inmeye sekonder 

hemipleji gelişen 30 hasta üzerinde yapıldı. Çalışmaya alınan 30 hasta, çalışma grubu 

(1. grup, NMES grubu) ve kontrol grubu (2. grup) olmak üzere 15’er kişilik 2 gruba 

ayrıldı. Her 2 grubun yaş ortalamaları birbirine benzerdi.  Çalışma grubunun yaş 

ortalaması±SD (min-max)  56,07±11,61 (42-79) idi.  Kontrol grubunun yaş ortalaması 

ise 60,27±6,375 (42-69) idi. Grupların hastalık süresi (ay) açısından karşılaştırıldığında; 

çalışma grubundaki hastaların ortalaması±SD (min-max) 6,50±6,16 (1-11,50) ay,   

kontrol grubundaki hastaların ortalaması 3,65±4,00 (0,53-11,16)  ay idi. Her iki grup 

arasında yaş ortalamaları ve hastalık süresi (ay) açısından istatistiksel olarak anlamlı 

bir fark yoktu (p>0,05) (Tablo 5). 

  

Tablo 5. Grupların Yaş ve Hastalık Sürelerine Göre Dağılımı 
 NMES grubu 

 (n:15) 
Kontrol grubu 
(n:15) 

(p) 

Yaş  (yıl) ort± SD 
 (min-max) 

56,07 ± 11,61 
(42-79) 

60,27 ± 6,375 
(42-69) 

(p:0,228) 

Hastalık süresi (ay) ort± 
SD (min-max) 

6,50 ± 6,16  
(1-11,50)   

3,65 ± 4,00  
(0,53-11,16)   

(p:0,119) 

 

 

Çalışma grubunundaki 15 hastadan 11’i (%73,3) erkek, 4’ü (%26,6) kadın idi. 

Kontrol grubundaki 15 hastadan 9’u (%60) erkek, 6’sı (%40) kadındı. Çalışma 

grubunundaki 15 hastadan 14’ü (%93,3)  evli, 1  (%6.6) tanesi bekar idi.  Kontrol 

grubundaki 15 hastadan 15’ide (%100) evli idi.   Gruplar arasında cinsiyet ve medeni 

durum açısından istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu (p>0,05) (Tablo 6). 

  

Tablo 6.  Grupların Cinsiyet ve Medeni Durumlarına Göre Dağılımı 
  NMES grubu 

 (n:15) 
Kontrol grubu 
(n:15) 

χ², (p), (FE) 

Cinsiyet  
n (%) 

Kadın   4 (%26,6)   6 (%40) χ²: 0,600, 
(p:0,439) Erkek 11 (%73,3)   9 (%60) 

Medeni durum 
 n (%) 

Evli  14 (%93,3) 15 (%100) χ²: 1,34,    
(FE:1,0) Bekar    1 (% 6,6)   0 (%0) 

χ²: Ki kare testi, FE:Fisher Exact Testi 
 

 

Çalışma grubunundaki 15 hastadan 6’sı (%40) okur yazar olmayan veya 

okuryazar (OY),  5’i (%33,3) ilkokul, 4’ü (%26,6) ortaokul ve üzeri öğrenim görmüştü. 

Kontrol grubundaki 15 hastadan 8’i (%53,3) okuryazar olmayan veya okuryazar,  6’sı 
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(%40) ilkokul, 1’i (%6,6) ortaokul ve üzeri öğrenim görmüştü. Gruplar arasında öğrenim 

durumu açısından istatistiksel olarak anlamlı fark vardı (p<0,05) (Tablo 7). 

 Çalışma grubunundaki 15 hastadan 3’ü (%20) emekli,  5’i (%33,3) çiftçi, 4’ü 

(%26,6) ev hanımı,  3’ü (%20) serbest meslek idi. Kontrol grubundaki 15 hastadan  6’sı 

(%40) emekli,  6’sı (%40)  ev hanımı,  3’ü (%20) serbest meslek idi.   Gruplar arasında 

mesleki durum açısından istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu (p>0,05) (Tablo 7). 

 

Tablo 7.  Grupların Öğrenim ve Mesleki Durumuna Göre Dağılımı 
  NMES grubu 

 (n:15) 
Kontrol grubu 
(n:15) 

χ², (p) 

Öğrenim durumu  
n (%)  

OY değil ve OY 6 (%40) 8 (%53,3) χ²: 30,0 
(p<0,001)* Đlkokul 5 (%33,3) 6 (%40) 

Ortaokul ve üzeri 4 (%26,6) 1 (%6,6) 
Mesleki durum  
n (%) 

Emekli 3 (%20) 6 (%40) χ²: 2,5 
(p:0,114) Çiftçi 5 (%33,3) 0 (%0) 

Ev hanımı 4 (%26,6) 6 (%40) 
Serbest meslek 3 (%20) 3 (20) 

* p<0,01 
 

 

 Grupların etyolojileri açısından karşılaştırıldığında çalışma grubunundaki 

hastaların 11’i (%73,3)  iskemik,  4’ü (%26,6) hemorajik etyolojiye bağlı meydana 

gelirken, kontrol grubundaki hastaların 8’i (%53,3) iskemik,  7’si (%46,6) hemorajik 

kaynaklı idi. Gruplar arasında etyolojileri açısından istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu 

(χ²:0,0, p>0,05) (Tablo 8). 

 Grupların hemiplejik ve dominant tarafları açısından karşılaştırıldığında çalışma 

ve kontrol grubundaki hastaların 11’i (%73,3)  sol hemiplejik,  4’ü (%26,6) sağ 

hemiplejik idi. Çalışma grubunundaki hastaların 14’ü (%93,3) sağ dominant taraflı, 1’i 

(%6,6) sol dominant taraflı idi. Kontrol grubundaki hastaların 15’ide (%100) sağ 

dominant taraflı idi. Gruplar arasında hemiplejik ve dominant tarafları açısından 

istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu (p>0,05) (Tablo 8). 

 
 
Tablo 8.  Grupların Etyoloji, Hemiplejik ve Dominant Taraflarına Göre Dağılımı 
  NMES grubu 

 (n:15) 
Kontrol grubu 
(n:15) 

χ², (p) 

Etyoloji 
 n (%) 

Đskemi 11 (%73,3)   8 (%53,3) χ²: 1,292 
(p: 0,256) Hemoraji   4 (%26,6)   7 (%46,6) 

Hemiplejik taraf  
n (%) 

Sağ    4 (%26,6)   4 (%26,6) χ²: 1,292 
(p: 0,256) Sol  11 (%73,3) 11 (%73,3) 

Dominant taraf 
n (%) 

Sağ  14 (%93,3) 15 (%100) χ²: 0,0 
(p: 1,0) Sol    1 (%6,6)   0 (%0) 
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Gruplar risk faktörleri ve komplikasyon açısından değerlendirildiğinde; çalışma 

grubununda 13 hastada (%86,6), kontrol grubunda 11 hastada (%73,3) risk faktörü 

vardı.  Çalışma grubunda 14 hastada (%93,3) komplikasyon vardı. Bu hastalardan 

11’inde (%73,3) omuz ağrısı vardı. Omuz ağrısının sebebi olarak supraspinatus tendiniti 

ağırlıktaydı ayrıca 4 hastada da (%26,6) hem supraspinatus tendiniti hem de omuzda 

presubluksasyon birlikte idi.  Ayrıca 2 hastada (%13,3)   santral talamik ağrı, 2 hastada 

hem supraspinatus tendiniti hem de rotator kuff rüptürü, 1’er (%6,6)  hastada 

konstipasyon, düşmeye bağlı yumuşak doku travması, gaita inkontinansı mevcuttu. 

Kontrol grubundaki 11 hastada (%73,3) komplikasyon vardı. Bu hastalardan 9’unda 

(%60) omuz ağrısı mevcuttu. Omuz ağrısının sebebi 3 hastada (% 20) presubluksasyon,  

4 hastada (%26,6)  supraspinatus tendiniti, 3 hastada (%20) ise her ikisi birlikte 

mevcuttu. Ayrıca 2 hastada pulmoner komplikasyon, 1’er hastada rotator kuff rüptürü, 

idrar inkontinansı mevcuttu. Gruplar arasında risk faktörü ve komplikasyon açısından 

istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu (p>0,05) (Tablo 9). 

 

Tablo 9.  Grupların Risk Faktörü ve Komplikasyon Yönünden Dağılımları 
 NMES grubu 

(n:15) 
Kontrol grubu 
(n:15) 

χ², (FE) 

Risk faktörü  
n (%) 
 

Var 
 

13 (%86,6) 
   

11 (%73,3) 
   

χ²: 0,240 
(FE:1,0) 

Yok   2 (%13,3)   4 (%26,6) 
Komplikasyon 
n (%) 
 
 

Var 
 

14 (%93,3) 
   

11 (%73,3) 
   

χ²: 3,333 
(FE:0,169) 
 Yok   1 (%6,6)   4 (%26,6) 

χ²: Ki kare testi, FE:Fisher Exact Test 

 

 

 

Tedavi öncesi (T1) gruplar arasında tüm yönlerde aktif omuz EHA’ı açısından 

istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu (p>0,05) (Tablo 10). 

 

  Tablo 10.  Tedavi Öncesi (T1) Grupların Omuz Aktif EHA’ları Gonyometrik Ölçümleri 
          T1 NMES grubu 

ort ± SD (min/max) 
Kontrol grubu 
ort ± SD (min/max) 

    (p) 

Fleksiyon (º)    36,33± 46,998 
 (0/135) 

   47,33 ± 53,947 
(0/145) 

(0,603) 

Ekstansiyon (º)    25,87± 26,115 
 (0/80) 

   20,33± 24,236 
 (0/80) 

(0,465) 

Abduksiyon (º)    37,93± 42,179 
 (0/110) 

   44,67 ± 49,043 
(0/145) 

(0,713) 

Adduksiyon (º)    16,67 ± 23,503 
(0/75) 

   18,67 ± 24,383 
(0/70) 

(0,861) 

Đç rotasyon (º)    26,00± 31,179 
 (0/90) 

   16,67± 20,845 
 (0/55) 

(0,569) 

Dış rotasyon (º)    13,33± 22,809 
 (0/80) 

   11,67 ± 15,079 
(0/40) 

(0,801) 
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Grup içi karşılaştırmada, çalışma grubunda aktif omuz EHA’ları gonyometrik 

ölçümlerinde; T1-T2 peryodunda fleksiyon, abduksiyon, adduksiyon ve iç rotasyonda 

istatistiksel olarak anlamlı artış kaydedildi (p<0,05), ekstansiyon ve dış rotasyonda ise 

anlamlı fark yoktu (p>0,05). T1-T3 peryodunda fleksiyon, abduksiyon, adduksiyon, iç 

rotasyon ve dış rotasyonda istatistiksel olarak anlamlı artış kaydedildi (p<0,05), 

ekstansiyonda ise anlamlı fark yoktu (p>0,05). T1-T4 peryodunda ise tüm yönlerde 

istatistiksel olarak anlamlı artış kaydedildi (p<0,05) (Tablo 11). 

 
 
 Tablo 11.  NMES Grubunun Omuz Aktif EHA’ları Gonyometrik Ölçüm Değişikliklerinin  Zamana Göre Grup   

  Đçi  Karşılaştırılması  
 T1 

ort ± SD 
(min/max) 

T2 
ort ± SD 
(min/max) 

T3 
ort ± SD 
(min/max) 

T4 
ort ± SD 
(min/max) 

T1-T2 
karşılaştırma 
(p) 

T1-T3 
karşılaştırma 
(p) 

T1-T4 
karşılaştırma 
(p) 

Fleksiyon 
(º) 

36,33 
±46,998 
 (0/135) 

45,33 
±47,036 
(0/75) 

58,67 
±47,827 
(0/140) 

62,67 
±48,472 
(0/140) 

(0,043)*  (0,002)*  (0,003)* 

Ekstansiyon 
(º) 

 25,87 
±26,115 
 (0/80) 

29,53 
±24,894 
(0/140) 

32,00 
±22,424 
(0/80) 

40,33 
±22,557 
(0/80) 

 (0,104)  (0,109)  (0,014)* 

Abduksiyon 
(º) 

 37,93 
±42,179 
 (0/110) 

46,27 
±40,229 
(0/110) 

61,20 
±34,788 
(0/110) 

69,00 
±33,177 
(0/120) 

 (0,017)*  (0,001)*  (0,002)* 

Adduksiyon 
(º) 

 16,67  
±23,503 
(0/75) 

20,67 
±22,902 
(0/75) 

24,67 
±23,335 
(0/75) 

28,33 
±19,791 
(0/60) 

 (0,041)*  (0,006)*  (0,022)* 

Đç rotasyon 
(º) 

 26,00 
±31,179 
 (0/90) 

36,67 
±31,179 
(0/90) 

47,53 
±31,812 
(0/90) 

52,33 
±25,834 
(0/80) 

 (0,027)*  (0,003)*  (0,006)* 

Dış 
rotasyon 
(º) 

 13,33 
±22,809 
 (0/80) 

16,00 
±23,694 
(0/80) 

20,67 
±24,631 
(0/85) 

20,67 
±21,701 
(0/70) 

 (0,102)  (0,007)*  (0,039)* 

* p<0,05 
 

 

Kontrol grubunda omuzun aktif EHA’ları gonyometrik ölçümlerinde; T1-T2 

peryodunda fleksiyon, ekstansiyon ve abduksiyon istatistiksel anlamlı artış kaydedildi 

(p<0,05). Adduksiyon, iç rotasyon ve dış rotasyonda anlamlı fark yoktu (p>0,05). T1-T3 

ve T1-T4 peryodunda fleksiyon, ekstansiyon, abduksiyon, adduksiyon ve iç rotasyonda 

istatistiksel olarak anlamlı artış kaydedildi (p<0,05), dış rotasyonda ise anlamlı fark 

yoktu (p>0,05) (Tablo 12). 
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   Tablo 12.  Kontrol Grubunun Omuz Aktif EHA’ları Gonyometrik Ölçüm Değişikliklerinin Zamana Göre 
Grup Đçi Karşılaştırılması 

 T1 
ort ± SD 
(min/max) 

T2 
ort ± SD 
(min/max) 

T3 
ort ± SD 
(min/max) 

T4 
ort ± SD 
(min/max) 

T1-T2 
karşılaştırma 
(p) 

T1-T3 
karşılaştırma 
(p) 

T1-T4 
karşılaştırma 
(p) 

Fleksiyon  
(º) 

 47,33  
±53,947 
(0/145) 

52,33 
±55,028 
(0/145) 

61,67 
±58,727 
(0/145) 

67,00 
±58,365 
(0/180) 

(0,039)*  (0,011)*  (0,041)* 

Ekstansiyon 
(º) 

 20,33 
±24,236 
 (0/80) 

25,00 
±25,774 
(0/80) 

30,33 
±26,957 
(0/80) 

35,33 
±26,623 
(0/80) 

 (0,016)*  (0,012)*  (0,005)* 

Abduksiyon 
(º) 

 44,67  
±49,043 
(0/145) 

49,33 
±51,474 
(0/150) 

59,00 
±53,626 
(0/150) 

66,33 
±50,443 
(0/150) 

 (0,042)*  (0,007)*  (0,010)* 

Adduksiyon 
(º) 

 18,67  
±24,383 
(0/70) 

19,67 
±25,033 
(0/75) 

22,33 
±25,556 
(0/75) 

30,67 
±25,416 
(0/75) 

 (0,180)  (0,015)*  (0,006)* 

Đç rotasyon 
(º) 

 16,67 
±20,845 
 (0/55) 

19,00 
±24,799 
(0/65) 

24,33 
±25,416 
(0/70) 

35,33 
±29,061 
(0/70) 

 (0,059)  (0,018)*  (0,012)* 

Dış 
rotasyon 
(º) 

 11,67  
±15,079 
(0/40) 

11,67 
±20,412 
(0/70) 

12,33 
±20,430 
(0/70) 

17,00 
±20,424 
(0/70) 

 (1,000)  (0,785)  (0,172) 

* p<0,05 
 

Grupların zamana göre gruplar arası omuzun EHA’larının gonyometrik 

ölçümlerinde; T1-T2 zaman aralığında tüm yönlerde istatistiksel olarak anlamlı fark 

yoktu (p>0,05). T1-T3 zaman aralığında ise NMES grubu lehine dış rotasyonda anlamlı 

artış görüldü. (p<0,05), diğer yönlerde anlamlı bir  fark yoktu (p>0,05).  T1-T4 

peryodunda ise tüm yönlerde istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu (p>0,05) (Tablo 13). 

 

Tablo 13.  Zamana Göre Gruplar Arası Omuz Aktif EHA’ları Gonyometrik Ölçüm Değişikliklerinin 
Karşılaştırılması 

                  ∆T1-T2                  ∆T1-T3                  ∆T1-T4 
 NMES 

ort ± SD 
(min/max) 

Kontrol 
ort ± SD 
(min/max) 

 
 (p) 

NMES 
ort ± SD 
(min/max) 

Kontrol 
ort ± SD 
(min/max) 

 
 (p) 

NMES 
ort ± SD 
(min/max) 

Kontrol 
ort ± SD 
(min/max) 

 
 (p) 

Fleksiyon 
 (º) 

9,00 
±16,712 
(0-50) 

5,00 
±8,660 
(0/30) 

 
(0,862) 

22,33 
±21,370 
(0/75) 

14,33 
±23,969 
(0/85) 

 (0,149) 26,33 
±23,790 
(-10/80) 

19,67 
±35,730 
(-40/100) 

 
(0,268) 

Ekstansiyon 
(º) 

3,66 
±8,755 
(-5/30) 

4,66 
±6,935 
(0/25) 

 
(0,313) 

6,13 
±13,989 
(-20/30) 

10,00 
±13,627 
(0/40) 

 (0,765) 14,46 
±20,124 
(-10/60) 

15,00 
±14,392 
(0/40) 

 
(0,675) 

Abduksiyon 
(º) 

8,33 
±13,584 
(0/50) 

4,67 
±8,550 
(0/30) 

 
(0,425) 

23,27 
±21,423 
 (0/75) 

14,33 
±23,366 
(0/75) 

 (0,067) 31,07 
±27,567 
(-10/80) 

21,67 
±27,495 
(-15/80) 

 
(0,358) 

Adduksiyon 
(º) 

4,00 
±7,121 
(0/20) 

1,00 
±2,803 
(0/10) 

 
(0,179) 

8,00 
±9,599 
(0/35) 

 3,67 
±4,419 
(0/10) 

 (0,195) 11,67 
±15,660 
(-15/40) 

12,00 
±15,561 
(-5/50) 

 
(0,801) 

Đç rotasyon 
(º) 

10,67 
±18,600 
 (0/60) 

2,33 
±4,169 
(0/10) 

 
(0,322) 

21,53 
±27,715 
(0/85) 

7,67 
±10,998 
 (0/30) 

 (0,103) 26,33 
±30,028 
(-20/80) 

18,67 
±24,310 
(-10/70) 

 
(0,504) 

Dış 
rotasyon 
(º) 

 2,67 
±5,936 
(-5/15) 

 0,00 
±11,495 
(-30/30) 

 
(0,318) 

7,33 
±7,761 
(0/20) 

0,67 
±11,629 
(-30/30) 

 
(0,015)* 

7,33 
±11,629 
(-10/30) 

5,33 
±14,450 
(-25/35) 

 
(0,501) 

* p<0,05 
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     Şekil 3. Grupların Zaman Đçinde Omuz Aktif Dış Rotasyonlarının Karşılaştırılması 
     (T1. Tedavi öncesi, T2. Birinci hafta sonu, T3. Taburculuk, T4. Đki ay sonraki kontrol) 

 

 

Tedavi öncesi (T1) grupların aktif dirsek, el bileği ve 2.3.4. MKF eklemlerinde 

fleksör EHA’ı gonyometrik ölçümlerinde tüm yönlerde istatistiksel olarak anlamlı fark 

yoktu (p>0,05) (Tablo 14). 

 

Tablo 14. Tedavi Öncesi (T1) Grupların Dirsek, El Bileği ve 2.3.4.MCF Eklemlerinde Aktif Fleksör 
Gonyometrik Ölçümleri 
          T1 NMES ort ± SD  

(min/max) 
Kontrol ort ± SD  
(min/max) 

    (p) 

Dirsek fleksiyon (º) 40,00 ± 57,694 
 (0/140) 

52,00 ± 65,132 
 (0/140) 

 (0,839) 

El bileği fleksiyon (º) 17,33±27,181 
 (0/90) 

16,67±25,472 
 (0/70) 

 (0,981) 

2.3.4.MCF fleksiyon (º) 20,67 ± 34,062 
(0/85) 

25,33±39,617 
 (0/90) 

 (0,943) 

  

  

 Grup içi karşılaştırmada, birinci grupta dirsek, el bileği ve 2.3.4.MCF eklemlerin 

aktif fleksiyon değerlerinin T1-T2 değerleri arasındaki karşılaştırmada dirsek 

fleksiyonunda anlamlı artış kaydedildi (p<0,05), el bileği ve 2.3.4.MCF eklem 

fleksiyonlarında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu (p>0,05). T1-T3 ve T1-T4 değerleri 

arasındaki karşılaştırmada ise dirsek, el bileği ve 2.3.4.MCF eklem fleksiyonlarında 

istatistiksel olarak anlamlı artış kaydedildi (p<0,05) (Tablo 15). 
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 Tablo 15.  NMES Grubu Dirsek, El Bileği ve 2.3.4.MCF Eklem Aktif Fleksiyonlarının Gonyometrik  
Ölçümlerinin Zamana Göre Grup Đçi Karşılaştırılması 
 T1 

ort ± SD 
(min/max) 

T2 
ort ± SD 
(min/max) 

T3 
ort ± SD 
(min/max) 

T4 
ort ± SD 
(min/max) 

T1-T2 
karşılaştırma 
(p) 

T1-T3 
karşılaştırma 
(p) 

T1-T4 
karşılaştırma 
(p) 

Dirsek 
fleksiyon 
(º) 

40,00 
±57,694 
 (0/140) 

54,40 
±59,729 
(0/140) 

83,33 
±62,583 
(0/140) 

96,33 
±55,757 
(0/150) 

(0,043)*  (0,008)*  (0,003)* 

El bileği 
fleksiyon 
(º) 

17,33 
±27,181 
 (0/90) 

21,00 
±27,916 
 (0/90) 

31,33 
±34,146 
(0/90) 

32,33 
±34,686 
 (0/90) 

(0,066)  (0,043)*  (0,042)* 

2.3.4.MCF 
fleksiyon 
(º) 

20,67  
±34,062 
(0/85) 

22,00 
±34,631 
(0/85) 

32,00 
±36,046 
(0/90) 

40,67 
±37,648 
(0/90) 

(0,157)  (0,026)*  (0,018)* 

* p<0,05 
 
 

Đkinci grupta aktif dirsek, el bileği ve 2.3.4.MCF eklemlerin fleksiyon değerlerinin 

grup içi karşılaştırmasında; T1-T2 ve T1-T3 karşılaştırmada dirsek fleksiyonunda 

anlamlı artış kaydedildi (p<0,05), el bileği ve 2.3.4.MCF eklemlerin fleksiyonunda 

istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu (p>0,05). T1-T4 karşılaştırmada ise dirsek ve 

2.3.4.MCF eklem fleksiyonlarında istatistiksel olarak anlamlı artış kaydedildi (p<0,05), 

omuz fleksiyonunda ise anlamlı fark yoktu (p>0,05) (Tablo 16). 

 
 
Tablo 16.  Kontrol Grubu Dirsek, El Bileği ve 2.3.4.MCF Eklem Aktif Fleksiyonlarının Gonyometrik 
Ölçümlerinin Zamana Göre Grup Đçi Karşılaştırılması  
 T1 

ort ± SD 
(min/max) 

T2 
ort ± SD 
(min/max) 

T3 
ort ± SD 
(min/max) 

T4 
ort ± SD 
(min/max) 

T1-T2 
karşılaştırma 
(p) 

T1-T3 
karşılaştırma 
 (p) 

T1-T4 
karşılaştırma 
(p) 

Dirsek 
fleksiyon (º) 

52,00 
±65,132 
 (0/140) 

65,00 
±66,036 
(0/140) 

68,33 
±64,743 
(0/140) 

80,33 
±60,073 
(0/140) 

 (0,026)*  (0,018)*  (0,018)* 

El bileği 
fleksiyon (º) 

16,67 
±25,472 
 (0/70) 

18,00 
±25,270 
(0/70) 

18,00 
±23,513 
(0/70) 

22,33 
±24,044 
(0/70) 

 (0,102)  (0,334)  (0,119) 

2.3.4.MCF 
fleksiyon (º) 

25,33 
±39,617 
 (0/90) 

32,67 
±41,312 
(0/90) 

32,67 
±40,261 
(0/90) 

41,00 
±39,379 
(0/90) 

 (0,102)  (0,197) (0,017)* 

* p<0,05 
 

 

Grup 1 ve 2’nin zamana göre gruplar arası aktif dirsek,  el bileği ve 2.3.4.MCF 

eklem fleksiyonlarının gonyometrik ölçümlerinde T1-T2, T1-T3 ve T1-T4 değerlerinin 

karşılaştırılmasın da istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu (p>0,05) (Tablo 17). 
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Tablo 17. Zamana Göre Gruplar Arası Dirsek, El Bileği ve 2.3.4.MCF Eklem Aktif Fleksiyonlarının 
Karşılaştırılması 
               ∆T1-T2               ∆T1-T3               ∆T1-T4 
 NMES 

ort ± SD 
(min/max) 

Kontrol 
ort ± SD 
(min/max) 

(p) NMES 
ort ± SD 
(min/max) 

Kontrol 
ort ± SD 
(min/max) 

 
 (p) 

NMES 
ort ± SD 
(min/max) 

Kontrol 
ort ± SD 
(min/max) 

 
 (p) 

Dirsek 
fleksiyon 
(º) 

14,40 
±30,173 
(0/110) 

13,00 
±33,370 
(0/130) 

 
(0,942) 

43,33 
±56,082 
(0/135) 

16,33 
±34,250 
 (0/130) 

 
(0,236) 

 56,33 
±57,211 
(-10/135) 

28,33 
±44,708 
(0/130) 

 
(0,086) 

El bileği 
fleksiyon 
(º) 

 3,67 
±8,121 
(0/30) 

1,33 
±2,968 
(0/10) 

 
(0,556) 

14,00 
±26,606 
 (0/80) 

 1,33 
±4,806 
(-10/10) 

 
(0,335) 

15,00 
±27,646 
(-10/80) 

5,67 
±12,799 
(-15/35) 

 
(0,568) 

2.3.4.MCF 
fleksiyon 
(º) 

1,33 
±3,519 
(0/10) 

7,33 
±23,135 
(0/90) 

 
(0,586) 

11,33 
±20,656 
(0/60) 

 7,33 
±23,745 
(-10/90) 

 
(0,216) 

20,00 
±28,347 
(0/85) 

15,67 
±26,516 
(0/90) 

 
(0,769) 

 
 
 
 
 
 
 

 
Şekil 4.  Grupların Zaman Đçinde Dirsek Aktif Fleksiyonlarının Karşılaştırılması 

  (T1. Tedavi öncesi, T2. Birinci hafta sonu, T3. Taburculuk, T4. Đki ay sonraki kontrol) 
 
 

 

 

 

 

Dirsek Aktif Fleksiyonları

35

45

55

65

75

85

 

T1 

 
T2 

 
T3 

 
T4 

 

Kontrol grubu 

 
NMES grubu 

(º) 

 

Zaman 



57 
 

 
 
Şekil 5.  Grupların Zaman Đçinde El Bileği Aktif Fleksiyonlarının Karşılaştırılması 
(T1. Tedavi öncesi, T2. Birinci hafta sonu, T3. Taburculuk, T4. Đki ay sonraki kontrol) 
 

 
 
 
 
 

 
 
Şekil 6.  Grupların Zaman Đçinde 2.3.4. MCF Eklem Aktif Fleksiyonlarının Karşılaştırılması 

  (T1. Tedavi öncesi, T2. Birinci hafta sonu, T3. Taburculuk, T4. Đki ay sonraki kontrol) 
 
 
 

 Tedavi öncesi (T1) grupların omuz, dirsek, el bileği MAS değerleri arasında 

anlamlı fark yoktu (p>0,05) (Tablo 18). 
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Tablo 18.  Tedavi Öncesi (T1) Grupların Omuz, Dirsek, El Bileği MAS Değerleri 
          T1 NMES ort ± SD  

(min/max) 

Kontrol ort ± SD  

(min/max) 

     (p) 

Omuz MAS 2,20±1,373 

 (0/4) 

1,53±1,187 

 (0/4) 

 (0.163) 

Dirsek MAS 2,33±1,496 

 (0/4) 

2,07±1,335 

 (0/5) 

 (0.443) 

El bileği MAS 0,93±1,223 

 (0/4) 

1,47±1,302 

 (0/4) 

 (0.213) 

 
 
  

 

 Grup içi karşılaştırmada, çalışma grubunda T1-T2 değerleri arasındaki 

karşılaştırmada omuz, dirsek ve el bileği MAS değerleri arasında istatistiksel olarak 

anlamlı fark yoktu (p>0.05). T1-T3 karşılaştırmada dirsek ve el bileği MAS değerleri 

arasında anlamlı azalma vardı (p<0.05). Omuz MAS değerleri arasında anlamlı fark 

yoktu (p>0.05). T1-T4 değerleri arasında ise omuz, dirsek ve el bileği MAS değerleri 

arasında anlamlı fark yoktu (p>0.05) (Tablo 19). 

 

 

Tablo 19. NMES Grubu Omuz, Dirsek, El Bileği MAS Değerlerinin Zamana Göre Grup Đçi Karşılaştırılması 
 T1 

ort ± SD 
(min/max) 

T2 
ort ± SD 
(min/max) 

T3 
ort ± SD 
(min/max) 

T4 
ort ± SD 
(min/max) 

T1-T2 
karşılaştırma 
(p) 

T1-T3 
karşılaştırma 
(p) 

T1-T4 
karşılaştırma 
(p) 

Omuz  
MAS 

2,20 
±1,373 
 (0/4) 

2,20 
± 1,373 
(0/4) 

1,67 
±1,447 
(0/4) 

1,87 
±0,990 
(0/4) 

 (1,000)  (0,086)  (0,284) 

Dirsek 
MAS 

2,33 
±1,496 
 (0/4) 

2,20 
±1,612 
(0/4) 

1,73 
± 1,335 
(0/4) 

1,73 
± 0,961 
(0/3) 

 (0,317)  (0,014)*  (0,109) 

El bileği 
MAS 

0,93 
±1,223 
 (0/4) 

1,07 
± 1,280 
(0/4) 

0,53 
± 0,640 
(0/2) 

0,93 
± 0,799 
(0/2) 

 (0,157)  (0,039)*  (0,861) 

* p<0,05 
  

 

 

Kontrol grubunda T1-T2, T1-T3 ve T1-T4 karşılaştırma da MAS’a göre tonus 

değerlendirmeleri arasında anlamlı fark yoktu (p>0,05) (Tablo 20). 
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Tablo 20.  Kontrol Grubu Omuz, Dirsek, El Bileği MAS Değerlerinin Zamana Göre Grup Đçi Karşılaştırılması. 
 T1 

ort ± SD 
(min/max) 

T2 
ort ± SD 
(min/max) 

T3 
ort ± SD 
(min/max) 

T4 
ort ± SD 
(min/max) 

T1-T2 
karşılaştırma 
(p) 

T1-T3 
karşılaştırma 
(p) 

T1-T4 
karşılaştırma 
(p) 

Omuz  
MAS 

1,53 
±1,187 
 (0/4) 

1,40 
±1,183 
(0/4) 

1,20 
±1,082 
(0/4) 

1,20 
±0,941 
(0/3) 

 (0,157)  (0,059)  (0,396) 

Dirsek  
MAS 

2,07 
±1,335 
 (0/5) 

1,93 
±1,223 
(0/5) 

1,67 
±1,113 
(0/4) 

1,33 
±1,047 
(0/3) 

 (0,157)  (0,107)  (0,064) 

El bileği 
MAS 

1,47 
±1,302 
 (0/4) 

1,33± 
1,234 
(0/4) 

1,13 
±1,060 
(0/3) 

1,00 
±1,000 
(0/3) 

 (0,157)  (0,059)  (0,107) 

 

 

 

Gruplar arası değerlendirmede T1-T2 peryodunda omuz, dirsek MAS 

değerlerinde anlamlı fark yoktu (p>0,05), el bileği MAS değerindeki azalma NMES 

grubu lehine istatistiksel olarak anlamlıydı (p<0,05). T1-T3 ve T1-T4 peryodunda omuz, 

dirsek ve el bileği MAS değerlerinde anlamlı fark yoktu (p>0,05) (Tablo 21). 

 

 

Tablo 21.  Zamana Göre Gruplar Arası Omuz, Dirsek ve El Bileği MAS Değerlerinin Karşılaştırılması 
                    ∆T1-T2                    ∆T1-T3                   ∆T1-T4 
 NMES 

ort ± SD 
(min/max) 

Kontrol 
ort ± SD 
(min/max) 

(p) NMES 
ort ± SD 
(min/max) 

Kontrol 
ort ± SD 
(min/max) 

(p) NMES 
ort ± SD 
(min/max) 

Kontrol 
ort ± SD 
(min/max) 

(p) 

Omuz 
MAS 

0,00 
±0,845 
(-2/2) 

-0,13 
±0,352 
(-1/0) 

 (0,476) -0,53 
±1,187 
(-3/1) 

-0,33  
±0,617 
(-2/0) 

 
(0,904) 

-0,33 
±1,175 
(-2/2) 

-0,33 
±1,496 
(-3/2) 

 
(0,781) 

Dirsek 
MAS 

-0,13 
±0,516 
(-1/1) 

-0,13 
±0,352 
(-1/0) 

 (0,952) -0,60 
±0,737 
(-2/0) 

-0,40 
±0,910 
(-2/1) 

 
(0,513) 

-0,60± 
1,454 
(-2/3) 

-0,73 
±1,387 
(-3/1) 

 
(0,881) 

El 
bileği 
MAS 

-0,13 
±0,352 
(0/1) 

-0,13 
±0,352 
(-1/0) 

 
(0,049)* 

-0,40 
±0,828 
(-3/0) 

-0,33 
±0,617 
(-2/0) 

 
(0,979) 

0,00  
±1,134 
(-3/2) 

-0,47 
±1,060 
(-3/1) 

 
(0,195) 

* p<0,05 
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    Şekil 7.  Grupların Zaman Đçinde Dirsek MAS Değerlerinin Karşılaştırılması 

      (T1. Tedavi öncesi, T2. Birinci hafta sonu, T3. Taburculuk, T4. Đki ay sonraki kontrol) 
 
 

 Tedavi öncesi (T1) grupların hemiplejik üst ekstremite VAS değerleri arasında 

anlamlı fark yoktu (p>0,05) (Tablo 22). 

 

Tablo 22.  Tedavi Öncesi (T1) Grupların Hemiplejik Üst Ekstremite VAS Değerleri 
          T1 NMES ort ± SD  

(min/max) 
Kontrol ort ± SD  
(min/max) 

     (p) 

VAS 5,87±2,475 
 (0/10) 

4,00±3,295 
 (0/10) 

 (0,112) 

 
 

 Grup içi karşılaştırmada, birinci grupta T1-T2, T1-T3, T1-T4 değerlerinin 

karşılaştırılmasında her üç karşılaştırmada da VAS değerlerindeki azalma istatistiksel 

olarak anlamlıydı (p<0.05) (Tablo 23). 

 
 
Tablo 23. NMES Grubu Hemiplejik Üst Ekstremite VAS Değerlerinin Zamana Göre Grup Đçi 
Karşılaştırılması 
 T1 

ort ± SD 
(min/max) 

T2 
ort ± SD 
(min/max) 

T3 
ort ± SD 
(min/max) 

T4 
ort ± SD 
(min/max) 

T1-T2 
karşılaştırma 
(p) 

T1-T3 
karşılaştırma 
(p) 

T1-T4 
karşılaştırma 
(p) 

VAS 5,87 
±2,475 
 (0/10 

4,00 
±2,236 
(0/7) 

2,47 
±1,598 
(0/5) 

1,87 
±1,125 
(0/3) 

 (0,005)*  (0,001)*  (0,001)* 

* p<0,05 
 

 

 Grup içi karşılaştırmada, ikinci grupta T1-T2, T1-T3, T1-T4 değerlerinin 

karşılaştırılmasında her üç karşılaştırmada da VAS değerlerindeki azalma istatistiksel 

olarak anlamlıydı (p<0.05) (Tablo 24). 
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Tablo 24.  Kontrol Grubu Hemiplejik Üst Ekstremite VAS Değerlerinin Zamana Göre Grup  Đçi 
Karşılaştırılması 
 T1 

ort ± SD 
(min/max) 

T2 
ort ± SD 
(min/max) 

T3 
ort ± SD 
(min/max) 

T4 
ort ± SD 
(min/max) 

T1-T2 
karşılaştırma 
(p) 

T1-T3 
karşılaştırma 
(p) 

T1-T4 
karşılaştırma 
(p) 

VAS 4,00 
±3,295 
 (0/10 

3,60 
± 2,971 
(0/9) 

2,73 
± 2,738 
(0/8) 

1,53 
± 1,885 
(0/6) 

(0,034)*  (0,004)*  (0,002)* 

* p<0,05 
 

 

Gruplar arası değerlendirmede T1-T2,  T1-T3 ve T1-T4 periyodlarında  

hemiplejik üst ekstremite VAS değerlerindeki azalma NMES grubu lehine istatistiksel 

olarak anlamlı idi (p>0,05) (Tablo 25).  

 
 
Tablo 25.  Zamana Göre Gruplar Arası Hemiplejik Üst Ekstremite VAS Değerlerinin Karşılaştırılması 
 ∆T1-T2 ∆T1-T3 ∆T1-T4 
 NMES 

ort ± SD 
(min/max) 

Kontrol 
ort ± SD 
(min/max) 

(p) NMES 
ort ± SD 
(min/max) 

Kontrol 
ort ± SD 
(min/max) 

(p) NMES 
ort ± SD 
(min/max) 

Kontrol 
ort ± SD 
(min/max) 

 (p) 

VAS -1,87 
±1,885 
(-5/0) 

-0,40 
±0,632 
(-2/0) 

 
(0,015)* 

-3,40 
±2,165 
 (-7/0) 

-1,27 
±1,163 
 (-4/0) 

 
(0,005)* 

-4,00 
±2,070 
(-7/0) 

-2,47 
±1,807 
 (-5/0) 

 
(0,045)* 

* p<0,05 
 

 

 

 
   Şekil 8.  Grupların Zaman Đçinde Hemiplejik Üst Ekstremite VAS Değerlerinin Karşılaştırılması 

     (T1. Tedavi öncesi, T2. Birinci hafta sonu, T3. Taburculuk, T4. Đki ay sonraki kontrol) 
 

Tedavi öncesi (T1) grupların üst ekstremite ve el Brunnstrom evrelerinde 

istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu (p>0,05) (Tablo 26). 
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Tablo 26.  Tedavi Öncesi (T1) Grupların Üst Ekstremite ve El Brunnstrom Evreleri 
          T1 NMES ort ± SD  

(min/max) 
Kontrol ort ± SD  
(min/max) 

     (p) 

Üst Ekstremite 
Brunnstrom 

2,20±1,474 
 (1/5) 

2,40±1,549 
 (1/5) 

 (0,727) 

El Brunnstrom 2,33±1,676 
 (1/5) 

2,27± 1,668 
(1/5) 

 (0,946) 

 
  

Grup içi karşılaştırmada,  birinci grupta üst ekstremite ve el Brunnstrom 

evrelerinde;  T1-T2 zaman aralığında üst ekstremite Brunnstrom değerinde anlamlı artış 

kaydedildi (p<0,05),  el Brunnstrom değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı artış 

kaydedilmedi (p>0,05). T1-T3 ve T1-T4 karşılaştırmada, üst ekstremite ve el 

Brunnstrom değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı artış kaydedildi (p<0,05) (Tablo 27). 

 
 
Tablo 27.  NMES Grubunun Üst Ekstremite ve El Brunnstrom Evrelerinin Zamana Göre Grup Đçi 
Karşılaştırılması 
 T1 

ort ± SD 
(min/max) 

T2 
ort ± SD 
(min/max) 

T3 
ort ± SD 
(min/max) 

T4 
ort ± SD 
(min/max) 

T1-T2 
karşılaştırma 
(p) 

T1-T3 
karşılaştırma 
(p) 

T1-T4 
karşılaştırma 
(p) 

Üst 
Ekstremite 
Brunnstrom 

2,20 
±1,474 
 (1/5) 

2,53 
± 1,302 
(1/5) 

3,13 
± 1,457 
(1/6) 

3,40 
± 1,502 
(1/6) 

 (0,025)*  (0,001)*  (0,001)* 

El 
Brunnstrom 

2,33 
±1,676 
 (1/5) 

2,40 
± 1,682 
(1/5) 

3,00 
± 1,813 
(1/6) 

3,07 
±1,831 
(1/6) 

 (0,317) (0,007)*  (0,008)* 

* p<0,05 
 

 

Đkinci grupta üst ekstremite ve el Brunnstrom evrelerinin grup içi 

karşılaştırmasında; T1-T2 değerlerinin karşılaştırılmasında istatistiksel olarak anlamlı 

artış yoktu  (p>0,05). T1-T3 ve T1-T4 değerlerinin karşılaştırılmasında üst ekstremite 

ve el Brunnstrom değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı artış kaydedildi (p<0,05) 

(Tablo 28). 

 

 
Tablo 28.  Kontrol Grubu Üst Ekstremite ve El Brunnstrom Evrelerinin Zamana Göre Grup Đçi 
Karşılaştırılması 
 T1 

ort±SD 
(min/max) 

T2 
ort±SD 
(min/max) 

T3 
ort±SD 
(min/max) 

T4 
ort±SD 
(min/max) 

T1-T2 
karşılaştırma 
(p) 

T1-T3 
karşılaştırma 
(p) 

T1-T4 
karşılaştırma 
(p) 

Üst 
Ekstremite 
Brunnstrom 

2,40 
±1,549 
 (1/5) 

2,60 
± 1,502 
(1/5)  

2,93 
± 1,710 
(1/5) 

3,47 
± 1,922 
(1/6) 

 (0,083)  (0,023)*  (0,006)* 
 

El 
Brunnstrom 

2,27 
± 1,668 
(1/5) 

2,40 
±1,639 
(1/5) 

2,73 
±1,831 
(1/6) 

3,33 
±2,093 
(1/6) 

 (0,157)  (0,008)*  (0,007)* 
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 Gruplar arası değerlendirmede T1-T2, T1-T3 ve T1-T4 periyodlarında üst 

ekstremite ve el Brunnstrom evrelerindeki değerlendirmeleri arasında istatistiksel 

olarak anlamlı fark yoktu (p>0,05) (Tablo 29) (Şekil 9 ve 10).  

 
 
Tablo 29.   Zamana Göre Gruplar Arası Üst Ekstremite ve El Brunnstrom Evrelerinin Karşılaştırılması 
 ∆T1-T2 ∆T1-T3 ∆T1-T4 
 NMES 

ort±SD 
(min/max) 

Kontrol 
ort±SD 
(min/max) 

(p) NMES 
ort±SD 
(min/max) 

Kontrol 
ort±SD 
(min/max) 

(p) NMES 
ort±SD 
(min/max) 

Kontrol 
ort±SD 
(min/max) 

(p) 

Üst 
Ekstremite 
Brunnstrom 

0,33 
±0,488 
(0/1) 

0,20 
±0,414 
(0/1) 

 
(0,417) 

0,93 
±0,594 
(0/2) 

0,53 
±0,743 
(0/2) 

 
(0,076) 

1,20 
±0,676 
(0/2) 

1,07 
±1,033 
(0/3) 

 
(0,630) 

El 
Brunnstrom 

0,07 
±0,258 
(0/1) 

0,13 
±0,352 
(0/1) 

 
(0,550) 

0,67 
±0,816 
(0/3) 

0,47 
±0,516 
(0/1) 

 
(0,604) 

0,73 
±0,884 
(0/3) 

1,07 
±1,223 
(0/4) 

 
(0,504) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
Şekil 9.  Grupların Zaman Đçinde Üst Brunnstrom Evrelerinin Karşılaştırılması 

   (T1. Tedavi öncesi, T2. Birinci hafta sonu, T3. Taburculuk, T4. Đki ay sonraki kontrol) 
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Şekil 10.  Grupların Zaman Đçinde El Brunnstrom Evrelerinin Karşılaştırılması 
(T1. Tedavi öncesi, T2. Birinci hafta sonu, T3. Taburculuk, T4. Đki ay sonraki kontrol) 
 
 

 
 Tedavi öncesi (T1) grupların Barthel Đndeksi değerleri arasında anlamlı fark 

yoktu (p>0,05) (Tablo 30). 

 

 
Tablo 30.  Tedavi Öncesi (T1) Grupların Barthel Đndeksi Değerleri 
          T1 NMES ort±SD  

(min/max) 
Kontrol ort±SD  
(min/max) 

     (p) 

Barthel Đndeksi 58,67 ± 19,952 
(30/95) 

53,00 ± 22,424 
(20/90) 

 (0,505) 

 
  

 Grup içi karşılaştırmada, birinci grupta T1-T2, T1-T3, T1-T4 değerlerinin 

karşılaştırılmasında her üç karşılaştırmada da Barthel Đndeksi değerlerindeki artış 

istatistiksel olarak anlamlıydı (p<0,05) (Tablo 31). 

 
Tablo 31.  NMES Grubu Barthel Đndeksi Değerlerinin Zamana Göre Grup Đçi Karşılaştırılması 
 T1 

ort±SD 
(min/max) 

T2 
ort±SD 
(min/max) 

T3 
ort±SD 
(min/max) 

T4 
ort±SD 
(min/max) 

T1-T2 
karşılaştırma 
(p) 

T1-T3 
karşılaştırma 
(p) 

T1-T4 
karşılaştırma 
(p) 

Barthel 
Đndeksi 

58,67  
± 19,952 
(30/95) 

66,00 
±15,721  
(45/95) 

70,33 
±13,689  
(50/95) 

73,00 
±11,619 
(55/95) 

 (0,026)*  (0,002)*  (0,002)* 

 

 

 

Grup içi karşılaştırmada, ikinci grupta T1-T2, T1-T3 Barthel Đndeksi değerlerinin 

karşılaştırılmasında, istatistiksel olarak anlamlı artış yoktu (p>0,05), T1-T4 

karşılaştırmada ise anlamlı artış vardı (p<0,05) (Tablo 32). 

El Brunnstrom Evreleri

0 
0,5

1 
1,5

2 
2,5

3 
3,5

4 

T1 T2 T3  T4 

 

Kontrol grubu 

  
NMES grubu 

 
 

El B.E 

Zaman 



65 
 

 

Tablo 32.  Kontrol Grubu Barthel Đndeksi Değerlerinin Zamana Göre Grup Đçi Karşılaştırılması 
 T1 

ort±SD 
(min/max) 

T2 
ort±SD 
(min/max) 

T3 
ort±SD 
(min/max) 

T4 
ort±SD 
(min/max) 

T1-T2 
karşılaştırma 
(p) 

T1-T3 
karşılaştırma 
(p) 

T1-T4 
karşılaştırma 
(p) 

Barthel 
Đndeksi 

53,00  
±22,424 
(20/90) 

57,33 
±23,669 
(15/90) 

60,00 
±22,039 
(15/90) 

69,67 
±23,488 
(20/95) 

 (0,223)  (0,065)  (0,006)* 

 

 

Gruplar arası değerlendirme de T1-T2, T1-T3 ve T1-T4 periyodlarında Barthel 

Đndeksinde istatistiksel olarak olarak anlamlı fark yoktu (p>0,05) (Tablo 33).  

 
 
Tablo 33.  Zamana Göre Gruplar Arası Barthel Đndeksi Değerlerinin Karşılaştırılması 
 ∆T1-T2 ∆T1-T3 ∆T1-T4 
 NMES 

ort±SD 
(min/max) 

Kontrol 
ort±SD 
(min/max) 

(p) NMES 
ort±SD 
(min/max) 

Kontrol 
ort±SD 
(min/max) 

(p) NMES 
ort±SD 
(min/max) 

Kontrol 
ort±SD 
(min/max) 

(p) 

Barthel 
Đndeksi 

7,33 
±12,938 
(0/40) 

4,33 
±12,228 
(-10/40) 

 
(0,313) 

11,67 
±12,344 
(0/40) 

7,00 
±13,862 
(-10/40) 

 
(0,086) 

14,33 
±14,500 
(0/45) 

16,67 
±20,500 
(-5/50) 

 
(0,967) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Şekil 11.  Grupların Zaman Đçinde Barthel Đndeksi Değerlerinin Karşılaştırılması 

    (T1. Tedavi öncesi, T2. Birinci hafta sonu, T3. Taburculuk, T4. Đki ay sonraki kontrol) 
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5. TARTIŞMA 

Erişkin yaşamın nörolojik hastalıkları arasında inme, sıklık ve önem açısından ilk 

sırada yer alır. Dünyada en yaygın ciddi nörolojik problemdir. Yetişkinlerde uzun dönem 

fiziksel engelliliğin en sık görülen sebebidir (1). En sık yatırılarak tedavi edilen nörolojik 

hastalıklardan biri olması açısından da önemlidir. Morbiditeye ve uzun süreli dizabiliteye 

neden olmaktadır. Đnmeli hastalarda görülen fokal beyin lezyonları, hemipleji, 

hemiparezi, afazi gibi nörolojik kayıplar oluşturur. Kısaca inme, hem sıklığı hem de 

sonuçları yönünden birey ve toplum açısından önemli bir sağlık sorunudur. 

Đnsanların beslenme, giyinme, hijyen başta olmak üzere tüm kendine bakım 

aktivitelerinde ve hatta kendini yeterince ifade etmesinde üst ekstremite ve elde yeterli 

kas gücü ve koordinasyon gereklidir. Đleri yaş nedeniyle koordinasyonu ve bilişsel 

yetileri doğal olarak azalmakta olan bireyler, inme sonucu üst ekstremite ve elde motor 

fonksiyon kaybının da eklenmesiyle günlük yaşam aktivitelerinde tam bağımlı 

olmaktadırlar. Đnme sonrasında hastalarda üst ekstremite fonksiyonlarının geri dönüş 

oranının düşük olduğu ve alt ekstremiteye göre daha uzun süre gerektirdiği 

bilinmektedir (234). 

 Literatür incelendiğinde inme’nin başlangıcında hastaların yaklaşık %85’inde üst 

ekstremitede motor ve duyusal bozukluk olduğu ve bu hastaların sadece %25-45’inin 

üst ekstremitelerinde fonksiyonel iyileşme görüldüğü rapor edilmiştir (96,235-237).  Bu 

hastalardan da sadece %5’inde el ve kol fonksiyonlarında yeterli düzeyde tam 

fonksiyon yeniden kazanılırken, %20’sinde ise hiçbir fonksiyonel gelişim 

gözlenmemektedir (238). Bu durum çeşitli faktörlere bağlıdır. Bu faktörlerden biri, 

a.serebri media’yı etkileyen inme görülme oranının fazla olmasıdır. Bunun sonucunda 

üst ekstremite fonksiyonlarındaki etkilenmenin şiddetli olması doğaldır. Serebral motor 

ve duyu korteksindeki homonkulusda üst ekstremitelerin kapladığı alanın, alt 

ekstremitelere göre oldukça fazla olması rejenerasyonun daha az ve geç meydana 

gelmesine neden olan bir faktördür. Kol fonksiyonlarının geri dönüş oranını ve süresini 

etkileyen diğer bir neden de, üst ekstremitedeki fonksiyonel geri dönüşün, omuzdan 

parmaklara kadar bütün kasların uyum ve entegrasyonunu gerektirmesidir (234). 

  Üst ekstremitede prognozun daha kötü olmasının diğer sebebleri; üst 

ekstremite rehabilitasyonu için daha az zaman harcanması, kol fonksiyonlarının 

spontan kullanımının olmaması sayılabilir. Ayrıca komorbid durumlar ve eklenen üst 

ekstremite komplikasyonları da prognoza etki eden diğer faktörlerdir. Hemipleji sonrası 

üst ekstremite motor fonksiyonların ilk birkaç ay içinde yerine gelmemesi kötü prognoz 

olarak değerlendirilmektedir (239). 
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 Ülkemizde ortalama yaşam süresinin uzaması ve inme sonrası akut dönem 

tedavilerinde gelişmeler sonucunda, yaşayan ve rehabilitasyona gereksinim gösteren 

inmeli hasta sayısı hızla artmaktadır.  Đnme rehabilitasyonunda hedef, mevcut motor 

yetersizliklere rağmen bireye günlük yaşam aktivitelerinde en yüksek bağımsızlık 

düzeyinin sağlanmasıdır. Beslenme, hijyen ve giyinme başta olmak üzere tüm günlük 

yaşam aktivitelerinde bağımsızlık için yeterli el ve üst ekstremite fonksiyonları 

gerekmektedir. 

 Günümüzde inme rehabilitasyonunda; konvansiyonel (klasik) egzersiz programı, 

nörofizyolojik egzersiz programı, biyofeedback, EMG biyofeedback, sınırlandırılmış 

hareket tedavisi, ortez tedavisi gibi tedavi yaklaşımları uygulanmaktadır. Sistematik 

incelemeler ve meta analizlerin sonuçları bu tedavi seçeneklerinin etkinliği hakkında 

tam bir görüş birliği ortaya koymamıştır (240-243). Bu nedenle rehabilitasyonda farklı 

tedavi yöntemlerinin geliştirilmesine ihtiyaç olduğu düşünülebilir. Bu tedavi metodlarına 

ilaveten üst ekstremite ve elde motor yetersizlik ve spastisite varlığında elektriksel 

stimülasyon gibi farklı tedavi uygulamaları literatürde yer almaktadır (244,245). Elektrik 

stimülasyonu uygulamasının inme rehabilitasyonunda, motor fasilitasyon ve 

reedükasyonu sağladığı ileri sürülmektedir.  

 Đnmeli hastalarda elektriksel stimülasyonun üst ekstremite kas gücü, motor 

kontrol, EHA’ı, fonksiyon ve spastisite üzerine olumlu etkileri bildirilmekle birlikte, en 

etkili uygulama yeri ve uygulama şekli konusunda netlik bulunmamaktadır (170). 

Đnmede üst ekstremite rehabilitasyonunda NMES için çeşitli uygulama şekilleri 

bildirilmiştir. Eksternal olarak (transkutan, yüzeyel) uygulanan NMES’i pasif ve aktif 

diye ayıran yazarlarda vardır. Pasif olarakta adlandırılabilen nöromusküler 

stimülasyonda, stimülasyon önceden programlanmış bir şemaya göre, hastanın aktif 

katılımı olmaksızın, tekrarlayan kas kontraksiyonu oluşturacak şekilde uygulanır. Aktif 

nöromusküler stimülasyonda (EMG-stimülasyon) ise stimülasyon, hastanın aktif 

kontraksiyonu ile oluşturulan EMG sinyalleri, önceden belirlenmiş bir eşik değeri 

aştığında uygulanır. EMG-triggered NMES’in, pasif NMES’e göre daha etkili olduğuna 

dair yayınlar varsa da, direkt olarak pasif NMES’e üstün olduğu söylenemez (167).  

 Bu çalışma, Mayıs 2009-Aralık 2009 tarihleri arasında Erzurum Atatürk  

Üniversitesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniğine başvuran ve inme sonrası 

hemipleji/hemiparezi gelişen 30 hasta üzerinde üst ekstremite motor ve fonksiyonel 

performansı üzerine konvansiyonel  rehabilitasyon yöntemleri ve NMES 

kombinasyonunun sadece konvansiyonel rehabilitasyon yöntemleri  uygulanan hastalara 

ek bir fayda getirip getirmediğini değerlendirmek amacı ile yapılmıştır. 
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 Bu amaçla, inme sonrası hemipleji/hemiparezi gelişen ve hospitalize edilerek 

rehabilite edilen 30 hasta iki gruba ayrıldı. 1. grubun (çalışma grubu, NMES grubu) üst 

ekstremite rehabilitasyonunda, konvansiyonel rehabilitasyon yöntemleri ve yüzeyel 

uygulanan NMES birlikte uygulanırken,  2. gruba (kontrol grubu) yalnız konvansiyonel 

rehabilitasyon yöntemleri uygulandı. Hastalar tedaviden önce (T1), tedavi programının 

1.hafta sonunda (T2), tedavi programının 3.haftasının sonunda yani taburculuk (T3) ve 

taburculuktan 2 ay sonra (T4) olmak üzere dört kez ayrıntılı klinik incelemelerle 

değerlendirildi.  

 Değerlendirmede omuzun tüm yönlerde aktif EHA’ı dereceleri, dirsek, el bileği ve 

2.3.4. MCF eklemlerin aktif fleksiyon ölçümü gonyometrik olarak, spastisite düzeyi MAS 

ile, hemiplejik ekstremitede ağrı düzeyi VAS ile, motor gelişim düzeyi Brunstrom’un üst 

ekstremite ve el için geliştirdiği motor iyileşme evreleri ile,  fonksiyonel değişimde 

Barthel Đndeksi ile değerlendirildi. 

 Hastalar redavi öncesi yaş, cins, hastalık süreleri, etyoloji, etkilenen ve 

dominant taraf, tedavi öncesi motor ve fonksiyonel skorları,  mesleki durum, medeni 

durum, risk faktörü ve komplikasyon açısından istatistiksel olarak karşılaştırıldığında 

gruplar arası farklılık saptanmadı. Bu bulgular çalışmamızın standardizasyonu 

açısından olumlu olarak değerlendirilebilir. 

 Đnmenin epidemiyolojisini araştırırken toplumların kendine ait özellikleri (yaş, 

cinsiyet, ırk gibi) önem kazanmaktadır. Đnme esas olarak yaşlı insanların hastalığıdır ve 

insidansı yaşla birlikte artar (24). Ülkemizde inme ile ilgili yapılmış ve 2000 hastanın 

verilerinin derlendiği Ege Đnme Veri Tabanı’nda ortalama yaş 62,3±12 yıl bulunmuştur 

(246). Literatüre bakıldığında NMES ile ilgili çalışmalarda  Kimberley ve ark. (163) yaş 

ortalaması 60,1±14,5 yıl, Berner ve ark. (247) yaş ortalaması 74,7±3,6 yıl, Chen ve ark. 

(248) yaş aralığı 41-69 yıl, Daly ve ark.  (249) yaş aralığı 50-80 yıl, Tuna ve ark.(250) 

ortalama yaş 58,32±11,07 yıl olgularla, Pehlivan, (251) NMES grubunda ort. yaş 

58,3±10,45 yıl, EMG-Biofeedback+NMES grubunda 64,1±11,96 yıl ve egzersiz 

grubunda yaş ortalamaları 64,6±11,88 yıl olan olgularla çalıştıkları görülmüştür. Başar, 

(90) NMES grubunda ort 58,54±5,6 yıl, egzersiz grubunda ort. 56,35±5,6 yıl olgularla 

çalışmışlardır. Çalışmamızdaki her 2 grubun yaş ortalamaları birbirine benzerdi.  Grup 

1’in (NMES Grubu) yaş ortalaması 56,07±11,61 yıl (42-79),  Grup 2’nin (kontrol grubu) 

yaş ortalaması ise 60,27±6,375 yıl (42-69) idi. Olgularımızın demografik özelliklerinden 

yaş ortalamaları, literatürde verilen inmenin sık görüldüğü yaş aralığı ile ve benzer 

çalışmalardaki yaş ortalamaları ile uyumludur.  



69 
 

Đnmenin yaşam boyu prevalansı, erkeklerde daha yüksektir.  Ege Đnme Veri 

Tabanı’nda erkek hastaların sayısı daha fazla bulunmuştur. Đnmeli hastalarda erkek 

hasta hakimiyeti pek çok çalışmada gösterilmiştir. Bununla beraber, yaşlı nüfusun 

artması ile birlikte ileri yaşlarda kadın hakimiyetinin gözlenmeye başladığı dikkati 

çekmektedir (252). Erkeklerde 55-64 yaşları arasında inme insidansı kadınlardan 2-3 

kat daha fazladır. 85 yaşına doğru bu fark azalmaktadır.  

Bizim çalışmamızda ise çalışma grubundaki 15 hastadan 11’i (%73,33) erkek, 

4’ü (%26,66) kadın idi. Kontrol grubunda ise 15 hastadan 9’u (%60) erkek, 6’sı (%40) 

kadındı. Çalışmamız da erkekler daha fazla olup yaş ortalamaları dikkate alındığında 

literatür ile uyumlu idi.  

 Literatürde inme sonrası üst ekstremite NMES uygulamalarında hastalık süreleri 

farklılık göstermektedir. Akut, subakut ve kronik inmelilerde uygulanan çok sayıda 

çalışma mevcuttur. Chae ve ark. (159) akut inmeli hastalarda NMES grubunda ort.13,6 

gün, kontrol grubunda ort. 17,8 gün, Hummelsheim, (160) hastalık süreleri ort. 7,6 hafta, 

De Kron, (170) ort. hastalık süreleri 13,95 ay olan kronik olgularla çalışmışlardır.  

 Ülkemizde ise üst ektremiteye uygulanan NMES çalışmalarında hem akut inmeli 

olgularla hem de inme sonrası ilk 1 yıl içinde yapılan subakut ve kronik olgularla 

yapılan çalışmalar mevcuttur. Fil, (253) hastalık süresi NMES grubunda ortalama 

12,66±1,87 gün, kontrol grubunda ortalama 12,57±2,40 gün geçen akut inme 

hastalarında omuz subluksasyonunun önlenmesinde elektrik stimülasyonunun etkisini 

araştırmıştır. Tuna  ve ark. (250) hastalık süreleri 5,47±3,17 ay (2-12) ay olan olgularla 

yine inmeli hastaların sublukse omuzlarında kas-sinir elektrik uyarımının etkinliğini 

araştırmışlar. Boyacı ve ark. (254) aktif ve pasif nöromusküler stimülasyonun hemiplejik 

üst ekstremitede motor ve fonksiyonel performans üzerine etkinliğini araştıran 

çalışmasında hastalık süresi ortalama 38,09±19,47 hafta olan olgularla çalışmışlardır. 

 Başar, (90) hemiplejiye bağlı gelişen üst ekstremite fleksör spastisitesinde 

elektrik stimulasyonun etkinliği araştıran çalışmasında, NMES grubunda ort. 11,07±4,1 

ay, kontrol grubunda ise ort. 9,9±3,3 ay olan kronik olgularla çalışmışlardır. Pehlivan, 

(251) EMG-Biofeedback ile kombine edilen elektrik stimülasyon ve egzersiz 

uygulamalarının inme sonrası üst ekstremite rehabilitasyonunda motor ve fonksiyonel 

gelişim üzerine etkisini araştırdıkları çalışmada NMES+egzersiz grubunda 8,3±3,89 ay, 

NMES+EMG-Biofeedback ve egzersiz grubunda 8,7±4,52 ay ve kontrol grubunda süre 

ortalamaları 10,6±4,55 ay olan olgularla çalışmışlardır. 

 Bizim çalışmamızda ise hastalık süresi 1.grupta (NMES) ortalama 6,50±6,16 ay, 

2. grupta (kontrol) 3,65±4,00 ay idi. Her iki grup arasında anlamlı fark yoktu. Literatüre 
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bakıldığında NMES ile ilgili çalışmalar genellikle inmeden sonra ilk yıl içinde 

yapıldığından bizim çalışmamız literatürle uyumlu idi. 

 Çalışmamızdaki grupların etyolojileri açısından karşılaştırıldığında grup 1’deki 

hastaların 11’i (%73,3)  iskemik,  4’ü (%26,6) hemorajik etyolojiye bağlı meydana 

gelirken, grup 2’deki hastaların 8’i (%53,3) iskemik,  7’si (%46,6) hemorajik kaynaklı idi. 

Gruplar arasında etyolojiler açısından istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu. Hastaların 

çoğunluğunun iskemik inme olması literatür ile uyumlu idi ancak aradaki farkın az 

olmasının nedeninin vaka sayımızın az olmasından kaynaklandığını düşünmekteyiz. 

 Đnmede en önemli risk faktörü hipertansiyondur. Framingham çalışmasında hem 

iskemik, hem de hemorajik inme riskini arttıran en önemli ve en sık neden hipertansiyon 

(HT) olarak saptanmıştır (255). Ülkemizde yapılan çalışmalardan Ege Đnme Veri 

Tabanı’nda hastaların %63’ünde hipertansiyon tespit edilmiştir (246). Ülkemizde yapılan 

diğer inme çalışmalarında hipertansiyon sıklığı %58,7-83 arasında değişmektedir (256).  

Bizim çalışmamızdaki grupları risk faktörleri açısında değerlendirildiğinde; grup 

1’deki 15 hastadan 13’ünde (%86,6), grup 2’deki 15 hastadan 11’inde (%73,3) risk 

faktörü vardı. Bizim çalışmamızda da en sık saptanan risk faktörü her iki grupta da 

hipertansiyondu. HT çalışma grubunda 10 hastada (%66,6), kontrol grubunda ise 9 

hastada (%60) mevcuttu. HT oranları ülkemizde yapılan çalışmalarda belirtilen 

oranlarla uyumlu idi. Sık gördüğümüz diğer risk faktörleri sırasıyla her iki grupta da DM, 

hiperlipidemi ve sigara idi. Risk faktörlerinin benzerliği ve sıklığı açısından çalışmamız 

literatür ile uyumlu idi.  

 Elektrik stimülasyonu normal kasta, kas kuvvetinde artış sağlamaktadır. Kas 

kuvvetini artırmada kullanılan her yöntem, kasın kontraktil elemanları üzerine yüklenme 

esasına dayanır. Geleneksel olarak NMES stroktan sonra hastalarda kas 

kontraksiyonlarını artırmak için kullanılır (257). 

 Đnmede meydana gelen kullanılmama atrofisi gelişiminin önlenmesinde, 

NMES’in etkili olduğu bildirilmektedir (183-185). NMES üst ektremitede hem kasları 

güçlendirerek, hem de spastisiteyi azaltarak aktif EHA’nın korunmasını veya 

artırılmasını sağlar. Đnme gibi kullanılmamaya bağlı yumuşak dokularda kontraktür 

gelişen olgularda EHA’ı kaybı meydana gelmektedir. Bu olgularda yapılan NMES 

uygulaması ile EHA’nın arttığını gösteren araştırmalar vardır (156). Literatüre 

bakıldığında birçok çalışmada NMES’in pasif ROM (188,197,258,259) ve aktif ROM’u 

geliştirdiği gösterilmiştir (159,188,197,258-262). Powell ve ark. çalışmasında, 32 

haftalık NMES tedavisinin sonucunda izometrik dirsek ekstansiyon hareketlerinin 

belirgin olarak artmış olduğu bulunmuştur (181). 
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 Hemiplejik hastalarda spastisite; yaşam kalitesini azaltan, günlük yaşam 

aktivitelerini ve rehabilitasyonu zorlaştıran tedavisi güç önemli bir problemdir. Đnmeli 

hastaların %90'ından daha fazlasında ilk üç hafta içinde olmak üzere spastisite gelişir. 

Üst ekstremitede fleksör kasları seçerek gelişir.  Spastisite geliştikçe belirli aktif ve pasif 

hareketlere karşı artan direnç söz konusudur. En fazla etkilenen kas grupları; omuz 

kuşağı ve kol depresörleri, kol adduktor ve internal rotatorları, dirsek ve bilek fleksör ve 

pronatorları, parmak fleksör ve adduktorlarıdır (263-265). Spastisitenin tedavisi, başarılı 

bir üst ekstremite rehabilitasyonunda önemlidir. NMES inmeye bağlı üst ekstremite 

spastisitesinde uzun yıllardır kullanılmaktadır. Yapılan birçok çalışmada NMES’in 

spastisite üzerinde olumlu etkileri bildirilmiştir. Özellikle hafif veya orta derecede 

spastisitesi olan olgularda NMES, EHA’nın korunmasında yararlı olabilir (187,266). 

Hesse ve ark. kronik spastisitede elekrtrik stimülasyonunun Botulinum toksin’in etkisini 

arttırdığını göstermiştir. Ayrıca hedef aktivite olarak avuç içi temizliğine bakmışlar ve 

Botulinum toksin ile elektrik stimülasyon yapılan grupta plaseboya göre anlamlı 

düzelme rapor etmişlerdir (267).  

 Spastisitede, elektrik stimulasyonun uygulanacağı bölge ile ilgili yapılan 

araştırmalarda ve tartışmalarda agonist, antagonist veya her iki gruba birden 

verilebileceği tartışılmış ve bilim adamları arasında görüş ayrılığı oluşmuştur. 

Resiprokal inhibisyon yoluyla spastisiteyi azaltmak için antagonist kaslar uyarılabileceği 

gibi kasları inhibe etmek ya da yormak amacıyla agonist kaslarda uyarılabilir. 

Spastisiteyi çözmek için son yıllarda antagonist kasa düşük yoğunluklu akım (motor 

eşik altındaki yoğunlukta verilen akım) uygulanmaktadır (149,189,190). Bizde alçak 

frekanslı akım olan VMS kullandık. VMS, 100 mikrosaniye puls aralığına sahip simetrik 

bifazik bir akımdır. Puls göreceli olarak kısa olduğu için bu akımın düşük deri yükü 

vardır. Bundan dolayı kas kuvvetlendirme protokollerine uygundur. Akım formatı 

olarakta CV (sabit voltaj) modu kullanıldı. CV modunda cihaz değişen dirence karşılık 

çıkış akımını ayarlayarak voltajı sabit bir seviyede tutar, kas stimulasyonunda 

kullanılması daha uygundur. 

 Sinir liflerinde hareket potansiyeli ortaya çıkarmak için gerekli olan eşik değer, 

kas liflerinde hareket potansiyeli oluşturacak stimulus eşiğinden 100-1000 kat daha 

azdır. Bu nedenle klinik NMES sistemleri siniri doğrudan veya sinirin nöromüsküler 

bağlantısına proksimalden uygulanır (135).  

Bipolar teknikte, her iki elektrot tedavide etkin rol oynar. Đki elektrot da tedavi 

bölgesine yerleştirilir. Her iki elektrot aynı boyuttadır (127). Bizde bipolar teknik 

kullandık. NMES için ideal bir dalga formu henüz belirlenmemesine rağmen bazı 
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çalışmalarda, simetrik bifazik dalga formunun hem asimetrik bifazik hem de monofazik 

dalga formundan çok daha rahat olduğu ileri sürülmektedir (177). Bizde simetrik bifazik 

dalga formunu kullandık. NMES uygulamalarında 30-50 Hz’lik bir frekans genellikle 

etkilidir. Yüksek frekans (60-100 Hz) kullanıldığında daha kuvvetli kas kontraksiyonu 

elde edilebilir fakat bu oran hızla yorgunluğa sebep olur (149,177). Bizim protokoldede 

frekans aralığımız 20-50 Hz aralığında idi. 

 Đnmede omuzda adduktor ve internal rotator kaslarda spastisite geliştiğinden kol 

adduksiyonda ve iç rotasyonda kalır.  Bu nedenle omuzdaki spastisiteyi yenebilmek için 

antagonist kaslar (m.supraspinatus ve m.deltoideusun arka parçası) hedeflendi. 

Omuzda oluşan bu adduktor ve iç rotator kaslardaki spastisiteyi yenebilmek için kola 

abduksiyon ve dış rotasyon yaptıran m.supraspinatus ve siniri n.suprascapularis 

hedeflenerek pozitif elektrot subraspinatus kasının üzerindeki supraspinatus fossanın 

üzerine bağlandı.  M.deltoideusun arka kısmı ise kolu arkaya ve dışa çektiğinden (dış 

rotasyon) negatif elektrot posterior deltoidin üst kısmına bağlandı. Bu kasları 

seçmemizin bir başka nedenide; inmeli omuzda deltoid ve supraspinatus kaslarında 

zayıflık meydana gelmesidir (268). Bu iki kasın omuz stabilizasyonundaki önemi göz 

önüne alınarak; hem bu kasları güçlendirmek hem de omuzda oluşan adduktor ve iç 

rotator kaslardaki spastisiyi azaltmak ve dolaylı olarakta EHA’nın artırılması amacıyla 

bizde literatürle uyumlu olarak bu kas gruplarını tercih ettik. Ayrıca spastisitenin gelişimi 

ile birlikte m.supraspinatus aktive olarak inferior yöndeki subluksasyonların 

azalabileceği görüşü de vardır. Literatüre baktığımızda omuzdaki NMES 

uygulamalarında elektrotların bu iki kas hedeflenerek bağlandığını gözledik. Akım 

şiddeti, çok fazla rahatsızlık hissi oluşturmadan uygulanan kaslarda gözle görülür 

kontraksiyon alınıncaya kadar artırıldı.  

 Đnmede dirsekte fleksör spastisite meydana gelir. Bu nedenle kolda da 

antagonist kaslar hedeflenerek dirseğin (ön kolun) en güçlü ekstansörü olan triseps 

kası hedeflendi. Kolda elektrotları bağladığımız bölgeler; en az akımla dirsekte en fazla 

ekstansiyonu sağladığımız bölgelere elektrotları bağladık. Pozitif elektrot kol 1/3 

proksimal posterolateral bölgeye (m.triseps’i innerve eden n.radialis’in yüzeye en yakın 

olduğu bölge), negatif elektrot ise dirseğin posteromedialine (m.triseps’in sonlandığı 

ulnanın olekranon bölgesine)  bağlandı. Akım şiddeti, çok fazla rahatsızlık hissi 

oluşturmadan dirsekte ekstansiyon oluşturacak kadar artırıldı. 

 El bileği ekstansörlerine NMES uygulanmasının elin motor ve fonksiyonel 

iyileşmesini hızlandırdığı birçok çalışmada gösterilmiştir (159,181-182). Đnmede el 

bileği ve elde fleksör spastisite meydana gelir. Bu nedenle önkolda da antagonist 



73 
 

kaslar hedeflenerek (m.extensor digitorium communis) en az akımla el bileğinde ve 

2.3.4.MCF eklemlerde en fazla ekstansiyonu sağladığımız bölgelere elektrotları 

bağladık. Pozitif elektrodu epikondilus lateralise (n.radialis’in yüzeyelleştiği ve ön kol 

ekstansörlerinin bağladığı bölge),  negatif elektrodu ise el bileği ve elin dorsal yüzüne 

bağladık. Akım şiddeti, çok fazla rahatsızlık hissi oluşturmadan el bileği ve 2.3.4.MCF 

eklemlerde tam ekstansiyon oluşturacak kadar arttırılmıştır. Kolda ve önkolda 

elektrotları bağladığımız bölgeler literatürle uyumludur. 

 Literatürde kuvvetin artırılması için yapılan NMES uygulamalarının süresi 3 ile 6 

hafta arasında değişmekle birlikte 2 haftalık uygulamalar da görülmektedir 

(151,174,175). Hakkkien, kuvvet artışının 2 haftada başladığını ama herhangi bir 

hipertrofik cevabın bu dönemde ortaya çıkmadığını belirtmiştir (151). Literatürde 

kuvvetlendirme eğitimi için 12-25 seanslık uygulamaların yeterli olacağı belirtilmektedir 

(171). Seans sürelerine baktığımızda genellikle çalışmaların ort. 30 dk/seans/gün 

yapıldığını fakat 3-6 saat/gün uygulanan çalışmalarında olduğu görüldü (269). Bizde 

literatürle uyumlu olarak tedavi süresini 3 hafta ve haftada 5 gün olarak belirledik. 

Seans süresini ise omuzda 30 dk, kolda 60 dk ve el bileğinde ise 30 dk uyguladık. 

 Klinik olarak spastisitenin şiddetini değerlendirmede Modifiye Ashworth Skalası 

(MAS) yaygın olarak kullanır. Biz de çalışmamızda, spastisiteyi değerlendirmek 

amacıyla MAS’ı kullandık. 

 Ülkemizde NMES ile ilgili yapılan çalışmalara baktığımızda Boyacı, (254) yaptığı 

çalışmada yüzeyel elektrotlar, aktif ve pasif nöromusküler stimülasyon gruplarında 

ekstansör digitorum kommunis ve ekstansör karpi ulnaris kaslarının motor noktaları 

üzerine yerleştirilerek stimülasyon uygulamıştır. Çalışma sonucunda aktif el bileği 

ekstansiyonunda her iki stimülasyon tedavisi sonrasında kontrol grubuna göre anlamlı 

düzelme görülürken, aktif ve pasif nöromusküler stimülasyon gruplarının kendi 

aralarında birbirlerine üstünlük saptanmamıştır. MKF eklemlerin ekstansiyonunda ise 

sadece aktif stimülasyon tedavisi sonrasında kontrol grubuna göre anlamlı düzelme 

görülmüştür. Spastisite açısından gruplar aktif ve pasif nöromusküler stimülasyon 

gruplarında dirsek fleksör spastisitesi, ekstansör spastisitesi, el bileği ve parmak fleksör 

spastisitesinde tedavi öncesi ve sonrası değerler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

fark tesbit edilememiştir.   

 Pehlivan, (251) yaptığı çalışmada yüzeyel elektrotlar el bileği ve parmak 

ekstansör kaslarına uygulamış, ilk gruba NMES ve egzersiz, ikinci gruba NMES ile 

kombine EMG-BF ve egzersiz, üçüncü gruba sadece egzersiz tedavisi yapılmıştır. 

Grup içi tedavi öncesi ve sonrasında EHA’ı karşılaştırıldığında NMES uygulanan ilk iki 
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grupta istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanırken, egzersiz grubunda anlamlı fark 

bulunmamış. Gruplar arası karşılaştırmada EHA’ı ölçümlerinde tedavi öncesi ve tedavi 

sonrasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmamıştır. 

 Başar, (90) yaptığı çalışmada yüzeyel elektrotlar kolda agonist (fleksör) kas 

grubuna (motor noktalara); biceps (humerus üst 1/3 bölgeye) ve ön kol fleksör (önkol 

üst 1/3 bölgeye) kas grubuna bağlanmıştır. Đlk gruba NMES ve egzersiz, ikincisine 

egzersiz uygulanmıştır. NMES grubunda hastaların aktif dirsek ekstansiyonları, aktif el 

bileği ve 2.3.4.MKF aktif EHA’lığı tedavi öncesi ile tedaviden hemen sonra ve tedaviden 

2 saat sonraki değerler arasında istatistiksel anlamlı fark varken, taburculuk ve 2 ay 

sonraki kontrolde istatistiksel olarak anlamlı fark bulunamamıştır.  Altıncı saatten 

sonraki kontrollerde anlamlılık kaybolmuştur. Sonuçta üst ekstremite agonist kaslara 

uygulanan NMES’in EHA’ına kısa süreli etkili olduğu fakat uzun dönemde ise 

etkinliğinin azaldığını ve kontrol grubuna göre fark olmadığı sonucuna varılmıştır. 

Spastisite açısından yapılan gruplar arası değerlendirmede ise NMES grubunda dirsek 

spastisitesinde uygulamadan hemen sonra ve 2 saat sonraki değerlendirmelerde 

egzersiz grubuna göre anlamlılık varken, el bileğinde anlamlılık bulunmamıştır. Sonuç 

olarak elektrik stimulasyonun dirsek spastisitesi üzerine etkisinin kısa süreli olduğu 

tespit edilmiştir. Her iki grup dirsek ve elbileği spastisitesi taburculukta ve 2 ay sonraki 

kontrollerinde karşılaştırılmış ve anlamlı bir farklılık gözlenmemiştir. Sonuçta agonist 

kaslara uygulanan elektrik stimulasyonun uzun dönemde etkisinin istatistiksel olarak 

anlamlı olmadığı sonucuna varılmıştır.  

 Tuna’nın, (250) inmeli olgularda omuz subluksasyonu üzerine NMES’in 

etkinliğini araştıran çalışmasında, aktif elektrotlar posterior deltoide ve supraspinatus 

kasının üzerine yerleşirilmiştir. Đki kanalın negatif uçları akromioklaviküler bölgeye 

apolet tarzında bağlanmıştır. Tedavi öncesine göre, tedavi sonrasında omuzun aktif ve 

pasif olarak ölçülen fleksiyon, abdüksiyon, iç ve dış rotasyon derecelerinde istatistiksel 

olarak anlamlı artış elde edilmiştir. Üst ektremite ve el spastisitesi açısından tedavi 

öncesi ve sonrası değerleri arasında anlamlı fark saptanmamıştır. 

 Spastisite tedavisinde birinci basamak fizik tedavi modaliteleri ve fizyoterapi 

uygulamalarıdır. Düzenli bir şekilde uygulanan lokal soğuk tatbiki ve ardından EHA’ı ile 

germe egzersizleri sonucunda spastisite azaltılarak kontraktür gelişimi 

önlenebilmektedir. Bizim çalışmamızda her iki gruba da soğuk paket uygulamaları 20 

dk günde 3 kez, EHA’ı ve germe egzersizleri günde 3 kez yapıldı. Uzun süreli statik 

germenin spastik kas üzerine inhibisyon yapıcı etkisi bulunmaktadır. Bu nedenle de 

ortezlerin düzeltici ve fonksiyonlara destek olan yararlarının yanı sıra spastisiteyi inhibe 
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edici etkisi de vardır (122,265). Bizim çalışmalarımızda da her iki gruba da statik germe 

amaçlı el bileği istirahat splinti uygulandı. 

Hastalarımızda EHA ölçümünde, zamana ve gruplara göre karşılaştırılan 

parametreler omuzda (aktif) fleksiyon, ekstansiyon, abduksiyon, aduksiyon, iç rotasyon 

ve dış rotasyondur. Dirsek, el bileği ve 2.3.4.MCF eklemlerde ise (aktif) fleksiyondur. 

 Grup içi (aktif) omuz EHA’ı gonyometrik ölçümlerinde tedavi öncesi ve tedavinin 

1. hafta sonu karşılaştırmada her iki grupta da; fleksiyon ve abduksiyonda anlamlı artış 

kaydedildi. NMES grubunda adduksiyon ve iç rotasyonda da anlamlı artış vardı. Kontrol 

grubunda ekstansiyonda da anlamlı artış vardı. Her iki grupta da dış rotasyonda 

anlamlı fark yoktu.   

Başar’ın, (90) tedaviden hemen sonra gözlemlediği NMES’in EHA’ına olan 

etkinliğini biz 1. hafta sonunda gözlemledik.  

Tuna, (250) omuza uyguladığı NMES’in EHA’ında tedavi öncesi ile tedavi sonu 

karşılaştırılmasında anlamlı artışlar bulunmasına benzer şekilde bizde her iki grupta da 

tedavi öncesi ile tedavi sonu karşılaştırılmasında; fleksiyon, abduksiyon, adduksiyon ve 

iç rotasyon da anlamlı artış bulduk. NMES grubunda omuz ekstansiyonunda  anlamlı 

fark yoktu bu sonucu omuzda elektrotları supraspinatus ve deltoid üzerine 

uyguladığımızdan kaynaklandığını düşünmekteyiz. Tedavi öncesi ile taburculuktan 2 ay 

sonraki karşılaştırılmada ise NMES grubunda tüm yönlerde anlamlı artış vardı. Kontrol 

grubunda ise dış rotasyonda anlamlı fark yoktu, diğer yönlerde anlamlı artış vardı. 

Gruplar arası zamana göre omuzun aktif EHA’nın gonyometrik ölçümlerinde 

tüm yönlerde istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu.  Yalnız T1-T3 zaman aralığında 

NMES grubu lehine dış rotasyonda anlamlı artış oldu, diğer yönlerde anlamlı fark yoktu.   

Grup içi değerlendirmelerde birinci ve ikinci grupta (aktif) dirsek, el bileği ve 

2.3.4.MCF EHA’ı gonyometrik ölçümlerinde; tedavi öncesi ve 1. hafta sonu değerleri 

arasındaki karşılaştırmada her iki grupta da dirsek fleksiyonunda anlamlı artış 

kaydedildi, el bileği ve 2.3.4.MCF eklem fleksiyonlarında ise istatistiksel olarak anlamlı 

fark kaydedilmedi. Tedavi öncesiyle tedavi sonu değerleri arasındaki karşılaştırmada 

ise NMES grubunda dirsek, el bileği ve 2.3.4.MCF eklem fleksiyonlarının tümünde 

istatistiksel olarak anlamlı artış kaydedildi. Kontrol grubunda ise yalnız dirsek 

fleksiyonunda anlamlı artış kaydedildi. Tedavi öncesiyle taburculuktan 2 ay sonrası 

değerleri arasındaki karşılaştırmada ise her iki gruptada dirsek ve 2.3.4. MCF eklem 

fleksiyonunda anlamlı artış kaydedildi, NMES grubunda ayrıca el bileği fleksiyonunda 

da anlamlı artış kaydedildi, kontrol grubunda ise anlamlı fark yoktu. 
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Gruplar arasında zamana göre (aktif) dirsek, el bileği ve 2.3.4. MCF EHA’ı 

gonyometrik ölçümlerinde; istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmamıştır.  

Üst ektremitede 3 bölgeye uyguladığımız NMES’in tedavi öncesiyle tedavi 

sonrası arasında omuzun tüm yönlerinde (aktif EHA), aktif fleksiyonlarını 

değerlendirdiğimiz dirsek, el bileği ve 2.3.4. MCF EHA’ında anlamlı artışlar tesbit ettik.  

Her iki grupta da EHA’ındaki artışlar hem konvansiyonel egzersizlerin hem de NMES’in 

EHA’ı üzerine anlamlı etkinliğe sahip olduğunu gösteren çalışmalarla uyumlu idi. 

Spastisite açısından değerlendirdiğimizde tedavi öncesi grupların omuz, dirsek, 

el bileği MAS değerleri arasında anlamlı fark yoktu. Grup içi değerlendirmelerde NMES 

grubunda, tedavi öncesi ile tedavinin 1. hafta sonu değerleri arasındaki karşılaştırmada 

omuz, dirsek ve el bileği MAS değerleri arasında anlamlı fark yoktu. Erken dönemde 

NMES’in spastisiteye etkisini tesbit edemedik. Tedavi öncesi ve tedavi sonu dirsek ve 

el bileği  MAS değerleri arasındaki karşılaştırmada ise anlamlı azalma vardı. Omuzda 

ise anlamlı fark yoktu. Tedavi sonunda NMES’in hem dirsek hem de el bileğinde 

spastisiteyi azaltmada yardımcı olduğunu tesbit ettik. Fakat tedavi öncesiyle 

taburculuktan 2 ay sonraki omuz, dirsek ve el bileği MAS değerleri arasında anlamlı 

fark yoktu. NMES’in spastisiteye etkinliğinin uygulanan süre içinde olduğunu daha uzun 

dönemlerde devam etmediğini gözlemledik. Ayrıca bu durum hastaların taburcu 

olduktan sonraki dönemde düzenli egzersiz yapmamaları ile de açıklanabilir. Kontrol 

grubunda ise her üç zamandaki karşılaştırmada da MAS’a göre tonus 

değerlendirmeleri arasında anlamlı fark yoktu.  

Gruplar arası değerlendirmede tedavi öncesiyle 1. hafta sonu peryodunda omuz 

ve dirsek MAS değerlerinde anlamlı fark yoktu, el bileği MAS değerindeki azalma 

NMES grubu lehine anlamlıydı. Tedavi öncesiyle, sonunda, 2 ay sonraki kontrol 

peryodunda omuz, dirsek ve el bileği MAS değerlerinde anlamlı fark yoktu. 

 Spastisite tedavisinde soğuk uygulama, egzersiz, medikal tedavi (tizanidin, 

botoks vs) ve ortezlemeyle beraber NMES uygulamasının ek kazançlar sağlayabileceği 

ve tedavinin bir bütün olduğunu düşünüyoruz. 

 Hemiplejik üst ekstremite ağrısı immobilizasyon süresini uzatan ve 

rehabilitasyon programına katılımlarını olumsuz yönde etkileyen bir sorundur. 

Genellikle omuz kaynaklıdır. Hemiplejik omuz ağrısının insidansını Bohannon %70 

olarak bildirirken, diğer çalışmalarda %38-84 arasında değişmektedir (65,66). 

Hemiplejik omuz ağrısınınn yaş ve cinsiyetten bağımsız bir şekilde oluştuğu ve 

genellikle inme sonrası ilk hafta içinde başlayıp ilk bir yıl içinde herhangi bir zamanda 
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görülebildiği belirtilmektedir. Hemiplejik hastalarda görülen omuz ağrısının primer 

sebebi belirlenememiştir. Eklem, çevre dokular ve nörolojik kökenli olabilir.  

 Omuz ağrısına omuz subluksasyonu, rotator kuff lezyonu, duyu kaybı, hasta 

tarafı inkar, refleks sempatik distrofi, spastisite gibi pek çok nörolojik ve eklemle ilgili 

patolojiler katkıda bulunur (205). Ağrıya neden olan durumlar arasında omuz 

subluksasyonu %81’e varan bir oranla en sık görülen sorundur (196). 

 Santral sinir sisteminde meydana gelen bir bozulmanın ardından glenohumeral 

subluksasyon meydana gelir.  Bu hastaların en az %90’ınında strokun hemen ardından 

flask üst ekstremite görülür. Merkezi motor sistemin rotator cuff kas grubunda 

kontrolünün sona ermesi humerus başının desteğinin azalması omuz kapsülünde 

genişlemeye yol açar.  Santral sinir sistemi kontrolünün geri dönüşünde bile eğer hala 

humeral baş desteği sağlanmıyorsa kronik subluksasyon devam edebilir. Bu değişikler 

çeşitli komplikasyonlara neden olur. Örneğin; omuzda ağrı gibi üst ekstremitenin 

fonksiyonel kaybında zorluklara neden olur. Kronik subluksasyon brakial pleksusta 

harabiyete neden olabilir.   

 Bu komplikasyanları minimize edebilmek için akut rehabilitasyonunun amacı 

omuz kapsülünün genişlemesini engellemek olmalıdır. NMES, nörojenik omuz 

subluksasyonun önlenmesi ve oluşmuşsa tedavisinde ayrıca omuz ağrısı tedavisinde 

başarıyla uygulanır. Đnme sonrası NMES kas reedükasyonuna yardım eder ve atrofiyi 

engeller. Bu yüzden NMES erken inme rehabilitasyonunda ortotik yardımcı olarak 

kullanılabilir. NMES humerus başını glenoid fossaya çekerek (yaklaştırarak) omuz 

kaslarının kasar ve böylece subluksasyonu azaltır. Omuz kapsülünün erken süreçte 

NMES sayesinde korunması inmeden şikayet eden hastaların üst ekstremite 

fonksiyonlarında düzelmeyi hızlandırır (197,198). Chantarine ve ark. (205) NMES ile 

omuzun yuvasına yerleştirilebileceğini ve sonuçta ağrının azaldığını belirtmişlerdir. 

Elektriksel uyarının bir diğer amacı, deltoid ve supraspinatus kaslarındaki zayıflık ile 

pektoral ve latissimus dorsi kaslarındaki spastisite dolayısıyla düşen omzu, ilk iki kasın 

elektrik uyarımı yardımıyla güçlendirilip, humerus başını yuvaya yerleştirmeye 

çalışmaktır (268). 

 Faghri ve ark. (197) inmeli olgularda, omuz ağrısı, kol fonksiyonları ve omuz 

subluksasyonunda NMES’in etkinliğini tanımlamışlardır.  Baker ve Parker (198) 63 

inmeli hastada fonksiyonel elektriksel uyarımı ile yaptığı çalışmada radyografik 

ölçümlerle omuz subluksasyonu üzerine bu tedavinin etkisini değerlendirmiştir. Elektrik 

uyarımının başarısında olguların hastalık sürelerinin rol oynayabileceği ve başlangıç 

aşamasındaki subluksasyonun önlenmesinde kullanılmasının, bir kez oluştuktan sonra 
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azaltmaya çalışmaktan daha yararlı olabileceği sonucuna varmıştır (198). Bununla 

birlikte Linn ve ark. (270) inme sonrası ilk 48 saat içinde hastaları değerlendirip 

tedaviye alırken, Chantraine ve ark. (205) bir aylık inme hastalarını çalışmalarına dahil 

ederek akut dönemde tedavi uygulamışlardır. Aynı şekilde akut dönem hastalara 

NMES tedavisi uygulayan Wang ve ark. (241) erken dönemde başlayan tedavinin 

motor gelişim ve EHA’ı üzerine daha etkili olacağı sonucuna varmışlardır. 

 Fakat literatür incelendiğinde omuza yönelik elektrik stimülasyonu 

uygulamalarının genellikle kronik dönem hastalarında subluksasyonu azaltmak 

amacıyla yapıldığı görülmektedir. Kronik dönem subluksasyonda birçok tedavi 

yaklaşımları bildirilmiştir, fakat çoğunda limitli başarı sağlanmıştır (68). 

 Tuna ve ark. sublukse omuzlara NMES uyguladıkları çalışmada omuz ağrısının 

belirgin azaldığını bildirmişlerdir. Omuz subluksasyon ölçümlerinde istatistiksel 

anlamlılık içeren iyileşmeler olmamasına rağmen omuz EHA’ı, ağrı, kişisel bakım ve 

fonksiyonel duruma olumlu etkileri dolayısıyla NMES’in hemiplejik omuzlarda 

rehabilitasyon sürecinin bir parçası olabileceği düşüncesine varmışlardır. Ayrıca 

elektriksel uyarı ile hastanın dikkatinin hastalığın olduğu tarafa çekilerek, o tarafın 

ihmalinin önlenebileceği ve doğru vücut imajının kazanılmasında yararlı olabileceği 

görüşüne varmışlardır (250). 

 Rensenbrink ve Ijzerman’ın yaptıkları çalışmada inme üzerinden en az 6 ay 

geçmiş, terapiye dirençli ağrılı omuz subluksasyonu olan 15 inme hastası dahil 

etmişlerdir. Çalışmada ağrı Brief Ağrı Envanteri, subluksasyon klinik ve radyografik 

ölçümlerle, omuzun ağrısız eksternal rotasyon sınırı el goniometresi, motor bozukluk 

Fugl-meyer motor değerlendirme testi, yaşam kalitesi ise SF-36 ile ölçülmüştür. 

Değerlendirme tedavi öncesi, sonrası, 3 ay ve 6 ay sonra alınan takiplerle yapılmıştır. 

Çalışmada deltoid orta ve arka parçasına, supraspinatusa ve trapez üst parçasına 

intramusküler elektrotlarla stimülasyon, günde 6 saat olmak üzere 6 hafta boyunca 

uygulanmıştır. Sonuç olarak olguların ağrısı, omuz subluksasyon miktarının azaldığı, 

SF-36 ve Fugl-meyer puanların artırdığı ve 12 haftalık ve 24 haftalık takiplerde de bu 

iyileşmenin korunduğu görülmüştür (269).  

 Başar’ın, (90) kola ve önkola uyguladığı NMES sonrasında hemiplejik taraftaki 

VAS değerlerinde taburculukta NMES ve kontrol grupları arasında istatistiksel olarak 

anlamlı farklılık bulmuştur. 

 Bizim çalışmamızda ise NMES grubunda 11 hastada (%73.3) omuz ağrısı vardı 

bunların 4’ünde (%26.6) hemiplejik omuzda presubluksasyon mevcuttu. Kontrol 

grubunda ise 9 hastada (%60) omuz ağrısı varken, 3 hastanın (%20) omuzunda 
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presubluksasyon vardı. Gruplardaki hastalarımızda omuzda tam subluksasyon hiçbir 

hastada tesbit etmedik. Omuz ağrısı ve omuzda presubluksasyon oranları literatürle 

uyumlu idi. Çalışmamızda NMES’i omuz, kol ve ön kola uyguladığımız için ağrı 

sorgulamasında hemiplejik tarafta tüm ekstremitede hissedilen ağrıyı sorguladık. 

 Tedavi öncesi grupların hemiplejik üst ekstremite VAS değerleri arasında 

anlamlı fark yoktu. Grup içi karşılaştırmada ise, her iki grupta da tedavi öncesiyle, 

sonrası, 2 ay sonraki VAS değerlerindeki azalma istatistiksel olarak anlamlıydı. Gruplar 

arasında tedavi öncesiyle tedavinin 1. hafta sonu,  tedavi sonrası, 2 ay sonraki VAS 

değerlerinin karşılaştırılmasında hemiplejik üst ekstremite VAS değerlerindeki azalma 

NMES grubu lehine istatistiksel olarak anlamlı idi. NMES grubunda 2 hastada omuz 

grafilerinde presubluksasyonun düzeldiğini tesbit ettik. Kontrol grubunda ise düzelme 

tesbit edemedik. Supraspinatus tenditi olan hastaların tümüne intraartiküler steroid 

enjeksiyonu uyguladık ve hastaların tümünde omuz ağrısının azaldığını tesbit ettik. 

Omuz ağrısının azalmasıyla hastalarımızda psikolojik kazançlar ve tedaviye uyumun 

arttığını gözlemledik. Hemiplejik omuz ağrısında tedavinin spastisite gibi bir bütün 

olduğu (pozisyonlama, ortezleme, steroid enj. vs) NMES’inde omuz ağrısının 

azalmasına ve omuzda oluşabilecek subluksasyonun önlenmesinde tedaviye  katkısı 

olabileceğini düşünüyoruz. 

 Bu çalışmanın diğer bir amacı, kombinasyon tedavilerinin üst ekstremite motor 

gelişimi üzerine ek bir yarar getirip getirmediğini değerlendirmekti. Bu amaçla, 

Brunnstrom’un üst ekstremite ve el için geliştirdiği motor iyileşme evreleme skalası 

kullanıldı. 

 Chantraine ve ark. (205) elektrik akımının kas fibrillerini uyararak kası 

kuvvetlendirme ve kütlesini artırma etkisinin olduğunu belirtmişlerdir. Wang ve ark. 

(241) ise özellikle motor gelişme üzerine olan etkisine dikkat çekmişlerdir. Ancak 

NMES’ in üst ekstremite motor gelişimi üzerine etkisini değerlendiren sınırlı sayıda 

çalışma yapılmıştır. Chae ve ark. (159) tarafından akut inmeli 46 hasta üzerinde 

gerçekleştirilen plasebo kontrollü bir çalışmada, inme sonrası üst ekstremite motor 

iyileşmesi üzerine, NMES ile kombine egzersiz tedavisinin daha etkili olduğu 

gösterilmiştir.  

 Pehlivan’nın,  üst ekstremiteye NMES, EMG-BF uyguladığı çalışmasında hem 

NMES ve egzersiz kombinasyonu, hem de NMES, EMG-BF ve egzersiz 

kombinasyonunun motor iyileşme üzerine etkili olduğu ve Brunnstrom’un hem üst 

ekstremite, hem de el motor evrelerinde anlamlı artışlar gösterilmiştir (251). Başar’ın 

çalışmasında ise NMES ve kontrol gruplarının Brunnstrom üst ekstremite ve el motor 
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değerlendirmeleri istatistiksel analizinde tedavi öncesi, taburculuk ve 2 ay sonraki 

kontrollerde her iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık saptanmamıştır 

(90). Tuna ve ark. NMES’i omuza uyguladıkları çalışmada motor değerlendirme için 

Brunnstrom üst ekstremite evrelemesi kullanılmıştır. Olguların tedavi öncesi ve sonrası 

Brunnstrom üst ekstremite değerlerinde istatiksel olarak anlamlı kazanımlar elde 

etmişlerdir (250). 

 Bizim çalışmamızda tedavi öncesi grupların, üst ekstremite ve el Brunnstrom 

evrelerinde istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu. Grup içi karşılaştırmada,  NMES 

grubunda tedavi öncesi ile tedavinin 1. hafta sonu arasındaki karşılaştırmada üst 

ekstremite Brunnstrom değerinde anlamlı artış kaydedildi,  el Brunnstrom değerlerinde 

istatistiksel olarak anlamlı artış kaydedilmedi. Kontrol grubunda ise hem üst ekstremite 

Brunnstrom hem de el Brunnstrom evrelerinde ilk hafta sonunda istatistiksel olarak 

anlamlı fark yoktu.  Heriki grupta da tedavi öncesiyle, tedavi sonrası, 2 ay sonrası 

değerlerin karşılaştırmasında, hem üst ekstremite Brunnstrom hem de el Brunnstrom 

değerlerinde anlamlı artışlar kaydedildi. Gruplar arası değerlendirmede anlamlı fark 

yoktu ancak hem konvansiyonel egzersiz tedavilerinin hem de NMES’in üst ekstremite 

motor gelişimi üzerine anlamlı etkinliğe sahip olduğunu gösteren çalışmalarla uyumlu 

idi. 

 Hemiplejik hastaların değerlendirilmesinde nöromusküler ve motor 

değerlendirme oldukça önemlidir. Yapılan çalışmaların sonuçları, hastaların çalışılan 

kasları daha iyi aktive edebildiğini ve bu şekilde nöromusküler ve motor kazanç 

sağlanabildiğini göstermiştir. Ancak bu kazanımların, günlük yaşam aktivitelerinin 

gerçekleşmesinde son derece önemli olan fonksiyonel gelişimlerine etkisi yeterince 

gösterilememiştir (271). Hemiparezik üst ekstremite rehabilitasyonun da egzersiz ve 

NMES’in üst ekstremite fonksiyonel gelişimi üzerine etkilerini araştıran sınırlı sayıda 

çalışma bulunmaktadır. 

 Peppen fizik tedavi yaklaşımlarının fonksiyonel gelişimi üzerindeki etkisini 

araştırdığı sistematik bir incelemede, elin fonksiyonel gelişimi üzerine egzersiz 

tedavisinin etkisi bakımından kanıt bulunamadığını, NMES’in etkinliğinin bir miktar el 

bileği ve parmak ekstansiyon kontrolü olan hastalarla sınırlı olduğunu belirtmiştir (242). 

Chae ve ark. akut inmeli 46 hasta üzerinde gerçekleştirdiği plasebo kontrollü bir 

çalışmada NMES’in fonksiyonel gelişim üzerine etkisini değerlendirmek amacıyla 

fonksiyonel bağımsızlık ölçeği (FBÖ) kullanmış FBÖ’de NMES grubunda plasebo 

grubuna göre anlamlı artış saptanmadığını belirtilmiştir (159). 
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 Buna karşın Geraldine yaptığı bir çalışmada, subakut inmeli hastalarda 

NMES’in el fonksiyonları üzerine etkisini değerlendirmiş, NMES verilen grupla egzersiz 

grubunu karşılaştırınca; NMES grubunda fonksiyonel değerlendirme ölçümlerinde 

tedavinin bitişi ve takibinde anlamlı iyileşme olduğunu göstermiştir (272). 

 Pehlivan’ın üst ekstremiteye NMES uyguladığı çalışmasında egzersiz tedavisi 

verilen grupta fonksiyonel parametrelerde iyileşme bulunmazken, NMES ile egzersiz 

tedavisinin birlikte verildiği grupta Barthel Đndeksi’nde iyileşme olduğunu saptamıştır 

(251). Powell ve ark.nın akut inmeli hastalar üzerinde NMES’in fonksiyonel gelişimi 

üzerine etkisini değerlendirdiği çalışmada, NMES ile kombine egzersiz tedavisi 

uygulanan grup ile sadece egzersiz tedavisi uygulanan grubu karşılaştırıldığında, 

tedavi sonunda Barthel Đndeksi ölçümlerinde istatistiksel bir farklılık bulunmadığını 

saptamışlardır (181). 

 Başar’ın çalışmasında NMES’in fonksiyonel gelişim üzerine etkisini Barthel 

Đndeksi ve Fugl-Meyer ile değerlendirmiş. Her iki grubun Barthel Đndeksi ve Fugl-Meyer 

değerlendirmeleri arasında tedavi öncesi taburculuk ve 2 ay sonraki kontrollerde 

istatistiksel olarak anlamlılık bulunmamıştır (90). 

 Bizim çalışmamızda da fonksiyonel değerlendirmede Barthel Đndeksi kullanıldı. 

Barthel indeksinin güvenilirlik ve doğruluğu yapılan çalışmalarla ortaya konulmuştur 

(232,233). Tedavi öncesi grupların Barthel Đndeksi değerlerinde anlamlı fark yoktu. 

Grup içi karşılaştırmada, NMES grubunda tedavi öncesiyle, 1. hafta sonu, taburculuk, 2 

ay sonraki değerlerinin karşılaştırılmasında her üç karşılaştırmada da Barthel Đndeksi 

değerlerindeki artış istatistiksel olarak anlamlıydı. Kontrol grubunda ise tedavi öncesiyle, 

1. hafta sonu, taburculuk Barthel Đndeksi değerlerinin karşılaştırılmasında, istatistiksel 

olarak anlamlı artış yoktu. Tedavi öncesiyle 2 ay sonraki kontroldeki karşılaştırmada ise 

anlamlı artış vardı. Grupların tedavi süresince Barthel Đndeksi’ndeki gelişme NMES 

grubunda daha anlamlı olmasına rağmen her iki grup arasında istatistiksel olarak 

anlamlı fark bulunamadı. 

NMES uygulanan hastalarda herhangi ciddi bir yan etki görülmedi. Yan etki 

sonuçlarımız literatür ile uyumlu idi. Çalışmadaki hastalardan ayrılan ya da çalışmadan 

çıkarılan olmadı.  
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               6.SONUÇLAR  

 Mayıs 2009-Aralık 2009 tarihleri arasında hemiplejik/hemiparezik 30 hasta 

prospektif ve randomize olarak iki gruba ayrıldı. 15 hastadan oluşan 1.gruba 

konvansiyonel fizik tedavi modaliteleri ve NMES, 15 hastadan oluşan 2.gruba ise 

yalnızca konvansiyonel fizik tedavi modaliteleri uygulandı. Konvansiyonel fizik tedavi 

modaliteleri haftada 5 seans olacak şekilde 3 hafta boyunca uygulandı. NMES tedavisi 

ise 3 hafta boyunca haftada 5 gün, günde 1 kez olmak üzere omuza 30 dk/seans, kola 

60 dk/seans ve önkola 30 dk/seans uygulandı. Değerlendirmeler tedavinin 

başlangıcında, 1.hafta sonu, 3.hafta sonu (taburculuk) ve 2 ay sonraki kontrolde klinik 

bulgular kaydedildi. 

1.Omuz (Aktif) EHA’ı Gonyometrik Ölçümlerinde;  

 A. Grup içi T1-T2 karşılaştırmada her iki grupta da; fleksiyon ve abduksiyon da 

anlamlı artış (P<0,05) görülürken ayrıca  NMES grubunda adduksiyon ve iç rotasyonda 

da anlamlı artış (P<0,05) saptandı.  Her iki grupta da dış rotasyonda anlamlı fark yoktu 

(P>0,05).   

 B. Grup içi T1-T3 karşılaştırmada her iki grupta; fleksiyon, abduksiyon, 

adduksiyon ve iç rotasyonda anlamlı artışlar (P<0,05) görüldü ayrıca  NMES grubunda 

dış rotasyonda da anlamlı artış (P<0,05) saptandı.   

 C. Grup içi T1-T4 karşılaştırılmada ise NMES grubunda tüm yönlerde anlamlı 

artış vardı (P<0,05). Kontrol grubunda ise dış rotasyonda anlamlı fark yoktu (P>0,05), 

diğer yönlerde anlamlı artış vardı (P<0,05). 

 D. Gruplar arası zamana göre karşılaştırmada tüm yönlerde istatistiksel olarak 

anlamlı fark yoktu (P>0,05) yalnız T1-T3 zaman aralığında NMES grubu lehine dış 

rotasyonda anlamlı artış (P<0,05) görüldü.  

2. Dirsek, El bile ği ve 2.3.4. MCF (Aktif) EHA’ı Gonyometrik Ölçümleri nde;   

A. Grup içi T1-T2 değerleri arasındaki karşılaştırmada her iki grupta da dirsek 

fleksiyonunda anlamlı artış (P<0,05) kaydedildi, el bileği ve 2.3.4.MCF eklem 

fleksiyonlarında ise istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu (P>0,05).   

B. Grup içi T1-T3 değerleri arasındaki karşılaştırmada ise NMES grubunda 

dirsek, el bileği ve 2.3.4.MCF eklem fleksiyonlarının tümünde istatistiksel olarak anlamlı 

artış (P<0,05) saptandı. Kontrol grubunda ise yalnız dirsek fleksiyonunda anlamlı artış 

(P<0,05) kaydedildi. 

C. Grup içi T1-T4 değerleri arasındaki karşılaştırmada ise her iki grupta da 

dirsek ve 2.3.4. MCF eklem fleksiyonunda anlamlı artış (P<0,05) kaydedildi, NMES 



83 
 

grubunda ayrıca el bileği fleksiyonunda da anlamlı artış (P<0,05) görüldü, kontrol 

grubunda ise anlamlı fark yoktu (P>0,05).   

D. Gruplar arasında zamana göre (aktif) dirsek, el bileği ve 2.3.4. MCF EHA’ı 

gonyometrik ölçümlerinde; istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmamıştır (P>0,05).    

3. Omuz, Dirsek ve El bile ği MAS Değerlendirmesinde; 

 A. Grup içi değerlendirmede NMES grubunda, T1-T2 değerleri arasındaki 

karşılaştırmada omuz, dirsek ve el bileği MAS değerleri arasında anlamlı fark yoktu 

(P>0,05).   T1-T3 karşılaştırmasında ise dirsek ve el bileği MAS değerinde anlamlı 

azalma saptandı (p<0,05), Omuzda ise anlamlı fark yoktu (P>0,05).   Tedavi öncesiyle 

taburculuktan 2 ay sonraki omuz, dirsek ve el bileği MAS değerleri arasında anlamlı 

fark yoktu. 

B. Kontrol grubunda ise her üç zamandaki karşılaştırmada da MAS’a göre tonus 

değerlendirmeleri arasında anlamlı fark yoktu (P>0,05).   

C. Gruplar arası zamana göre değerlendirmede el bileği MAS değerindeki 

azalma NMES grubu lehine anlamlıydı (P<0,05). T1-T3, T1-T4 peryodlarında omuz, 

dirsek ve el bileği MAS değerlerinde anlamlı fark yoktu (P>0,05). 

4. Hemiplejik Üst Ekstremite A ğrısının VAS ile De ğerlendirilmesinde;  

 A. Grup içi karşılaştırmada her iki gruptada T1-T2, T1-T3, T1-T4 peryodlarında 

VAS değerlerindeki azalma istatistiksel olarak anlamlıydı (p<0,05).  

 B. Gruplar arasında zamana göre değerlendirmede T1-T2, T1-T3, T1-T4 

değerlerinin karşılaştırılmasında hemiplejik üst ekstremite VAS değerlerindeki azalma 

NMES grubu lehine istatistiksel olarak daha anlamlı idi (p<0,05). 

5. Üst Ekstremite ve El Brunnstrom Evrelemesinin De ğerlendirmesinde;  

 A. Grup içi karşılaştırmada;  NMES grubunda T1-T2 arasındaki karşılaştırmada 

üst ekstremite Brunnstrom değerinde anlamlı artış (P<0,05) kaydedildi,  el Brunnstrom 

değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı artış kaydedilmedi (P>0,05). Kontrol grubunda 

ise hem üst ekstremite Brunnstrom hem de el Brunnstrom evrelerinde ilk hafta sonunda 

istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu (P>0,05). Her iki grupta da T1-T3, T1-T4 

değerlerinin karşılaştırmasında, hem üst ekstremite Brunnstrom hem de el Brunnstrom 

değerlerinde anlamlı artışlar (P<0,05) kaydedildi. 

B. Gruplar arası zamana göre değerlendirmede anlamlı fark yoktu (P>0,05).   

6. Fonksiyonel Kazançların Barthel Đndeksi ile De ğerlendirilmesinde;  

 A. Grup içi karşılaştırmada, NMES grubunda T1-T2, T1-T3, T1-T4 değerlerinin 

karşılaştırılmasında her üç karşılaştırmada da Barthel Đndeksi değerlerindeki artış 

istatistiksel olarak anlamlıydı (P<0,05). Kontrol grubunda ise T1-T2, T1-T3 Barthel 
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Đndeksi değerlerinin karşılaştırılmasında, istatistiksel olarak anlamlı artış yoktu (P>0,05).   

T1-T4 karşılaştırmada ise anlamlı artış vardı (P<0,05). 

 B. Gruplar arası zamana göre karşılaştırldığında; grupların tedavi süresince 

Barthel Đndeksi’ndeki gelişme NMES grubunda daha anlamlı olmasına rağmen her iki 

grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunamadı (P>0,05).   

 

 

             ÖNERĐLER 

Sonuç olarak bulgularımızın ışığında; hemiplejik üst ekstremite 

rehabilitasyonunda konvansiyonel fizik tedavi modaliteleri ve NMES kombinasyonunun 

tek başına konvansiyonel fizik tedavi modaliteleri uygulamasına göre özellikle omuz dış 

rotasyonunda artış, el bileği spastisitesinin MAS değerlerinde ve hemiplejik üst 

ekstremite ağrısının VAS değerlerinde azalma gibi parametrelerde istatistiksel olarak 

daha anlamlı iyileşmeler görüldü. Bu nedenle hemiplejik üst ekstremite 

rehabilitasyonunda konvansiyonel  fizik tedavi modaliteleri ve NMES’in birlikte 

kullanımının  daha etkili bir yöntem olduğunu düşünmekteyiz. 

 Bu konuda daha çok hasta üzerinde yapılacak çalışmalarla NMES 

uygulamalarının plastisiteye bağlı değişikliklerin nörogörüntüleme yöntemleri ile tespit 

edilebileceği kanısındayız. 
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EK-1 

BARTHEL ĐNDEKSĐ (Mahoney FJ-1965): 

1. Beslenme (10) 

10 puan: Tam bağımsız. Yemek yemek için gerekli aletleri kullanabilir. 

5 puan: Bir miktar yardıma ihtiyaç duyar (Örnegin biftek kesme gibi bazı işlerde) 

2. Tekerlekli sandelyeden yata ğa ve tersine geçi ş (15) 

15 puan: Tam bağımsız. 

10 puan: Geçis sırasında minimal yardım alır veya yapacağı işlerin sırası hatırlatılır. 

5 puan: Tek başına yatakta oturma pozisyonuna geçebilir ama geçiş için yardım 

gereklidir. 

3. Kendine bakım (5) 

5 puan: Elini yüzünü yıkayabilir, dişlerini fırçalayabilir, traş olabilir, makyaj 

yapabilir. 

4. Klozete oturup kalkma (10) 

10 puan: Duvardan veya bardan destek alabilir ve tuvalet kağıdını yardımsız 

kullanabilir. 

5 puan: Elbiselerini giyip çıkarmak, tuvalet kağıdını kullanmak için bir miktar 

yardım ister. 

5. Yıkanma (5) 

5 puan: Hasta yardımsız olarak küvette yıkanabilir, duş alabilir. 

6. Düzgün yüzeyde yürüme (15) 

15 puan: Hasta yardımsız olarak 45 metre yürüyebilir. Brace, baston, koltuk 

degneği, walker kullanabilir. Brace kullanıyorsa kilitleyip açabilmeli, mekanik 

destekleri yardımsız kullanabilmelidir. 

10 puan: Hasta yukarıdakileri yapmak için yardıma veya gözetime ihtiyaç duyar 

fakat 45 metreyi yardımla yüreyebilir. 

7. Merdiven inip çıkma (10) 

10 puan: Yardımsız ve gözetilmeksizin merdiven inip çıkabilir. Gerekirse 

trabzanlara tutunabilir, baston ve koltuk degneği kullanabilir. Merdiven inip çıkarken 

baston ve koltuk değneğini beraberinde taşıyabilmelidir. 

5 puan: Hasta yukarıdakileri yapmak için yardıma veya gözetime ihtiyaç duyar. 

8. Giyinip soyunma (10)  

10 puan: Hasta giyinip soyunabilir. Ayakkabı bağlarını çözüp bağlayabilir. Korse 

veya brace takıp çıkarma bu maddeye dahil değildir. Hastaya kolaylık sağlayacak 

elbiseler giydirilmelidir. 
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5 puan: Hasta bu işler için yardıma ihtiyaç duyar. Đşin en az yarısını kendisi 

yapabilmeli ve işler uygun süre tamamlanmalıdır. 

9. Barsak kontrolü (10) 

10 puan: Hasta barsaklarını kontrol edebilmeli ve gayta kaçırmamalıdır. Suppozituar 

kullanabilmeli, gerekirse lavman yapabilmelidir. 

5 puan: Arada bir gayta inkontinansı olabilir. Yukarıdaki işlemler için yardıma 

ihtiyaç duyar. 

10. Mesane kontrolü (10) 

10 puan: Hasta gece ve gündüz mesanesini kontrol edebilmelidir. Kataterli hastalar 

katater bakımını bağımsız olarak yapabilmelidir. 

5 puan: Hasta bazen tuvalete yetişemez veya sürgüyü bekleyemez. 

0-20 puan: Tam ba ğımlı 

21-61 puan: Đleri derece ba ğımlı 

62-90 puan: Orta derece ba ğımlı 

91-99 puan: Hafif derece ba ğımlı  

100 puan: Tam ba ğımsız 

Mahoney FJ, Barthel DW. Functional evaluation: the Barthel index. Md State Med J. 
1965;14:61–65 
 



107 
 

 

 


