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ÖZET 

Dereli EE. İnme Geçiren Hastaların Üst Ekstremite Rehabilitasyonunda Sanal Gerçeklik 
Temelli ve Göreve Yönlendirilmiş Egzersizlerin El Fonksiyonlarına Etkisinin 
Karşılaştırılması. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fizik Tedavi ve 
Rehabilitasyon Yüksekokulu, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Programı. Doktora Tezi. 
İstanbul 2010. 
 
Çalışmanın amacı “inme sonrası elin fonksiyonelliğinin kazandırılmasında sanal 
gerçeklik temelli egzersiz (SG) çalışması ile göreve yönlendirilmiş egzersiz (GY) 
çalışması kadar başarı sağlanabilir;oyun içerikli tedavi ile sıkıcılık probleminin 
üstesinden gelinebilir” hipotezini testlemektir. 
 
Gönüllüler randomizasyonla ayrılmıştır(SG grubu 11olgu;GY grubu 12olgu).Dahil 
edilme kriterleri, erişkin inme hastası olma, geçirilmiş tek inme, 24 ve üzeri MMDM-
skoru, P5Glove® oyun eldivenine uyum, el fonksiyonlarını etkileyen başka tedavi 
alınmamasıydı.Etkilenen elin fonksiyonunu etkileyecek başka bir tıbbi durumu 
olan,Modifiye Ashworth Skalası’na göre spastisitesi dirsek-elbileği-parmak 
fleksörlerinde 3 ve üzeri, afazik, ihmal sendromu,görme kusuru olan hastalar 
alınmamıştır. 
 
Çalışmanın başında ve 5-haftalık programının bitiminde, elin kaba ve ince kavrama 
gücünün değerlendirilmesinde dinamometre, pinçmetre, beceri ve fonksiyonelliğinin 
değerlendirilmesinde “Action Research Arm Test”(ARAT) ve Modifiye 
“Jebsen&Taylor” El Fonksiyon Testi(J&T),el fonksiyonlarının sorgulanmasında Duruoz 
El İndeksi(DEİ) ve “ABILHAND” kullanılmıştır. Programın sonunda, hazırlanan 
“Tedavi Memnuniyeti Sorgulama Anketi” doldurulmuştur. 
SG grubu bilgisayar ve  “P5Glove®” ile oluşturulmuş sanal ortamda “Sandbox”,“Air 
Lock”,“Chicken Invaders”,yapboz oyunları ile tedavi edilmiştir.GY grubu çeşitli şekil, 
büyüklük ve dokulardaki objelerle uzanma,taşıma,kaldırma,kavrama türündeki 
aktivitelerden oluşan bir egzersiz programını tamamlamışlardır. Grupların tedavisi 5 
hafta sürmüştür(1seans=2saat,toplam 13seans). 
 
Tedavi sonunda iki grubun tüm değerlendirmelerinde istatistiksel olarak anlamlı 
iyileşme saptanmıştır. Üçlü parmak kavrama gücünde(p=0,013),ARAT 
toplam(p=0,011),kaba(p=0,043),ince kavrama(p=0,019)  alt testlerinde ve J&T obje 
toplama(p=0,005) alt testinde GY grubunun olumlu üstünlüğü görülmüştür.“Tedavi 
Memnuniyeti Sorgulama Anketi”ne göre eğlence(p=0,000) ve sıkılma(p=0,002) alt 
gruplarında SG grubunun olumlu üstünlüğü görülmüştür. 
 
Bu sonuçlara göre, sanal gerçeklik inme sonrası hastaların el rehabilitasyonunda etkili 
ve eğlenceli bir tedavi yöntemi olarak kullanılabilir.Sonuçlar hipotezi büyük oranda 
desteklemektedir.Bu iki tedavi yönteminin üstünlükleri,avantaj ve dezavantajları 
düşünülerek hastalara uygun olan yöntem sunulmalıdır. 
 
Anahtar Kelimeler: inme, rehabilitasyon, el, sanal gerçeklik, göreve yönlendirilmiş 
egzersiz 



 xiv 

ABSTRACT 

Dereli EE. The Comparison of The Effects of  Virtual Reality Based and Task Oriented 
Exercises on Hand Functions in The Upper Extremity Rehabilitation of The Post Stroke 
Patients. Istanbul University Institute of Health Sciences, School of Physical Therapy 
and Rehabilitation, Physiotherapy and Rehabilitation Programme. A doctorate thesis, 
Istanbul 2010. 
 
Study aim is testing hypotesis “similar success may be achieved in virtual reality based 
exercise(VR) training as achieved in task oriented(TO) exercise training to regain hand 
functions post-stroke;boredom problem in treatment can be solved by game based 
treatment”.  
 
Volunteers were randomised into groups,(11patients in VR-group;12patients in TO-
group).Inclusion criterias were being adult stroke patient,one stroke, 24 and upper 
MMSEscore, adaptation to P5-Glove®,not having any other treatment effecting 
hand.Patients with other medical condition may effect hand,3 or more Modified 
Ashwort Spasticity score at elbow,wrist,finger flexors, aphasia,hemispatial neglect,sight 
defisit were excluded. 
 
Dynamometer,pinchmeter for finger pinch and hand grip strenghts,Action Research 
Arm Test(ARAT),Modified  Jebsen&Taylor Hand Function Test(J&T) for hand 
skills,functionality assessments,Duruoz Hand Index(DHI),ABILHAND for questioning 
hand functions were applied at begining and 5 weeks study end, in assessment sessions. 
“Treatment Satisfaction Questioning Survey” were filled at study end. 
 
Patients in VR group were treated by Sandbox,Air-Lock,Chicken-Invaders,jig-saw 
games in virtual environment created by computer and P5 Glove®. Other patients 
completed a therapy with objects in different shapes,sizes,textures,including 
reaching,carrying,lifting,grasping exercises.Both groups were treated for 
5weeks(1session=2hours, totally 13sessions). 
 
Statistically significant improvements were seen in all parameters of groups. 
Superiorities of TO group were seen in palmar pinch strength(p=0.013),ARAT 
total(p=0.011),grasp(p=0.043),pinch(p=0.019) sub-tests,J&T picking up small objects 
sub-test(p=0.005).Superiorities of VR group were seen in entertaintment(p=0,000), 
oppressiveness(p=0,002) sub-groups of “Treatment Satisfaction Questioning Survey”. 
 
According to results, virtual reality may be used in post stroke patients’ hand 
rehabilitation as effective,entertaining treatment method.Study results supports 
hypothesis,mostly.Suitable method must be delivered to patients by caring superiorities, 
advantages and disadvantages of  two treatment methods. 
 
Key Words:stroke, rehabilitation, hand, virtual reality, task oriented exercise



1. GİRİŞ VE AMAÇ 

Günümüzde bilimsel çalışmalar uzun dönem beyin plastisitesinin sağlanması 

için, yeni motor beceriler kazandıran, yoğun sıklıkta yapılan çalışmaların gerektiğini 

öne sürer. Bu plastisiteyi sağlayabilmek için gereken en önemli değişken yoğun, yüksek 

tekrarlı ve ödüllü duysal motor uyarandır (88). Varolan rehabilitasyon ortamlarında bu 

tip tedaviler çok kolay yapılamamaktadır. Bilgisayarlı sistemler ile gerekli yoğunluk ve 

çeşitlilikte klinik çalışma sağlanabilir, çünkü bilgisayar teknolojileri en uygun bireysel 

motor öğrenme yaklaşımının ortaya konması için geri bildirim yoğunluğunun tutarlı ve 

sistematik bir biçimde ayarlanabildiği ve genişletilebildiği bir egzersiz ortamı 

oluşturabilir. Gerçek dünyadaki hareketin açısı ile bilgisayar ekranında görülen 3 

boyutlu hareket açısı arasında bir birliktelik sağlar, bu şekilde hasta için görsel geri 

bildirim ve kılavuzluk sağlanmış olur. Sanal gerçeklik ortamında egzersiz uygulamaları 

koordine hareketin yeniden eğitilmesi için gelişmekte olan bir basamaktır (17, 44, 52, 

53, 62). Sanal rehabilitasyonun klinikte kullanımı yavaş yavaş kabul görmektedir, 

etkinliği ve güvenilirliği üzerine ise halen yeterli bir istatistik bilgisi mevcut değildir, 

örneklemler küçük ve sonuçlar karışıktır, fakat bu çalışmalar konunun daha iyi 

araştırılması için potansiyel fayda sağlamaktadır (4, 44, 76, 77).  

 

Klasik rehabilitasyon yaklaşımlarına bakıldığında akla gelen ilk tanımlama 

sıkıcılığıdır, çünkü rehabilitasyon kendi doğası gereği tekrarlayıcıdır ve tekrarlar 

hastanın motivasyonunu düşürür. Bu durum egzersiz tedavisinde kompliyansı olumsuz 

yönde etkilemektedir. Sanal gerçekliğin ise uygun bireysel motor öğrenme yaklaşımının 

ortaya konması için pratik ve pozitif geri bildirim yoğunluğunun değiştirilebildiği bir 

ortamda interaktif ve motive edici bir çevre yaratma kapasitesi vardır (93). Bunun 

önemli bir avantaj olarak hastanın tedaviye katılımını arttırabileceği düşünülmektedir. 

Diğer yandan aynı sanal gerçeklik donanımı çeşitli hasta tipleri için kullanılabilirken, 

farklı tip egzersizler üzerinde de durulabilir. Bunun dışında, bir egzersiz çalışması 

yaparken gerçek ekipmanlara gerek yoktur örneğin üst ekstremite rehabilitasyonu için 

sadece bir siber eldiven yeterlidir. Bu da mekan ekonomisi bakımından büyük bir 

avantaj olarak nitelendirilebilir. Bunun yanı sıra oyun esnasında ekranda karşılaşılan 

“harika”, “çok başarılı” gibi görsel ve işitsel ödüller ile hastanın egzersize motivasyonu 
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da arttırılır.  Gelecekte bu tür rehabilitasyon amaçlı oyunlar ile hastaların birbirlerine 

karşı yarışabilmesi ihtimali de mümkün olacaktır. Diğer bir deyişle hastalar eğlenirken 

iyileşeceklerdir (26). 

 

İnmeli hastaların tedavisinde uygunluğu halen inceleme altında olan, sanal 

gerçekliğin, motive eden ve adapte edilebilir bir araç olduğu gösterilmiştir. Sanal 

gerçeklik olgunun tekrarlı olarak çalışabileceği ve beraberinde yeni motor becerileri 

kazanabileceği interaktif bir ortam sağlar. Bu teknoloji klinisyenin, hastanın varolan 

performansını belirlemesini, öğrenme hikayesini, kinetik ve kinematik sonuçlarını elde 

etmesini sağlar. Böylece klinisyen bu bilgileri etkili ve dikkatli bir şekilde kullanarak 

duysal motor çalışmaların zorluk düzeylerini ayarlayabilir. Diğer bir deyişle yoğun, 

tekrarlı ve ödül içerikli çalışma sistemi ile yeni motor yetenekler kazandırırken 

klinisyenin zorlayıcı ve motive edici bir çevreyi oluşturabilmesini sağlar. Tekrarlı 

uygulama ve yeni yeteneklerin kazandırılmasının uzun dönem fonksiyonel plastisitenin 

sağlanmasında ön koşul olduğu gösterilmiştir (18).  

 

İnme sonrası elin fonksiyonlarının iyileşmesi başa çıkılması güç bir durumdur. 

Hemiparetik bir hastanın kolu tamamen iyileşmiş olsa dahi elin manipulatif 

yeteneklerinde uyumlu bir iyileşme olmadığı sürece hastanın yaşam kalitesi anlamlı 

olarak iyileşemeyecektir. Günümüzde sanal gerçekliğe dayanan rehabilitasyon 

sistemleri inme sonrası hastaların el fonksiyonlarının tedavisini de kapsayacak şekilde 

dirsek omuz (62, 63, 94, 115)  ve el bileği (95) üzerine odaklanmaktadır.  

 

Bu bilgiler ışığında, bu tez çalışmasında “inme sonrası üst ekstremite 

rehabilitasyonunda, sanal ortamda bilgisayarlı sistem ve cihazların kullanımı ile gerçek 

dünya ortamında gerçekleştirilen fonksiyonel, göreve yönlendirilmiş egzersiz tedavisi 

kadar başarı sağlanabilir ve ilave olarak hastaların tedavi olurken eğlenmesinden yola 

çıkılarak, tekrar ve yoğunluk gerektiren rehabilitasyon uygulamalarının sıkıcılığı 

sorununun üstesinden gelinebilir” şeklinde kurulan hipotezin test edilmesi 

amaçlanmıştır.  
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2. GENEL BİLGİLER 

2.1. TANIMLAMA 

 

Serebrovasküler hastalıklar, beynin bir bölgesinin geçici ya da kalıcı, iskemi ya da 

kanama sebebiyle tutulum gösterdiği ve/veya beyni besleyen damarların patolojik bir 

süreç ile doğrudan tutulduğu tüm hastalıkları kapsar(25). 

 

İnme; en az 24 saat süren nörolojik defisitin akut başlangıcı ile karakterize bir 

sendromdur, serebral kan akımını bozulması sonucu ortaya çıkarak, santral sinir 

sisteminin fokal tutulumunu yansıtır. Semptomlar tutulan hemisfer tarafını yansıtacak 

biçimde ortaya çıkar, ilave olarak nörolojik muayene ve bilgisayarlı tomografi ile tanı 

onaylanır (105). 

 

Serebrovasküler hastalıklar beyni daha yaygın bir tutulumla etkileyerek daha 

global bir serebral disfonksiyona neden olur, fakat inme terimi bu olgulara çok uygun 

olmayacaktır. İnmeli olguların büyük çoğunluğunda, hikaye ve nörolojik muayene 

lezyonu beynin bir tarafına lokalize etmeye ve ön ya da arka serebral kan akımına 

bağlamaya yeterli bilgi sağlamaktadır (102, 105). 

 

2.1.1. Akut Başlangıç 

 

İnme birdenbire gelişir. Nörolojik defisit, embolik inmede sıklıkla görüldüğü 

gibi başlangıçta maksimum seviyede olabilir ya da ateryel tromboz veya rekurran 

embolide olduğu gibi saniyeler veya saatler, nadiren de günler içerisinde kötüleşme 

gösterir. Haftalar ya da aylar üzerinden yavaş bir gelişim gösteren fokal serebral 

defisitler inmeden farklı olarak daha çok tümöral, inflamatuvar ya da dejeneratif bir 

durumu işaret eder (105) 
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2.1.2.  Defisitlerin Süresi 

 

Tanımlamaya göre, inme en az 24 saat sürecek nörolojik defisit meydana getirir. 

Belirti ve bulgular daha kısa sürelerde çözülüyorsa (sıklıkla 30 dakika içinde), geçici 

iskemik atak tanımı (GİA) kullanılmaktadır. GİA’nın kendisi kalıcı nörolojik defisit 

bırakmamasına karşın, GİA geçiren hastaların 1/3’ünün ilerleyen 5 yıl içinde inme 

geçirmesinin beklendiği ve bu riskin azaltılabileceği bilindiği için tanımlanması 

önemlidir.  

 

Bazı olgularda, 24 saatten uzun süren fakat tamamen çöüzlen ya da birkaç gün 

içinde tamamen çözülen hasar geri dönüşümlü iskemik nörolojik defisit olarak ya da 

minör inme olarak tanımlanır. GİA ve minör inmeler özellik olarak kanamanın aksine 

iskemiden kaynaklanır (102, 105). 

 

2.1.3. Fokal Tutulum 

 

İnme etkilenen kan damarlarının beslediği beyin alanı ile uyumlu fokal belirti ve 

bulgular ortaya çıkarır. İskemik inmede kan damarının tıkanması beynin ilgili alanına 

giden kan akımının kesilmesine neden olur, o bölgeye bağlı nörolojik fonksiyonları 

bozan daha az ya da fazla sterotip defisit paternleri oluşur. Kanama ise daha az tahmin 

edilebilir bir fokal tutulum gösterir çünkü artmış kafa içi basıncı, beyin ödemi, beyin 

dokusunun ve kan damarlarının kompresyonu, kanın subaraknoid boşluğa veya serebral 

ventriküllere doğru yayılımı gibi komplikasyonların etkisi dahilinde beyin 

fonksiyonlarını etkileyecektir (105).  

 

2.2. İNME EPİDEMİYOLOJİSİ 

 

İnme sadece gelişmiş ülkelerde değil, tüm dünyada koroner kalp hastalığı ve tüm 

kanserlerin ardından üçüncü sıklıkta gelen ölüm nedenidir. İnme insidansı güvenilir 
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çalışmaların yapılabildiği beyaz popülasyonların çoğunda birbirine yakındır ve ortalama 

olarak bir yılda, her 1000 kişide 2 yeni inmenin ortaya çıktığı hesaplanmıştır. Yaşlı 

popülasyonda (45-84 yaşlar) bu oran binde dörde çıkmaktadır. İnme prevalansı bir 

toplumda yaşayan ve inme geçirmiş olan insanların oranı olarak tanımlanır ve binde altı 

civarındadır. Yıllar içinde toplumdaki yaşlı insan oranındaki artışa bağlı olarak inme ve 

inmeye bağlı ölümlerin mutlak sayısı artmaktadır (25). 

 

Kabakçı ve arkadaşlarının çalışmasında, bildirilen en çarpıcı verilerden biri; 

hipertansif hasta popülasyonunda, on yıllık inme riski ortalamasının %17 olmasıdır. Bu 

ortalama kadınlarda %15, erkeklerde ise %21 olarak belirtilmiş; araştırmacılar iki 

ortalama arasındaki istatistiksel olarak anlamlı farkı, erkeklerin kadınlara göre daha çok 

inme riski taşıdığını gösterdiği şeklinde yorumlamışlardır (56). 

 

İnmenin toplumsal yükü çok ağırdır. İnmeli hastaların %20’si erken dönemde 

olmak üzere %30’u bir yıl içinde ölmekte, yaşayanların üçte biri de günlük işlerinde 

başkalarına muhtaç olarak yaşamlarını sürdürebilmektedirler. Böylece inme, toplumda 

üçüncü en sık ölüm nedeni olmasının yanı sıra, erişkinlerde ilk sırada gelen maluliyet 

nedenidir (25).  

 

2.3. İNMEDE RİSK FAKTÖRLERİ 

 

Birçok etken inme eğilimini arttırabilmektedir. İnme risk faktörleri; inmenin alt 

tipi, risk faktörünün değiştirilebilirliği ve inme ile ilişkisinin bilimsel kesinliği dikkate 

alınarak sınıflanabilir (25). İnme için majör risk faktörü hipertansiyondur, bunu kalp 

hastalıkları ve diyabet takip eder (43).  

 

Ülkemizde yapılan bir çalışmada hipertansiyon en önemli risk faktörü olarak 

belirtilmiştir. Erkek hastalarda, kadın hastalara göre 10 yıllık ortalama inme riski 

yüzdesi daha yüksektir ve yaş gruplarına bakıldığında yaş arttıkça inme olasılığı daha 

artmaktadır (56). Birçok risk faktörü bir arada bulunduğunda, risk faktörlerinin tek tek 
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düzeyleri çok yüksek olmasa bile, inme riski birkaç kat yükselir. Tablo 2.1’de iskemik 

inme ile ilişkili risk faktörleri yer almaktadır (25). 

 

Tablo 2.1. İskemik inme risk faktörleri 

      I-Değiştirilemeyen risk faktörleri 

      Yaş  

      Cinsiyet 

      Soygeçmişte inme veya GİA öyküsü 

      Irk 

      Düşük doğum tartısı 

 

      II- İnme ile ilişkisi kesin ve değiştirilebilen risk faktörleri 

      Hipertansiyon 

      Kalp hastalıkları  (atriyal fibrilasyon, koroner arter hastalığı, kalp yetersizliği) 

      Sigara  

      Diyabet 

      Yüksek kan kolesterolü ve lipidler 

      Diyet, obezite, fizik inaktivite 

      Menopoz sonrası hormon tedavisi 

      Orak hücreli anemi 

      Asemptomatik karotis stenozu 

 

      III- İnme ile ilişkisi veya değiştirilmesinin etkisi kesin olmayan risk faktörleri 

      Metabolik sendrom 

      Hiperhomosistinemi 

      Alkol kullanımı 

      Madde kullanımı 

      Oral kontraseptif kullanımı 

      Hiperkoagülabilite (antikardiyolipin antikoru, lupus antikoagülanı, faktörV Leiden mutasyonu, 

protein C    eksikliği, protein S eksikliği, antitrombin 3 eksikliği gibi) 

      Lipoprotein (a) yüksekliği  

      İnflamatuvar süreçler (periodontal hastalık, C pnömoni, sitomegalovirus, H. pylori CagA  

seropozitifliği, akut infeksiyonlar, yüksek hs-CRP 

      Migren 

      Uyku apnesi 
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İntraserebral ve subaraknoid hemorajik inme için risk faktörlerinin kanıta dayalı 

verileri Sacco ve arkadaşlarının çalışmasında belirtilmiştir (Tablo 2.2). 

 

Tablo 2.2. İntraserebral ve subaraknoid hemorajik inme için risk faktörleri  

 

 

 

 

 

 

 

++ güçlü kanıt; +, orta düzey pozitif kanıt; ?, şüpheli kanıt; –, orta düzey ters yönde kanıt; ve   

0, ilişkisiz  

 

2.4. İNME ETİYOLOJİSİ 

 

Hipoglisemi, diğer metabolik bozukluklar, travma ve nöbet gibi bir çok durum 

aniden başlayan ve 24 saatten kısa sürmeyen fokal santral hasara neden olsa da inme 

terimi bu tür bir durum sadece bir serebrovasküler hastalık sonucunda geliştiğinde 

kullanılabilinir. İnmenin altında yatan patolojik süreç sıklıkla bir arteryal lezyondan 

kaynaklanan iskemi ya da hemorajidir (105). 

 

Etyolojisine yönelik sınıflamalar genellikle lezyonun patolojisine göre yapılarak 

iskemik ya da hemorajik olarak iki ana gruba ayrılır (25). İnmelerin 2/3’ünü iskemi, 

½’sini ise hemoraji oluşturmaktadır. Hikaye ve klinik nörolojik muayene ile iskemi ve 

 Intraserebral Subaraknoid 

 

Yaş ++ + 

Kadın olma – + 

Irk/etnik köken + + 

Hipertansiyon ++ + 

Sigara İçimi ? ++ 

Yüksek alkol tüketimi ++ ? 

Antikoagülan ++ ? 

Amiloid anjiyopatisi ++ 0 

Hipokolesterolemi ? 0 

Oral kontraseptif kullanımı 0 ? 
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hemorajiyi ayırmak mümkün olmasa da, bilgisayarlı tomografi taraması ve manyetik 

rezonans görüntüleme teknikleriyle kesin tanı olanağı mevcuttur (105). 

 

2.4.1. İskemik İnme 

 

Beyne giden kan akımının kesilmesi nöronların ve diğer hücrelerin glikoz ve 

oksijen almasına engel olur ve eğer kan akımı en kısa sürede yeniden sağlanamazsa bu 

durum hücrenin ölümüne neden olur. Hücre ölümünün paterni iskeminin ciddiyetine 

bağlıdır. Kardiyak arest sırasında reperfüzyon ile görülen hafif iskemide sadece selektif 

hassasiyeti olan belli nöral hücre topluluğunun öncelikli kaybı söz konusu olur. Daha 

ciddi iskemi tüm nöronların öldüğü, sadece glia ve endotelyal hücrelerin korunabildiği 

selektif bir nöral nekroza neden olur. Tam ve kalıcı iskemide ise pannekroz gelişir ve bu 

da tüm hücre tiplerini etkileyerek, klinik inme sonrası gözlenen kaviter beyin lezyonuna 

neden olur (102, 105). 

 

İskemik nöronal yaralanma zaman içerisinde değişim gösteren aktif bir 

biyokimyasal süreçtir. Glikoz ve oksijen eksikliği membran potansiyellerini ve 

transmembran iyon gradyentini sağlayan hücresel enerji depolarını boşaltır. Bu süreç 

içerisinde gelişen enzimatik reaksiyonlar ve bu enzimlerin ökosanoid, reaktif oksijen ve 

nitrojen radikalleri gibi metabolik ürünleri, plasma membranının ve sitoskeletal 

elemanların yıkımına ve kalıcı hücre ölümüne sebep olur. Eğer kan akımı iskemik beyin 

dokusuna nöronlar geri dönüşümsüz olarak hasar almadan önce yeniden sağlanırsa 

klinik belirti ve bulgular geçici olacaktır. Kan akımının kesilmesinin uzaması geri 

dönüşümsüz iskemik hasar olan enfarkta ve kalıcı nörolojik defisite yol açar. İskemik 

inmeye neden olabilecek iki patogenetik mekanizmadan bahsedebilir. Bu 

mekanizmalar, tromboz ve embolizm olarak adlandırılmaktadır. İskemik inmelerin 

2/3’ü tromboz, 1/3’ü ise embolizm olarak belirtilmekte ve klinik tabanda bu ikisinin 

ayrımını yapmak mümkün olamamaktadır (25, 102, 105). 
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2.4.1.1. Trombotik İskemik İnme 

 

Tromboz geniş serebral arterleri (özellikle internal karotid arter, median serebral 

ve baziler arter), küçük penetran arterleri (laküner inmede olduğu gibi), serebral venleri 

ve venöz sinüsleri tıkayarak inmeye sebep verebilir.  Belirtiler tipik olarak dakikalardan 

saatlere değişim gösterir. Genellikle benzer belirtileri gösterme eğiliminde olarak aynı 

bölgenin tekrarlı tutulumunu gösterebildiklerinden trombotik inmelerin öncesinde 

sıklıkla bir GİA hikayesi olmaktadır (102, 105). 

 

2.4.1.2. Embolik İskemik İnme 

 

Emboli serebral arterlerin distal geçiş kısımları kalp, aortik ark veya geniş 

serebral arterlerden kaynaklı bir tromboz tarafından tıkandığında inmeye sebebiyet 

verir. Ön serebral dolaşımdaki emboli sıklıkla hemisferik kan akımının %85’ini taşıyan 

median serebral arter ve dallarının tıkanmasına neden olur. Arka serebral dolanımdaki 

emboli ise sıklıkla baziler arterin tepesinde ya da posteriyor serebral arterlerde yerleşir. 

Embolik inmelerin karakteristiği başlangıçta maksimal nörolojik defisit oluşturmasıdır. 

GİA’yı takiben gelişen embolik inmelerde özellikle kardiyak kökenli bir emboli 

düşünebilir (105).  

 

2.4.2. Hemorajik İnme 

 

Hemoraji, beyin dokusunun harabiyetini veya kompresyonunu, sekonder iskemi 

ya da ödeme yol açan vasküler yapıların kompresyonunu içeren çok çeşitli şekillerde 

serebral fonksiyonu bozabilmektedir. İntrakranyal hemoraji lokalizasyonuna göre 

subdural hemoraji dışında hepsi arteryal kaynaklı kanama olan intraserebral, 

subaraknoid, subdural veya epidural kanama şeklinde sınıflandırılmaktadır (102, 105). 

 



 10 

2.4.2.1. İntraserebral Hemoraji 

 

Merkezi sinir sistemi parenkimi içerisinde meydana gelir. Çok ani bir başlangıç 

gösterir. Bu tip hemoraji komşu dokuları sıkıştırarak ve dokuyu parçalayarak nörolojik 

belirtiler oluşturur. İskemik inmeden farklı olarak, intraserebral hemoraji çok daha 

şiddetli baş ağrısı ve bilinç baskılanmasına sebebiyet verir (105). 

 

2.4.2.2. Subaraknoid Hemoraji 

 

Bu kanama tipi intrakranyal basıncı arttırarak ve hala iyi anlaşılmayan bir 

mekanizma ile beyin dokusu üzerinde subaraknoid kanın toksik etkileri ile serebral 

disfonksiyona yol açar. Beyni çevreleyen ve beyin omurilik sıvısının dolaştığı boşluğa 

yayılım gösteren bir kanamadır. İlave olarak subaraknoid kanama iskemiye neden olan 

bir vazospazm, yeniden kanama, kanın beyin dokularına yayılımı (intraserebral 

hematom oluşturur) veya hidrosefali ile komplike bir hal alabilir. Fokal nörolojik 

belirtilerden daha ziyade tipik olarak baş ağrısı ile kendisini gösterir, hastalar çok 

şiddetli ve daha önceki ağrılarına benzemeyen bir akut baş ağrısı şikayeti tariflerler 

(102, 105). 

 

2.4.2.3. Subdural ya da Epidural Hemoraji 

 

Altta yatan beyin dokusunu sıkıştırabilecek bir kitle lezyonu oluşturur. Bu 

hemorajiler genellikle travmatik orjinlidir. Sıklıkla baş ağrısı ve değişken bilinç durumu 

eşlik eder. 

 

2.5. İNMEDE KLİNİK ANATOMİK KORELASYON 

 

Klinik defisitin nöroanatomik temelinin tanımlanması değerlidir, böylece daha 

rasyonel bir klinik yaklaşım sağlanabilir. 
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2.5.1. Anteriyor Serebral Arter Tutulumu 

 

Parasagital serebral korteksi besler, kontralateral bacağın motor ve sensoryal 

özelliğini, mesane ve üriner sistemi içerir. Anteriyor serebral arter tıkanıklığına bağlı 

inmeler sık gözlenmez, kontralateral paralizi ve etkilenen bacakta sensoryal kayıp 

gözlenir. İstemli miksiyon kontrolü bozulmuş olabilir. Afazi, yürüme apraksisi 

görülebilir (105).  

 

2.5.2. Median Serebral Arter Tutulumu 

 

İnmede en sık tutulan arterdir. Serebral hemisferin çoğunu ve derin subkortikal 

yapıları besler. Üst bölümü içeren kortikal dalları yüzün elin ve kolun bütün motor ve 

duysal reprezentasyon alanını ve ekspresif dil alanı olan Broca’yı besler. Alt bölüm 

görsel radyasyonları, makuler vizyonla ilişkili vizüel korteks alanını  ve reseptif dil 

alanı Wernicke’yi besler. En proksimal kısmın (sap) lentikulostriat dalları bazal 

gangliayı besler. Tutulumunda saf motor hemipleji, hemikore, hemiballismus, homonim 

hemianopsi, hemihipoestezi, afazi ve diğer dil bozuklukları, anaozagnozi, ihmal 

sendromu gibi bozukluklar gözlenmektedir (102, 105). 

 

2.5.3. İnternal Karotid Arter Tutulumu 

 

İntra ya da ekstrakranyal internal karotid arter tıkanması iskemik inmelerin 

1/5’inden sorumludur. Olguların yaklaşık %15’inde internal karotid arterin progresif 

aterosklerotik tıkanması GİA’yı takiben gelişir ya da ipsilateral retinal arter iskemisi 

nedenli geçici monookuler körlük sonrası görülür. Asemptomatik olabilir, semptomatik 

olduğunda ise median serebral arter tıkanıklığına benzer (kontralateral hemipleji, 

hemisensoryal defisit, homonim hemianopsi ve dominant hemisfer tutulumunda afazi) 

semtomlar verir (105). 
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2.5.4. Baziler Arter Tutulumu 

 

Baziler arter sıklıkla vertebral arter çiftlerinin birleştiği noktadan yükselir, bazı 

kişilerde sadece bir vertebral arter bulunabilir. Baziler arterin dalları oksipital ve medyal 

temporal lobları, medyal talamusu, kapsula internanın arka kısmını, tüm beyin sapı ve 

serebellumu beslemektedir. Baziler arterin trombotik tıkanması yaşamsal süreci tehdit 

eden ciddi bir olaydır, tutulan arter çokluğuna göre bilateral nörolojik belirtiler verir. 

Baziler tromboz sıklıkla baziler arterin proksimal kısmını etkiler. Ponsun arka parçası 

olan tegmentumun tutulumu ile unilateral ya da bilateral VI. kafa çifti nervus 

abdusensin paralizisi söz konusu olur ve horizontal göz hareketleri bozulur. Baziler 

tıkanma gözlenen bazı hastalarda ponsun ön kısmı enfarkte olur ve tegmentum ayrılır, 

bu hastalarda bilinç kaybı olmaz fakat kuadriplejik olurlar. Vertebral arterleri geçecek 

kadar küçük emboliler de daha geniş olan baziler arterlere vardıklarında genellikle arka 

serebral arterlere çatallaşma noktasında tutulurlar. Bu tür bir embolizm ile orta beynin 

retiküler formasyosuna ve talamusa giden kan akımı azalarak ani bilinç kaybı ya da 

bulanıklığı gözlenir. Unilateral ya da bilateral okulumotor (III. kafa çifti) felci sıktır. 

Orta beyindeki serebral pedinküllerin tutulumu nedeniyle deserebre ya da dekortike 

postürle birlikte hemipleji ya da kuadripleji tablosuna rastlanır (102, 105). 

 

2.5.5. Uzun Sirkümferensiyel Vertebrobaziler Dalların Tutulumu 

 

Vertebral ve baziler arterlerden yükselen uzun sirkümferensiyel arterin dalları 

arka serebellar, anteriyor inferiyor serebellar ve superiyor serebellar arterlerdir.  

Dorsolateral beyin sapını ve yer alan V., VII., VIII. kafa çifti çekirdeklerini, serebellar 

pedinküllerde serebelluma giren ve çıkan yolları besleyen arterlerdir. Sirkümferensiyel 

dalların tıkanması medulla ya da ponsun ekfarktına neden olur (105).  
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2.5.6. Uzun Penetran Paramedyan Vertebrobaziler Dalların Tutulumu 

 

Bu arterler medyal beyin sapını ön yüzünden dördüncü ventrikülün tabanına 

doğru besler. Bu alanda yer alan yapılar serebral pedinküllerin medyal kısmı, duysal 

yollar, kırmızı çekirdek, retiküler formasyon ve orta hat kafa çifti çekirdekleridir (III, 

IV, VI, XII). Tıkanması ile beyin sapının paramedyan enfarktına sebep olur ve serebral 

pedinkül etkilenmişse kontralateral hemiparezi ile sonuçlanır (105).  

 

2.5.7. Laküner Enfarkt 

 

Derin beyinde yer alan küçük penetran arterler kronik hipertansiyon nedeniyle 

damar duvarında görülen değişiklikler sonucu tıkanabilmektedir. Laküner enfarktların 

çoğu beynin derin çekirdeklerinde (%37 putamen, %14 talamus, %10 nukleus 

kaudatus), olmak üzere %16 pons ve %10 arka internal kapsülde gözlenmektedir. 

Küçük oldukları ve sıklıkla beynin sessiz alanlarında görüldüklerinden dolayı çoğu 

laküner enfarkt klinikte tanınmamaktadır. Laküner inme sendromlarının tanınması 

önemlidir çünkü bu infarkta bağlı inmelerde prognoz tam ya da tama yakın iyileşme 

şeklinde sonuçlanır. Çok geniş çapta defisitler oluşturabilir olmasına karşın, dört klasik 

ve özellikli laküner sendromdan bahsedebiliriz, bunlar; 

1-Saf motor hemiparezi 

2-Saf duysal inme 

3-Ataksik hemiparezi 

4-Dizartri-sakar el sendromu şeklindedir. (25, 102, 105) 
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2.6. İNME SONRASI İYİLEŞME MEKANİZMASI VE NÖRAL PLASTİSİTE  

 

Memeliler beyin hasarı sonrası ortaya çıkan fonksiyonel kayıplarda anlamlı bir 

iyileşme kapasitesi gösterirler. Her ne kadar iyileşme fonksiyonel kaybın tam olarak 

geri dönmesi ile sonuçlanmasa da organizma beyin hasarını takiben kaybolan bazı 

fonksiyonlarını yeniden kazanabilme özelliklerine sahiptir (23, 35).   

 

Bir hasar sonrası optimal düzeyde iyileşme fonksiyonunu kaybetmiş olan 

nöronların yerine konulması, hasara uğramış aksonların rejenerasyonu ve kaybolmuş 

olan tüm sinaptik bağlantıların restorasyonunu gerektirmektedir (100). İnme ya da 

travma gibi santral sinir sisteminde hasar oluşturan olayları takiben bazı nöronlar 

ölürken bazı nöronlar da aksonotomiye uğrarlar, sinir sistemi davranışsal, fizyolojik ve 

anatomik olarak ortaya çıkan kayıplar için çok üst düzey olmasa da bir uyum içine girer, 

sinir sistemi hasarına bir cevap olarak yapısal, fizyolojik, davranışsal ve biyokimyasal 

cevaplar arasındaki etkileşim Şekil 2.1 de gösterilmektedir (12).  

 

 

Şekil 2.1. Sinir sisteminin yaralanma sonrası iyileşme mekanizması 

 

Davranışsal Adaptasyonlar 

Nöral Hasar 

Biyokimyasal Cevaplar 

İkincil haberciler 

Acil erken genler 

Trofik faktörler 

Fizyolojik Cevaplar 

Kolaylaştırma 

Güçlendirme 

Uzun süreli potansiyalizasyon 

Alışkanlık 

Uygun bir duruma getirme 

Yapısal cevaplar 

Rejenerasyon 

Aksonda Filizlenme 

Dendritik Budanma 
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Nöral plastisite santral sinir sisteminin adaptif kapasitesidir ve kendi yapısal 

organizasyonunu ve fonksiyonunu modifiye edebilme yeteneği olarak tanımlanır (6, 

79). Pratik tecrübe ile beyin değişebilir, artan yaş ile beynin gelişimi de bu şekilde 

açıklanır, beynin değişimi daha doğum öncesi dönemde ve doğum sonrası kazanılan 

tecrübe ve pratiklerin doğrultusunda olurken, bu kazanımlar kalıcı ve uzun sürelidir, 

sadece beyin yapısını değil beynin kan akımını da etkileyerek oluşan değişimler 

davranışsal değişikliklere dönüşür (59). Bu sonuçlar da nöral plastisite mekanizmasının 

bir ürünüdür. Son dönem deneysel çalışmalarda yoğun çalışmalar ve sık tekrar ile 

kazanılan yeni motor becerilerin, uzun dönem beyin plastisitesi sağlamak için çok 

gerekli olduğu öne sürülmektedir (33, 88). Nöral plastisite mekanizmaları üzerinden 

düşünüldüğünde ve çalışma sonuçlarına bakıldığında, inme sonrası beynin iyileşmesi ve 

fonksiyonel kazanımın yeniden sağlanması için de hastaların aktif katılım gösterdiği, 

tekrarlı pratik içeren programlar tedavide etkili olmaktadır (28, 32, 33, 57, 84, 99). 

 

2.7. İNME SONRASI ÜST EKTREMİTE REHABİLİTASYONU 

 

İnme ölüm nedeni olarak dünyada üçüncü sırada yer almakta ve en sık özürlülük 

yaratan hastalık olarak tanımlanmaktadır (105). Hastaların önemli bir oranı önemli 

fonksiyonel ve sosyal problemlere yol açan kalıcı engellilik problemi ile 

karşılaşmaktadırlar. Etkin bir nörorehabilitasyon ile dahi fonksiyonel iyileşme sınırlıdır, 

inme sonrası rezidüel bozukluğu azaltacak etkin ve güvenli tedavi yöntemlerine büyük 

ihtiyaç duyulmaktadır (117). 

Uygulanan tedavilerde genellikle hastaların alt ekstremitesi üzerinde durularak 

hastanın ayağa kaldırılması ve mobil hale getirilmesi üzerinde çalışılmaktadır, üst 

ekstremite aktivileri için göreceli olarak çok daha az zaman ayrılabilmektedir, 

günümüzde yapılan rehabilitasyon çalışmaları ile inmeli hastaların %30-66’sı etkilenen 

üst ekstremitelerini kullanamamaktadırlar (110). İnmeli hastaların motor 

rehabilitasyonunda iş ve meşguliyet terapistinin ya da fizyoterapistin tercih ettiği tedavi 

yaklaşımı, hastanın fiziksel ve motivasyonel durumuna bağlı olarak çeşitlilik 

göstermektedir (118). Ernst’e göre fiziksel egzersiz inme sonrası mümkün olduğunca 

erken dönemde başlanması gereken bir tedavi olsa da (30) çalışmalar, kronik dönemde, 

aylar hatta yıllar sonra dahi hastaların etkili sonuç almaları mümkündür (49, 60, 64).  
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Üst ekstremite rehabilitasyonunda kullanılan çok çeşitli stratejiler mevcuttur, 

örneğin Bobath istemli motor aktivitenin fasilitasyonu başlamadan önce artmış kas 

tonusunu azaltmayı hedefler (9), Brunnstrom yaklaşımında etkilenmemiş ya da daha az 

paretik taraf ekstremitenin maksimum inervasyonu ile daha paretik olan ya da 

etkilenmiş kas gruplarına bir yayılım etkisi yaratmaya çalışarak tedaviyi gerçekleştirir 

(15). Yapılan çalışmalarda bu geleneksel nörofizyolojik yöntemlerin inme sonrası motor 

iyileşmede birbirine üstünlüğü olmadığı gösterilmiştir (27, 67, 116).  

 

Çok tekrarlı ve yüksek yoğunluklu çalışmalar ile inme sonrası motor iyileşmede 

başarılı olunabilir fikrine literatürde sık rastlanmaktadır (19, 33, 65, 99, 104). 

Rehabilitasyon esnasında duysal çevrenin çok çeşitli uyaranlar (propriyoseptif, görsel, 

işitsel vb) ile zenginleştirilmesi (61), artmış geri bildirimin üst ekstremite 

rehabilitasyonunda çok faydalı olduğu önemle vurgulanan konulardandır (113). 

Günümüzde kısıtlayıcı zorunlu hareket tedavisi (KZHT) (107), sanal gerçekliğin 

rehabilitasyonda kullanılması, ayna tedavisi, zihinsel imgeleme, gibi çeşitli yöntemler 

üzerinde çalışılmaktadır (81). Yapılan bir tez çalışmasında da Bobath ve KZHT 

karşılaştırılmış birbirlerine üstünlükleri bulunmamış fakat KZHT gören hastaların 

paretik ekstremitelerini günlük yaşam aktivitelerine daha fazla katma konusunda 

ilerledikleri kaydedilmiştir (50).  Diğer yandan sanal gerçeklik teknolojisinin 

rehabilitasyon alanında kullanımının popularitesi de son yıllarda artmaktadır, çeşitliliği 

olan ve sofistike sanal gerçeklik uygulamalarının artması, sağlık çalışanlarını bu 

uygulamaları kliniğe geçirmeye teşvik etmektedir (31). 

 

Literatürde inme sonrası üst ekstremite rehabilitasyonuna dair, genellikle erken 

inme rehabilitasyonu (orta şiddetli inmede fonksiyonel rehabilitasyon, ciddi motor 

bozuklukta klasik rehabilitasyon) ile 25 saatlik motor çalışmadan sonra objektif 

fonksiyonel iyileşmenin ortaya çıkacağı, distal motor kapasiteyi arttırmayı hedefleyen 

tekniklerin (elektromiyografik stimulasyon, robot destekli tedaviler, bilateral hareket 

tedavileri) inme sonrası gecikmeye bakılmaksızın etkili olduğu, kronik orta düzeydeki 

inmelerde KZHT sonrası günlük aktivitelere katılımda artışın geliştiği ve santral 

nöromodulasyon sağlanarak motor çalışmanın tamamlandığı şeklinde bir kılavuz bilgi 

bildirilmiştir (81).  
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2.8. SANAL GERÇEKLİK VE İNME SONRASI ÜST EKTREMİTE 

REHABİLİTASYONUNDAKİ YERİ 

 

Sanal gerçeklik teknolojisi 80’lerin sonlarında ortaya çıkmış, bilgisayar 

teknolojilerinde gözlenen çarpıcı gelişmeler ve beraberinde eşlik eden daha iyi 

programların oluşturulması ile 90’ların sonlarında yeniden gündeme gelmiştir. Tıbbi 

olarak sanal gerçeklik anatomi, teşhis işlemleri (kolonoskopi, sanal bronkoskopi),  açık, 

minimal invaziv cerrahi işlemlerin öğretilmesi ve rehabilitasyon alanlarında 

kullanılmaktadır. Böyle yeni bir teknolojik yaklaşımın, tedavi yaklaşımlarına, tıbbi 

etkinliğine ve hastanın teknolojiye subjektif reaksiyonuna bakarak tartışılabilecek çok 

yönü mevcuttur (16). Sanal rehabilitasyonun inmeli hasta grubunda nöral organizasyona 

ve fonksiyonel motor becerilerin iyileşmesine olumlu katkıları olabileceği yapılan  

çalışmalarda gösterilmiştir (44, 54, 69, 120).  

 

Günümüzde kullanılan sanal rehabilitasyon uygulamalarını çeşitli şekillerde 

sınıflayabilmek mümkündür, örneğin hasta populasyonuna özel olarak, 

muskuloskeletal, inme sonrası ve kognitif sanal rehabilitasyon şeklinde sınıflanabilir. 

Bunun dışında sanal zenginleştirilmiş ya da sanal temelli rehabilitasyon olarak 

sınıflandırılabilir. Sanal zenginleştirilmiş rehabilitasyon, klasik egzersizlerin evde ya da 

klinikte yardımcı teknolojik cihazlar ile yapılması anlamına gelirken, sanal gerçeklik 

temelli rehabilitasyon artık klasik egzersizlerin tamamen ortadan kalktığı sanal ortam 

dahilinde gerçekleşen farklı bir yaklaşımı belirtmektedir. Son olarak ise uygulamalar, 

terapistin hastaya mesafesi üzerinden sınıflanabilmektedir, örneğin terapist hastanın 

yanında ise tedavi lokaldir, bir hasta polikliniği için bu tanımlama söylenebilir, ama 

terapist mesafe olarak uzakta ise bu da sanal tele-rehabilitasyon olarak adlandırılır ki 

hasta evinden izlenebilmektedir, en yeni sanal rehabilitasyon formudur, henüz pek 

gelişmiş değildir (16). 
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2.8.1. Sanal Gerçekliğin Rehabilitasyonda Faydaları ve Avantajları  

 

Sanal rehabilitasyon beklentilerimiz ve faydalarını tartışmadan önce klasik 

rehabilitasyon yaklaşımları üzerinde durmak faydalı olacaktır. Klasik rehabilitasyon 

kavramı üzerinde düşünüldüğünde ilk akla gelen düşüncelerden biri uygulamaların 

sıkıcılığıdır. Rehabilitasyon uygulamaları kendi doğası gereği tekrar gerektirir ve bu 

tekrarlar hastanın motivasyonu azaltıcıdır. Klasik rehabilitasyon uygulamalarında diğer 

bir karakteristik ise basit mekanik aletlerin bilgisayarsız kullanımıdır dolayısı ile online 

data baz yayılımı mümkün olmamakta, değerlendirme sonuçlarını değerlendirirken hata 

yapma riski oluşabilmektedir. 

 

Sanal rehabilitasyon uygulamasının getireceği çok çeşitli avantajlardan 

bahsedilebilinir. Sanal rehabilitasyonun tüm formlarında gözlenen en önemli avantaj 

interaktivite ve hasta motivasyonudur. Geleneksel tedavilere kıyasla, sanal 

rehabilitasyonun tekrar, performansa dair geri beslenme ve motivasyon sağlaması 

bakımından avantajları olduğu gösterilmiştir (45). Bu özellikle video oyun bazlı tedavi 

yaklaşımlarında, hasta bilgisayara karşı yarışırken söz konudur. “Harika”, “çok iyi” gibi 

işitsel ya da görsel mesajların oyun sırasında ortaya çıkması hastaları egzersize daha 

motive eder (16). Bilinmektedir ki rehabilitasyon uygulamaları sırasında kullanılan 

işitsel ve performans geri bildirimleri ve tedavi esnasında oyun ile temellendirilmiş 

özelliklerin kullanımı tedavi motivasyonu arttırıcıdır (52, 58). Hatta hastaların gelecekte 

bu tür rehabilitasyon oyunları ile birbirleriyle yarışabilecekleri düşüncesi öne 

sürülmüştür (26), diğer bir deyişle bu düşünce hastalar eğlenirken iyileşecekler 

anlamına gelmektedir. 

 

Sanal gerçeklikten faydalanıldığında hastanın motor kapasitesine, 

motivasyonuna ve tedavi hedeflerine göre program, sanal çevre ve geri besleme 

imkanları, klinik ve laboratuvar ortamlardan çok daha kolay değiştirilebilir (46, 114). 

Diğer bir deyişle gerçek dünyada kurulabilecek bir laboratuara göre çok daha kısa 

sürede, hastanın sonuçları üzerinden ihtiyaç duyulan geri bildirim miktarı ayarlanarak 

ve çalışma çevresi istenildiği kadar çeşitlendirilerek, istenen tedavi ortamı kurulabilir. 
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Aynı cihaz çeşitli hasta tipleri için kullanılabilir, çok çeşitli egzersiz tipleri de 

yine aynı hastalar için uygulanabilir. Örneğin başa takılan bir başlıkla “Viyetnam 

sendrom”lu hastalar tedavi edilirken aynı başlıkla dikkat bozukluğu olan ya da inme 

sonrası hastaları da tedavi etmek mümkündür. Yine benzer şekilde bir bilgisayar 

eldiveni ile bir lastik top sıkma egzersizi gerçekleştirilirken, diğer bir başka egzersiz 

olarak delikli kutu egzersizleri aynı eldiven kullanılarak uygulanabilir, dolayısı ile bu 

cihazların elde olup saklanmasının yaratabileceği mekansal problemlerin üstesinden 

gelerek mekan ekonomisi sağlaması majör bir avantajdır (16, 97). 

 

Sanal gerçeklik ile gerçekleştirilen uygulamalarda güvenlik söz konusudur, hasta 

beceri ve koordinasyon gerektiren bir aktiviteyi yapmak istediğinde örneğin bir 

sürahiden bardağa su koyma aktivitesinde, uygun bilgisayar programı ile bu ortam 

sağlandığında hastanın suyu dökme, bardağı ya da sürahiyi düşürme gibi sıkıntısı 

olmayacaktır. Diğer deyişle sadece istenilen aktiviteyi yapmak üzere bir görev verilerek 

onun gerçekleştirilmesi değil o görevin emniyetli bir şekilde, hastaya ya da çevreye 

zarar vermeyecek şekilde gerçekleştirilmesi imkanı da sağlanmış olur (69). 

 

2.8.2. Sanal Gerçeklik ile Rehabilitasyon Sırasında Karşılaşılabilecek Güçlükler ve 

Dezavantajlar 

 

Sanal gerçeklik temelli rehabilitasyon uygulamalarının tedavide geniş çaplı 

kabul görmesi için bütün yararları ile birlikte bazı zorluklarını da tanımlamak 

gerekmektedir.  İlk akla gelen sorun klinik kabul görme konusudur, bu da tedavinin 

tıbbi etkinliğinin kanıtlanması ve uygulayıcıların sorunlara ve çözümlere dair öngörüleri 

ile şekillenebilir. Halen yeterince güçlü veriler elde edilmediği için tatmin edici bir 

kanıttan bahsedilememektedir fakat sanal rehabilitasyonun inmeden yıllar sonra da 

hastaların iyileşmesine katkısı olduğunu gösteren çalışmalar mevcuttur (11, 44).  

 

Bir başka sıkıntılı durum olarak terapistin teknolojiye tavrı da önemli bir sorun 

oluşturabilir, bazı bakış açılarında teknolojistler sanal rehabilitasyonun bilgisayar ile 

birlikte terapistin yerini alacağını iddaa edebilmektedirler, bu yanlış düşünce sanal 
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rehabilitasyon alanını tehlikeye sokmaktadır. Sanal rehabilitasyon terapistin elinde daha 

fazlasını başarmaya ve daha fazla hastayı tedavi edebilmeye olanak sağlayacak bir güç 

unsuru olarak görülmelidir. Bilgisayarların karmaşıklığı, sanal rehabilitasyon ara yüzleri 

ve “net-work” kavramları da direkt olarak terapistlerin akademik kariyerlerinde yer alan 

konulardan olmadığı için bu da bir direnç oluşturmaktadır (16, 97). 

 

Kullanılan tedavi ekipmanları medikal cihaz niteliğinde üretilmedikleri için 

sterilizasyon problemi de gündeme gelebilir. Ayrıca ekipman fiyatları yıllar içinde 

azalmış olmasına karşın halen yeterince uygun fiyatlarda değildir, özellikle etkili 

cihazlar alınması istendiğinde maliyet ciddi miktarlarda artmaktadır (16). 

 

Diğer yandan sanal rehabilitasyon uygulamaları beraberinde yaşanabilecek 

istenmeyen etkiler olarak düşünebileceğimiz bazı tıbbi durumlar da görülebilmektedir. 

Nadir de olsa iki genel kategoride, “cybersickness” ve “aftereffects” olarak kaydedilmiş 

olan bu durumlardan, “cybersickness” bulantı, kusma, gözlerin acıması, 

dezoryantasyon, ataksi ve baş dönmesi gibi farklı duysal modalitelerin bir arada uyaran 

vermesi ile hastaların yaşayabilecekleri bir rahatsızlıktır. “Aftereffects” ise 

lokomosyonda ve postural kontrolda bozulma, algısal motor problemler, yorgunluk türü 

semptomlar içerebilmektedir (97). İnme sonrası hastalarda sanal rehabilitasyon 

uygulaması ile elde edilebilecek avantajlar, faydalar ve karşılaşılabilecek sıkıntılar 

Tablo 2.3’de özetlenmiştir (16). 

 

Tablo 2.3. Sanal Rehabilitasyon Fayda ve Zorlukları Karşılaştırması 

Sanal Rehabilitasyon  Avantaj ve Faydaları Karşılaşılabilen Sorunlar 

İnme Sonrası 

• Cazip/Motive edici 

• Mekan Ekonomisi 

• Tekrarlayıcı/yoğun 

• Hastanın durumuna 

uygunlaştırılabilir 

• Kronik faza uygun 

• Bozukluk/Fonksiyona odaklanabilir 

• Günlük yaşam aktiviteleri içerebilir 

• Ekstremite uygunsuzluğu  

• Üst düzey populasyona 

uygulanabilir nitelikte 

olması 

• Teknik uzmanlık 

gerektirmesi 

• Klinik kabul sorunu 

• Kognitif yük 
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2.8.3. Üst Ekstremiteye Yönelik Sanal Gerçeklik Temelli Egzersizler Klinikte Nasıl 

Uygulanabilmektedir? 

 

Konuya girmeden, öncelikle haptik olarak karşımıza çıkabilecek kelimenin 

tanımını incelememiz gerekmektedir. Haptik, İngilizce “haptic” olarak geçen aslen 

yunanca “haphesthai” kelimesinden gelen anlamı dokunmak olan bir kelimedir. Sanal 

gerçekliğin rehabilitasyon uygulamalarında kullanılabilmesi için aracı olan cihazları 

haptik olarak isimlendiriyoruz. Haptik sistemler kişilerin objeleri sanal ortamlarda doğal 

ve etkin bir biçimde manipule edebilmesini sağlamaktadır (4). Sanal ortama cihaz 

kullanımının ilave edilmesi ile kullanıcının katılımı sağlanır ve bu durum kişinin görev 

ile ilgili performansını iyileştiren bir nedendir (17). 

 

Sanal gerçekliğin üst ekstremite rehabilitasyonunda kullanımını sağlayan en 

önemli haptikler data eldivenleridir. Elin sanal ortam içerisinde beceri gerektiren 

aktivitelerini gerçekleştirmek üzere kullanılan bu eldivenlerde sensorlar aracılığı ile 

parmakların fleksiyon açıları ve pozisyonları, el bileğinin eş zamanlı oryantasyonu 

algılanabilmektedir (13). Kullanılan ilk cihaz “VPL Research Inc.” tarafından piyasaya 

sürülmüş olan “DataGlove®” dur. Hafif ağırlıkta bir naylon eldiven olarak, parmaklar 

boyunca yerleşimli optik sensörleri mevcuttur. Temel konfigürasyonunda sensörler baş 

parmak ve diğer parmak eklemlerinin bükülme hareketlerinin derecelerini algılar, 

parmak abduksiyonu algısı da mevcuttur. Diğer bir ürün olarak “CyberGlove®”dan 

bahsedilebilir, el bileği ve parmak eklemlerinin hareketlerini algılayan 18 sensörü olan 

hafif bir eldivendir ağırlığı 400 gramdır, aslında bu ağırlık hemiplejik hastanın kendi 

kolunun ağırlığını taşımada bile zorlandığı düşünüldüğünde sıkıntı yaratabilmektedir 

(109). “Rutger” Üniversitesi’nde geliştirilmiş olan “Rutger Master II” ise 100 gram 

ağırlıkta olup pahalı bir eldivendir. “P5 Glove®” oyun eldiveni de sanal ortam ile 

birlikte hareket sağlayabilecek ve sanal ortamdaki objelerin manipulasyonunu 

sağlayabilecek çok daha düşük maliyetli bir cihazdır. Bu eldivenler dışında çok çeşitli 

cihazlar mevcuttur.  
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Bu eldivenlerin kullanımını sağlamak için genellikle WorldToolKit ya da JAVA 

gibi çeşitli programlarla özel olarak yazılıp üretilen çeşitli sanal rehabilitasyon oyunları 

ya da eldivenlerin kendi programlarında yer alan oyunlar kullanılmaktadır. Bilgisayar 

ekranında bu oyunlar ve onlara ait sanal ortam görüntüsü içerisinde hasta kendi elinin 

simülasyonunu görebilmekte ve ekrandaki objeleri eli ile taşıma, tutma (örn bardak 

tutma), bırakma, sıkma, kavrama, blokları yerleştirme ağırlık ile çalışma, labirent oyunu 

gibi çeşitli aktiviteleri gerçekleştirebilmektedir (4).  

 

2.9. GÖREVE YÖNLENDİRİLMİŞ EGZERSİZLER İLE TEDAVİ VE İNME 

SONRASI ÜST EKTREMİTE REHABİLİTASYONUNDAKİ YERİ 

 

Bilindiği üzere rehabilitasyonun en önemli hedeflerinden biri günlük yaşam 

aktivitelerinde kantitatif ve kalitatif iyileşmeler elde ederek hastaların fonksiyonel 

bağımsızlığını kazandırmaktır. İnme sonrasında bozulmuş üst ekstremite fonksiyonu en 

sık ortaya çıkan ve başa çıkılması güç bir durumdur. Motor kontrolün gündemdeki 

modelleri nöromotor, biyomekanik, davranışsal, kognitif, çevresel ve öğrenme süreci 

çeşitliğini kapsamaktadır. Motor iyileşmenin üç determinantı erken girişim, göreve 

yönlendirilmiş çalışma ve tekrar sıklığıdır (72). Carr ve Shepherd, yeniden öğrenilen 

hareketlerin göreve özel çalışıldığında yapılandırıldığı üzerine odaklanmışlar, özel 

motor becerilerin pratik edilmesinin, kişinin yeteneğini görevi becerir hale getirdiğini ve 

motor görevlerin, duysal inputların performansı modüle ettiği uygun çevrelerde 

yapılması gerektiğini belirtmişlerdir (21). 

 

Günümüzde motor davranış araştırmaları iş ve meşguliyet terapistlerince iyi 

bilinen fonksiyona dayalı görevlerin kullanımını desteklemektedir (36). Fonksiyonları 

bozulmuş üst ekstremitenin iyileşmesinde çok çeşitli rehabilitasyon yaklaşımları 

üzerinde durulmuştur, 300 randomize kontrollü çalışmanın incelendiği bir derlemede 

tedavinin 2 anahtar elementinin yoğunluk ve göreve özel çalışmalar olduğu belirtilmiştir 

(33). Yoğun tekrarlı ve hedefe yönelik olan bu tip çalışmalar beyin plastisitesini 

etkilemektedir (33, 57). 
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İş ve meşguliyet tedavilerinin temeli, hastaların kendi iyileşme süreçlerinde 

fonksiyonel aktivitelere katılarak aktif rol almaları üzerine kuruludur. Tedavide 

kullanılan fonksiyonel görevler üst ekstremitenin postural destek için ağırlık 

aktarmasını, uzanma, taşıma, kaldırma, kavrama aktivitelerini ve sık kullanılan objelerin 

manipule edilmesini gerektiren işleri içermektedir. Eğer tedavi programında üst 

ekstremitenin fonksiyonunun ilerlemesi üzerinde odaklanılıyorsa çeşitli şekil, büyüklük 

ve dokulardaki objelerle çalışılmalıdır. Bu tip bir çalışma şekli çok net bir biçimde 

günlük yaşam işlerine aktarılabilir ve bir çok problemli alanın tedavisini sağlayacak 

kadar da kapsamlıdır. Terapistin üst ekstremite paternleri üzerinde etkin ve yeterli bir 

tedavi uygulayabilmesi için rolleri,  

• Hastaların kendi motor kontrol seviyeleri ile cevaplandırabildikleri fonksiyonel 

üst ekstremite görevlerine katılımlarını yönlendirebilmek için aktivite analizi 

becerilerini kullanma,   

• Bu süreç içinde hastanın etkilenmiş ekstremitesinin çevreyle ilişkide kalmasını 

sağlama,  

• Hangi bozuklukların (postural kontrol kaybı,  zayıflık, ağrı ya da bu 

komponentlerin kombinasyonları gibi) kişinin günlük yaşam aktivitelerindeki iş 

performansını engellediğini ortaya çıkarmak için değerlendirme becerilerini 

kullanma,  

• Görevle ilgili performansı iyileştirmek için tanımlanmış problem alanlarında, 

fonksiyona dayalı aktiviteleri sağlama 

• Gün boyu kişinin mümkün olan motor kontrolü kullanabilmesi için imkanlar 

oluşturma şeklinde sıralanablir (36). 
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

3.1. OLGULAR 

 

Bu tez çalışmasına Mart 2009 - Mayıs 2010 tarihleri arasında, İstanbul 

Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı İnme 

Polikliniği’nden yönlendirilerek, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu'na üst 

ekstremite rehabilitasyonu görmek amacıyla başvuran 23 inme tanılı gönüllü dahil 

olmuştur. Çalışma İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Yerel Etik Kurul 

Komitesi'nin 27/08/2008 tarihli, 08 sayılı toplantısında onay almış ve Helsinki 

Deklerasyonu’na uygun olarak yürütülmüştür.   

 

3.1.1. Olguların Seçimi 

 

Çalışmada yer alacak olguların çalışmaya dahil edilmesinde uygulanan kriterler, 

erişkin inmeli hasta olunması, geçirilmiş tek inme olması, Mini Mental Durum 

Muayenesi (MMDM) (34) skorunun en az 24 ve üzeri olması, P5 Glove® siber oyun 

eldivenine uyum sağlanması, eldivenin giyilmesi ve kullanılmasında problem 

yaşanmaması, el fonksiyonlarını etkileyecek herhangi bir başka tedavi alınmıyor olması 

idi.  

Diğer yandan etkilenen elin fonksiyonunu etkileyecek geçirilen ya da 

geçirilmekte olan başka bir tıbbi durumu olan hastalar, Modifiye Ashworth Skalası’na 

(10) göre spastisite skoru dirsek, el bileği ve parmak fleksör kaslarında 3 ve üzeri olan, 

EGE Afazi Testi’ne (5) göre afazik olan, hemispasyal ihmal sendromu ve görme kusuru 

olan hastalar çalışma kapsamına alınmamıştır. 

 

3.1.2. Randomizasyon Süreci 

 

Hastalar “Research Randomizer” web sitesindeki randomizasyon programının 

belirlediği rastgele numaralar ile randomize edilerek çalışmaya alınmıştır. “Research 
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Randomiser” araştırmacıların deneysel çalışmalarda katılımcıları gruplandırabilmeleri 

amacıyla “Java Scritpt” desteği ile rastgele numaralar üretebilen bir web sitesi olarak 

ücretsiz kullanıma açıktır (96). Bu randomizasyon sürecinde, kriterleri karşılayan 

hastalar, önceden bilgisayar programı tarafından hangi gruba ait olduğu belirlenmiş ve 

küçük kapalı zarflara konulmuş numaraları seçmişlerdir, böylece her bir hastanın hangi 

tedavi grubuna dahil olacağı saptanmıştır, önceden oluşturulmuş bir hasta havuzu 

bulunmadığı için hastalar geliş sıraları doğrultusunda zarf seçimlerini yapmışlardır. Bu 

yöntemin uygulanması ile 11 hasta sanal gerçeklik temelli egzersiz grubuna, 12 hasta 

ise göreve yönlendirilmiş egzersiz grubuna alınmıştır. 

 

3.2. OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Çalışmaya katılması uygun kabul edilen olgulara ait bilgiler ilk değerlendirme 

seansında, hazırlanan hasta değerlendirme formuna kaydedilmiştir. Tedavi programının 

başında ve 5 haftalık tedavi programının bitiminde, değerlendirme seansları içerisinde 

elin kaba ve ince kavrama gücünün değerlendirilmesinde el dinamometresi ve 

pinçmetre, el beceri ve fonksiyonelliğinin değerlendirilmesinde “Action Research Arm 

Test” (ARAT) (70) ve Modifiye “Jebsen&Taylor” El Fonksiyon Testi (55), el 

fonksiyonlarının sorgulanmasında Duruoz El İndeksi (DEİ) (29) ve “ABILHAND” (86) 

formları kullanılmıştır. İlave olarak araştırmacıların hazırlamış olduğu “Tedavi 

Memnuniyeti Sorgulama Anketi” de tedavi programının sonundaki değerlendirme 

seansında, hastalar tarafından dolduruldu.  

 

Tedavide uygulanan sorgulama formları DEİ ve “ABILHAND” tedaviyi 

uygulayan fizyoterapist tarafından uygulanmıştır. Hastaların kullanmamayı seçtikleri 

için inme sonrası etkilenmiş tarafın kapasitesine dair yeterli fikirleri olmayabilmektedir, 

bu nedenle soruları yanıtlarken sorunun pratik uygulamasının yapılması ve klinisyen 

tarafından gözlemlenerek değerlendirilmesi uygun olmaktadır. 
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3.2.1. Hasta Değerlendirme Formu (EK 1) 

 

Bu form çalışmaya alınması uygun görülen olguların ad, soyad, cinsiyet, yaş, 

adres, telefon, meslek, eğitim durumları gibi kişisel bilgileri, klinik durumlarına yönelik 

olarak, inme süresi, geçirilmiş inme tipi, MMDM skoru, EGE Afazi testi skoru, “Line 

Bisection Test” sonucu, Modifiye “Ashwort” Skalası'na göre belirlenen spastisite 

skorları, el bileği ve metakarpofalangel eklem ekstansiyon hareket açıklıkları, ayrıca 

yapılan diğer tüm değerlendirme ölçümlerinin sonuçları gibi bilgileri kaydetmek üzere 

tarafımızdan hazırlanmış bir formdur. 

 

3.2.1.1. Mini Mental Durum Muayenesi  

 

Folstein ve arkadaşları tarafından, 1975 yılında geliştirilen bu ölçek, kolay 

uygulanabilen ve bilişsel bozukluğun derecesi hakkında bilgi veren, klinikte sıklıkla 

kullanılan bir ölçektir. Ölçek yönelim, kayıt, dikkat-hesaplama, hatırlama, dil testleri ve 

yapılandırmayı değerlendiren alt testler içerir, ölçekte alınabilecek en yüksek puan 

30’dur (34). Türk toplumunda hafif demans tanısında geçerli ve güvenilir olduğu ve 

ideal kesme noktasının 23/24 olduğu bildirilmiştir (38). Bu ölçek çalışmada yer alacak 

hastaların kognitif durumlarının belirlenmesi amacıyla uygulanarak, skoru 24 ve üzeri 

olan hastalar çalışmaya dahil edilmiştir. 

 

3.2.1.2. Ege Afazi Testi  

 

Test, Ege Ünivesitesi Tıp Fakültesi’nde Atamaz ve arkadaşları tarafından, 2006 

yılında geliştirilmiş 9 alt test içeren (spontan konuşma, praksi, duyduğunu anlama, dil 

üretimi, isimlendirme, okuma, görüleni anlama, yazma, resimleme ve hesaplama) ayrı 

ayrı ve toplam skorlamanın elde edilebildiği bir testlemedir (5). Bu test uygulanarak 

aynı yaş ve eğitim durumundaki sağlıklı kişilerin referans değerleri dikkate alınarak bu 

referans sınırları içerisindeki hastalar çalışmaya alınmıştır.  
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3.2.1.3. “Line Bisection Test”  

 

Hastalarda hemispasyal ihmal sendromu olup olmadığını testlemek amacıyla 

uygulanan bu testte birbirine paralel çizilmiş 200 mm uzunluğunda 3 düz çizgi üzerinde 

hastanın algıladığı orta noktayı işaretlemesi istenmiştir. Test bir ya da bir kaç paralel 

çizgi kullanılarak ya da çeşitli şekillerde gerçekleştirilebilir ve değerlendirilebilir. Hasta 

orta olarak algıladığı noktayı işaretlediğinde bu noktanın çizginin gerçek orta noktasına 

olan uzaklığı cetvel yardımı ile ölçülür ve pozitif ya da negatif yönde olmak üzere mm 

cinsinden kaydedilir, normal dışı kabul edilebilecek bir sapma gözlenirse ihmal 

sendromunun varlığı düşünülür (112). Bu çalışmada üç çizgide ölçülen, en yüksek 

sapma değeri dikkate alınmıştır. Ülkemizde 22 sağlıklı olgudan elde edilen 1,0±4,4 

mm’lik sapma değerlerini dikkate alınarak, bu değer ve standart sapması kadar negatif 

veya pozitif değer aralığı içerisinde sapma gösteren hastalar çalışmaya alınmıştır. 

 

3.2.1.4. Modifiye Ashworth Skalası (MAS)  

 

Çalışmada hastaların üst ekstremite dirsek, el bileği ve parmak fleksör kaslarının  

spastisite durumlarını belirlemek için MAS (Tablo 3.1) kullanılmıştır. MAS’ın 

skorlamasında daha yüksek skor daha ileri spastisite anlamına gelmektedir, skala iyi 

düzeyde inter-rater güvenilirliğe sahip klinikte kullanımı kolay bir skorlama sistemi 

olarak (10) inmeli hastalarda spastisite değerlendirmesinde kullanılabilmektedir (8). 

Dirsek, el bileği ve parmak fleksör kasları spastisite skoru MAS’a göre 3 ve üzeri 

değerde olan hastalar çalışmaya dahil edilmemiştir. 
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Tablo 3.1. Modifiye Ashworth Skalası 

0 
Kas tonusunda artış yok. 
 

1 
Kas tonusunda hafif artış, etkilenen kısım fleksiyona veya esktansiyona hereket ettirilirken  hareketin 
sonunda yakalama ve bırakma tarzında minimal bir direnç hissedilir. 
 

1+   
Kas tonusunda hafif artış, hareketin yarısından azında etkilenen kısmın hareketinde yakalama tarzında 
minimal bir direnç hissedilir. 
 

2 
Kas tonusunda hareket açıklığı boyunca daha belirgin tonus artışı mevcuttur fakat ekstremite kolaylıkla 
hareket ettirilir. 
 

3 
Kas tonusunda dikkate değer artış, pasif harekette zorluk gözlenir. 
 

4 
Etkilenmiş kısım fleksiyon veya ekstansiyonda rijit. 
 

 

3.2.1.5. Gonyometrik ölçümler  

 

El ile ilgili yapılan çalışmalarda önemli bir kriter kabul edilen “Taub” (107, 108) 

kriterlerine (tam fleksiyon pozisyonundan itibaren el bileğinin en az 20º ekstansiyon, 

metakarpofalangel eklemlerin de en az 10º ekstansiyon hareketini gerçekleştirebilmesi) 

uyan olguların belirlenmesi amacıyla el bileği ve metakarpofalangel eklemlere ait 

ekstansiyon eklem hareket açıklığı dereceleri tam fleksiyondan ekstansiyon hareketine 

geçiş yapılması esnasında kaydedilmiştir.  

 

El bileğinin değerlendirilmesinde Universal Gonyometre, metakarpofalangel 

eklemler için ise Base&Line® parmak gonyometresi kullanılmıştır (80). İnmeli 

hastalarda gonyometrik ölçümleri yapmak, hastaların uygun pozisyonu sağlaması çok 

kolay bir işlem değildir fakat inme sonrası üst ekstremite değerlendirmelerinde bu 

ölçümlerin kullanıldığına rastlanılmaktadır (8). 

 

3.2.2. Pinçmetre ve Dinamometre Ölçümleri 

 

Olguların el kavrama güçlerinin belirlenmesi amacıyla Jamar el dinamometresi 

(Baseline hydraulic hand dynomometer,Irvington, NY, USA) kullanıldı. Ölçümler 
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hastalar dik oturur pozisyonda iken, omuz adduksiyonda, dirsek 90º fleksiyonda, ön kol 

ve el bileği nötral pozisyonda iken gerçekleştirildi. Ölçümler bilateral ve 3 kez 

tekrarlanarak yapıldı. Tutulan taraf ekstremitede elde edilen en yüksek değer analiz 

edilmek üzere dikkate alındı. Parmakların kavrama güçlerini değerlendirmek için 

pinçmetre (Baseline hydraulic pinch gauge, Irvington, NY, USA) kullanıldı. Ölçümler 

anahtar tutuş, üçlü kavrama ve parmak ucu kavramaları seklinde üç ayrı pozisyonda 

bilateral olarak yapıldı. Anahtar kavrama için başparmağın distal ortası ile işaret 

parmağının laterali arasında kalan pinçmetreye bastırıldı. Parmak ucu kavrama gücü, 

başparmak ucu ile işaret parmak ucunun pinçmetreyi sıkması şeklinde değerlendirildi. 

Üçlü kavrama gücü ise, başparmak iç kısmı ile pinçmetrenin sıkılması, diğer 

parmakların alttan destek olmaları şeklinde test edildi. Hastalardan aletleri maksimum 

güçle sıkmaları istendi. Parmak kavrama güçleri hasta dik oturur pozisyonda iken, omuz 

adduksiyonda,dirsek 90º fleksiyonda, ön kol nötral pozisyonda ve el bileği yaklaşık 20º 

ekstansiyonda iken ölçüldü. Pinçmetre için de ölçümler bilateral ve 3 tekrar ile 

uygulandı. Tutulan taraf ekstremitede elde edilen en yüksek değer dikkate alındı. Elde 

edilen tüm sonuçlar  kilogram (kg) cinsinden kaydedildi (74). İnmeli hastalarda bu 

ölçüm pozisyonlarının en doğru biçimde sağlanması pek mümkün olamamaktadır, fakat 

inme sonrası üst ekstremite değerlendirmelerinde bu ölçümlerin kullanıldığı 

görülmektedir (8), çalışmada ölçümlerin standart ölçüm pozisyonuna en yakın ve en 

uygun olarak gerçekleştirilmesine özen gösterilmiştir.  

 

3.2.3. “Action Research Arm Test” (ARAT) (EK 2) 

 

“Action Research Arm Test” üst ekstremite fonksiyonunu saptamaya yönelik 

gözlemsel bir testtir. İlk olarak 1981 yılında  “Upper Extremity Function Test” in (22) 

bir modifikasyonu olarak tanımlanmış ve kortikal hasar sonrası üst ekstremite 

iyileşmesini değerlendirmek amacıyla tasarlanmıştır. Testin uygulanması yaklaşık 10 

dakika almakta, her hangi bir özel eğitim gerektirmemekte ve standart olmayan  fakat 

uygun ölçülerde ekipman ile (çeşitli büyüklükte tahta bloklar, kriket topu, taş, kavanoz, 

bardak, deney tüpü,vida, misket) gerçekleştirilebilmektedir. Test alt testlere ayrılmış 

toplam 19 madde içerir, alt testler Kaba Kavrama, Sıkı Kavrama, İnce  Kavrama ve 

Kaba Hareket olmak üzere 4 adettir. Alt testlerdeki her bir madde için performans 0 
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(hiç hareket mümkün değil), 3 (hareket normal gerçekleştiriliyor) arası değişen 4 noktalı 

skala ile derecelendirilir. Eğer alt test skorları ilk en zor madde için maksimum puanı 

alırsa o alt testin diğer maddeleri de 3 puan alıyor kabul edilir, eğer hasta bu ilk 

maddede 3'ten daha az puan alırsa ikinci madde test edilir ki bu da en kolay maddedir, 

eğer hasta bunu da yapamıyorsa kalan diğerlerini de yapamayacağı düşünülerek bu alt 

grup testten toplamda 0 aldığı kabul edilir ve diğer alt teste geçilir. Testte alt maddelerin 

toplanmasıyla sağlanabilecek en yüksek total skor 57 en düşük skor ise 0'dır (70). Testin 

geçerliliği ve güvenilirliği çalışılmış  (47, 111) ve inmeli hastaların değerlendirilmesi 

amacı ile bir çok çalışmada kullanılmış bir ölçüm aracıdır (8, 24, 40, 41, 66, 75, 84, 92, 

121). ARAT bu tez çalışmasında hastaların el fonksiyonlarını değerlendirmek üzere 

kullanılan birincil fonksiyonel test olmuştur (Şekil 3.1). 

 

 

Şekil 3.1. ARAT el fonksiyonelliğini değerlendirme testi 

 

3.2.4. Modifiye “Jebsen&Taylor” El Fonksiyonları Testi (EK 3) 

 

Orjinal  test  Jebsen ve arkadaşları tarafından 1969 yılında geliştirilmiş, el 

fonksiyonlarının değerlendirilmesinde kullanılan 7 alt test içeren objektif ve standardize 

bir el fonksiyon testidir (55). Testin güvenilirliği ve geçerliliği yüksektir ve farklı yaş 

grupları ve cinsiyete göre hazırlanmış referans değerleri mevcuttur (39, 55, 71, 103). 
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Test ülkemizde yapılan çalışmalar da dahil olmak üzere inme geçirmiş hastaların 

el fonksiyonlarını değerlendirmede orijinal ya da modifiye şekilleri ile sıklıkla 

kullanılmaktadır (4, 8, 51, 76). Alt testler sırası ile verilen standart bir cümleyi yazma, 

özel bir tahta üzerindeki 5 adet kartı çevirme, küçük sık kullanılan objeleri toplama (her 

biri 2’şer adet bozuk para, ataç ve şişe kapağı), beslenme simulasyonu (4 adet fasulye 

tanesini tabaktan alıp ağza götürme), tavla pullarını dizme, geniş hafif objeleri taşıma ve 

geniş ağır objeleri taşımadan oluşmaktadır. Test zaman sınırlı uygulanan bir testtir. Her 

bir alt testi başarmak için bir zaman limiti verilir, hastanın alt testi gerçekleştirme için 

harcadığı zaman saniye cinsinden kaydedilir. Literatürde testin tamamlanması için 80 

(89), 120 (8, 37) ya da 180 (20) saniye gibi zamanlar tanındığı bildirilmiştir. Bu tez 

çalışmasında hastalara her bir alt test için 120 saniyelik bir zaman tanınmıştır. Bu 

zaman zarfında başaramayan hastalar için 120 saniye değeri dikkate alınmıştır. Test ne 

kadar kısa zamanda tamamlanırsa bu o kadar iyi sonuç anlamına gelmektedir. 

Çalışmada, özel yaptırılabilen ya da firma üretimi (90) şekli ile sunulabilinen bu testin 

orijinal olmayan fakat ölçüleri standart test ekipmanlarına eşdeğer olarak hazırlanmış 

bir şekli testin kendi standart prosedürlerine uygun olarak olguların el fonksiyonlarının 

değerlendirilmesi amacıyla ikincil fonksiyonel test olarak uygulandı (Şekil 3.2). Bazı 

yayınlarda da (8, 20, 48) rastlanabileceği üzere testin yazı yazmayı içeren ilk alt testi el 

dominantlığına bağlı olduğu için değerlendirmeye dahil edilmemiştir. 

 

 

Şekil 3.2. Modifiye “Jebsen&Taylor” El Fonksiyonları Testi 
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3.2.5. Duruöz El İndeksi  (DEİ) (EK 4) 

 

Duruöz El İndeksi bu çalışmada olguların tutulan taraf el fonksiyonlarını 

sorgulamak amacıyla kullanılan birincil ölçektir. DEİ, olgunun kendisi tarafından 

uygulanan elin fonksiyonel yeterliliğini ölçmek üzere Duruöz ve arkadaşları (29) 

tarafından geliştirilmiş bir indekstir. İndeks olgunun her hangi bir yardımcı 

kullanmadan, ölçekte yer alan görevleri ne kadar zorlanarak gerçekleştirebildiğini 

sorgulamaktadır. İçeriği mutfak (8 görev), giyinme (2 görev), hijyen (2 görev),  iş yeri 

(2 görev) ve diğer (4 görev) alt testlerini içeren toplam 18 görevden oluşmaktadır. 

Olgular el fonksiyonelliklerini 0 (hiç zorluk çekmeden yapabiliyorum) ve 5 (yapmak 

mümkün değil) skorları arasında belirtmektedirler. Ölçeğin toplam skoru 0 ile 90 

arasında değişmekte, yüksek skor daha ciddi bir yetersizliği belirtirken düşük skor daha 

iyi bir fonksiyonel yeterlilik anlamına gelmektedir. İndeksin uygulanması yaklaşık 3 

dakika almaktadır (29, 90). Farklı hastalıklarda kullanılmaktadır. Ölçeğin aslında ilk 

geliştirilmiş şekli romatizmal hastalıklara yöneliktir fakat indeksin inme geçirmiş 

hastalarda güvenilirlik ve geçerlilik çalışması mevcuttur (101). 

 

3.2.6. “ABILHAND” (EK 5) 

 

Olguların el fonksiyonlarını sorgulamak amacıyla kullanılan ikincil ölçek 

“ABILHAND” idi. “ABILHAND” sorgulamaya dayalı olarak beslenme, giyinme, ev 

işleri gibi günlük işleri gerçekleştirmede hastanın algıladığı zorluk derecesini ölçer. 

Ölçekte yer alan tek ya da çift el ile gerçekleştirilen 56 adet görev için olgunun 

kendisinden son bir aya yönelik olarak imkansız=0 puan, zor=1 puan ve kolay=2 puan 

şeklinde olan seçeneklerden kendisi için uygun olanı belirtmesi istenir. Daha yüksek 

puanın daha iyi fonksiyonel seviye anlamına geldiği bir ölçektir (1). Ölçeğin inme 

geçirmiş hastaların üst ekstremite el becerisini ölçmek üzere kullanılmasına yönelik 

“Rash” bazlı analizi yapılmıştır (85, 86), bu ölçek uluslararası dil validasyon kurallarına 

uygun şekilde çevrilerek, kullanılmıştır. Henüz ülkemizde yapılmış ve yayınlanmış 

güvenilirlik ve geçerlilik çalışması yoktur. 
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3.2.7. Tedavi Memnuniyeti Sorgulama Anketi (EK 6) 

 

Uygulanan tedavilerin hastanın bakış açısından değerlendirilmesi, klinik 

faydanın yanında hastayı ne kadar tatmin ettiğinin anlaşılması konusunun son 

dönemlerde önem kazanmış olması ve tedavinin niteliklerini hastanın eleştirmesine şans 

tanıması bakımından bu tez çalışmasında bu tür bir analize yer vermek istedik. Bu 

nedenle hazırlanan bu formun içeriğinde, hastanın kendi görüşüne dayalı olarak 

tedaviden ne kadar fayda gördüğü, ne kadar eğlendiği, ne kadar sıkıldığı, başkalarına 

önermeyi düşünüp düşünmediği, tedavi sıklığına ilişkin ne düşündüğü, tedaviye ne 

kadar hevesle geldiği ve tedaviyi genel olarak nasıl değerlendirdiği gibi sorular yer 

almaktador.Yedi sorudan oluşan, her bir sorusu 3 cevap tipi içeren (1-olumsuz, 2-

olumlu ve 3-çok olumlu düşünce) bu ölçeği uygulayarak, hastalardan kendilerine uygun 

olan cevabı belirtmeleri istenmiştir. Bu tez çalışmasında eğlence önemli ve üzerinde 

durulması gereken bir konudur; bu sebeple formda yer alan ilgili bölümlere verilecek 

cevapların incelenmesi önem arz etmektedir. Bu form hastaların kendisi tarafından 

doldurulmuştur, yazı yazma problemi olan hastalar ise yakınlarından yardım alarak bu 

işlemi tamamlamışlardır. 

 

3.3. HASTALARA UYGULANAN TEDAVİ  

 

3.3.1. Hastaların Tedaviye Alındığı Yer  

 

Sanal Gerçeklik Temelli Egzersiz (SG)  grubunda ve Göreve Yönlendirilmiş 

Egzersiz (GY)  grubunda yer alan hastalar İstanbul Üniversitesi Fizik Tedavi ve 

Rehabilitasyon Yüksekokulu, İş ve Uğraşı Ünitesi’nde fizyoterapist Elif Elçin Dereli 

tarafından tedaviye alınmışlardır. 
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3.3.2. Tedavi Süresi ve Yoğunluğu  

 

Kalıcı beyin plastisitesini sağlamada motor beceriye yönelik yoğun ve sık 

tekrarlı çalışmalar önemlidir (33, 88). Bu nedenle nöral plastisite mekanizmaları 

üzerinden düşünüldüğünde, inme sonrası beynin iyileşmesi ve fonksiyonel kazancın 

sağlanması için hastaların, aktif katılımının sağlandığı sık tekrarlı uygulamalar içeren, 

yoğun programlara alınması gerekir (26, 32, 33, 84, 99). Literatürde inme sonrası üst 

ekstremite rehabilitasyonuna yönelik her biri 45 dk, 1 saat ya da 2 saatlik, tek seans 

veya gün içinde çift seans şeklinde sürebilen 13-15 seanslık yoğun uygulamalara 

rastlanılmaktadır (76, 77). Bu tez çalışmasında iki hasta grubu da 5 hafta süre ile 

haftada 3 gün ve 1 tedavi seansı 2 saat sürecek şekilde bir tedavi görmüşlerdir. 

 

3.3.3. Sanal Gerçeklik Temelli Egzersiz Grubuna Uygulanan Tedavi  (3, 4, 11, 76) 

 

Sanal gerçeklik teknolojisinin rehabilitasyon alanında kullanımı son yıllarda 

giderek yaygınlaşmaktadır. Son çalışmalarda sanal rehabilitasyonun inme sonrası nöral 

organizasyona ve fonksiyonel motor becerilerin iyileşmesine olumlu katkıları 

olabileceğinden bahsedilmektedir (44, 54, 69, 120). İncelendiğinde geleneksel 

tedavilere kıyasla, sanal rehabilitasyonun tekrar, performansa dair geri bildirim ve 

motivasyon sağlaması gibi avantajları söz konusudur (45). Sanal gerçeklik kullanımı ile 

gerçek dünyada kuracağımız bir tedavi ortamından çok daha kısa sürede, ihtiyaç 

duyulan geri bildirim miktarı hastanın sonuçları üzerinden ayarlanarak ve çalışma 

çevresi istenildiği kadar çeşitlendirilerek, arzu edilen tedavi ortamının kurulması 

mümkündür (45, 46).  

 

Üst ekstremite rehabilitasyonu için sanal gerçeklik yöntemi ile tedavi 

uygulanması istendiğinde siber eldivenler bizim için en önemli cihazlardır. Bu 

eldivenler özel sensörler aracılığı ile elin tüm hareket açılarını algılayarak, sanal ortam 

içerisindeki objelerin manipulasyonunu sağlarlar (13). Diğer bir deyişle bilgisayar 

ekranında oluşturulan sanal ortam oyunları içerisinde hasta kendi elinin simulasyonunu 
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görebilmekte ve ekrandaki objeleri eli ile taşıma, tutma(örn bardak tutma), bırakma, 

sıkma, kavrama, blokları yerleştirme gibi aktiviteleri gerçekleştirebilmektedir (4).  

 

Bu tez çalışmasında yapılan değerlendirme seansında, öncelikle hastaya 

uygulanacak tedavi, kullanılacak ekipman ve karşılaşılabilecek zorluklar (oyun 

esnasında donma, bozulma ve benzeri problemler, görüntüde gecikme, kişinin 

gözlerinin rahatsız olması, cihazın rahatsız edebilme ihtimali gibi) ile ilgili bilgi 

verilmiştir. Dahil edilme kriterlerinde yer alması nedeniyle randomizasyon süreci 

öncesinde bütün hastalara eldivenden kısaca bahsedilmiş ve uyum sıkıntısı yaşayıp 

yaşamadıkları kontrol edilmiştir. Bu nedenle tüm hastaların bir ön bilgileri olmuştur 

fakat SG grubunun tedavisi için bu işlem tekrarlanarak uygulama öncelikle terapist 

üzerinde ve sonra hasta üzerinde yapılmak üzere ilk tedavi seansı gerçekleştirilmiştir.  

 

Hastalara fizyoterapist gözetimi ve desteği altında bir bilgisayar ekranı 

üzerinden, bir siber eldiven kullanarak, oyun niteliğinde bir çalışma içeren tedavi 

programı uygulanmıştır. Sanal ortamın oluşturulmasında Microsoft Windows Vista 32-

bit işletim sistemli, AMD Turion Dual Core RM-70 işlemcili, 2.00 GB bellekli, 

NVIDIA GeForce 8200M G ekran kartlı, 18 inch, HP Compaq Presario CQ50 diz üstü 

bilgisayar kullanıldı. Oyun eldiveni P5 Glove® (Şekil 3.3) ise hafif ağırlıklı (4.5 oz = 

128 gram), kolayca kullanabilmek üzere ergonomik tasarlanmış, fare ayarında iken tüm 

oyunlarla uyum sağlayan, gerçek ortamdaki hareketliliğe uyum sağlamak üzere 

bükülme sensörleri gibi hareket algılayıcıları olan (5 parmağın bağımsız ölçümünü 

sağlar), optik teknoloji ürünü, 60 Hz yenileme hızına sahip, bilgisayarın USB portuna 

kolayca takılıp, çok kolay kurulup kullanılabilen, infrared kontrol reseptörlü, her yerde 

kullanıma uygun bir cihazdır (78). Hasta, iş ve uğraşı ünitesinde yer alan tedavi masası 

üzerine yerleştirilmiş diz üstü bilgisayarın karşısında standart bir sandalyede 

oturmuştur. Eldiven, bilgisayara bir USB kablo ile bağlı olan infrared alıcısına takılarak 

ve her çalışma öncesi kendi kutusu içerisinde gelen kalibrasyon programı ile hastaya 

özel ayarlanarak kullanılmıştır.  
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Eldivenin kendisi ile gelen ve kullanıma uygun geliştirilmiş “Sandbox” ve “Air 

Lock” oyunları ile eldivenin kullanımına uygun olan “Chicken Invaders” ve yapboz 

oyunları tedavide kullanılmıştır. Bu eldiven ve benzeri eldivenler ile oynanabilecek bir 

çok oyun mevcuttur ve egzersiz amaçlı olarak çeşitli rehabilitasyon çalışmalarında 

kullanıldığı görülmektedir (3, 4, 11, 76, 91). 

 

 

                  

 

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3.3. P5 Glove® siber oyun eldiveni ve kalibrasyon programı 

 

3.3.3.1. “Sandbox” Oyunu (Şekil 3.4.) 

 

 Dört adet tahta kutu, ekran üzerinde boşluk tuşunun komutu ile birbirine paralel 

şekilde yan yana ya da ekranın köşelerine yerleşir şekilde oyun başlatılır. Bu oyun, 

olgulardan kutuları önce yan yana sonra arka arkaya, ardından sağa ve sola oblik 

yerleştirmeleri sonra kutuları üst üste dizmeye çalışmaları, son olarak ise ekranda 

seçilen bölgelere taşımaları istenerek çalışılmıştır. Hasta elinin simüle şeklini ekranda 

görmekte, parmak ve el hareketlerini ekran üzerinden izleyebilmektedir. Bu oyun ile 

gerçekleştirilen çalışma yaklaşık 30 dakika almıştır. Literatürde benzer oyunun Alamri 

ve arkadaşlarının çalışmasında da kullanıldığı görülmektedir (4).          
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Şekil 3.4. “Sandbox” Oyunu 

 

3.3.3.2.  “Air Lock” Oyunu (Şekil 3.5) 

 

 Her bir sette 10 adet gök taşını yakalamak ve yok edebilmek amaçlanır. Gök 

taşını yakalayabilmek için ekranda el hareketini göktaşını yakalamaya yöneltilmesi ve 

başlangıçta elin açık olması gerekmektedir. Hareketli şekilde ekranda yuvarlanarak, 

yaklaşan ve uzaklaşan gök taşlarını yakalayabilmek için, ekranda elin simgesi olan 

çember üzerine bir göktaşı denk geldiğinde hastadan avucuna tam fleksiyon yaptırması 

istenir. Gök taşının yok olması için bu hamleden sonra hastanın avucunu serbest 

bırakması diğer bir deyişle etkin bir ekstansiyon yapabilmesi gerekmektedir. Kısacası 

bu hareketlerle yakalanan göktaşları bir çember içinde yok edilip geriye uzaya doğru 

yollanabilmektedir. Bu oyun yaklaşık yarım saat süre ile oynanmıştır. 

 

Hastalar bu oyunlarda ilk başlarda çok zorlanabilmekte ve istenen zaman 

içerisinde az sayıda set tamamlayabilmektedirler. Seanslarda set değil zaman dikkate 

alınmış ve yarım saatlik süre çalışması içinde ne kadar set yapılırsa yapılsın önemli olan 

hedeflenen zamanı tamamlamak olmuştur.  
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Şekil 3.5.  “Air Lock” Oyunu  

 

3.3.3.3.  “Chicken Invaders” Oyunu (Şekil 3.6) 

 

Oyun sürekli seviye atlayarak ilerleme sağlanan ve zorlaşan bir oyundur. 

Tavukları vurmaya çalışan bir uzay mekiği, vurduğu tavuktan saçılan hamburger ve but 

parçalarını kazanmak için hareketli olmak ve bu hareket sırasında henüz vurulmamış 

tavuklardan saçılan yumurta yağmurundan da kaçmak durumundadır. Tavukları 

vurabilmek için özellikle işaret parmağının fleksiyon ve ekstansiyon hareketi 

gerekmektedir. Bu oyun da 30 dakika süre tanınarak oynanmıştır. 

 

Şekil 3.6. “Chicken Invaders” Oyunu   
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3.3.3.4. Yapboz Oyunu (Şekil 3.7) 

 

 Yine yarım saat süre ile çeşitli manzara resimleri ile oluşturulmuş yapboz 

oyunları bilgisayar ekranı üzerinden gerçekleştirilmiştir. Oyun programı üzerinde 

hastanın isim kaydı yapılabilmekte ve aynı zamanda işleyen süre oyun ekranının sağ üst 

köşesinde görünmektedir. İstenildiğinde süreyi durdurmak mümkündür. Eldiven 

bilgisayar faresi görevi görerek, hedeflenen yapboz parçasının fare tıklandığında alınıp, 

sürüklenmesini ve uygun yere bırakılmasını sağlar, parça doğru noktaya sürüklenmişse 

yerine oturur. Oyun özellikle işaret parmağı için aktif fleksiyon ve ekstansiyon 

hareketini gerektirmektedir. 

 

 

Şekil 3.7. Yapboz Oyunu 

 

Literatürde genellikle her biri yaklaşık 25-30 dakika alan 4 tip oyun içeren 

tedavi şekillerine rastlanmaktadır (3, 11, 76, 77), bu tür bir programın günde 2 set 

şeklinde uygulandığına dair bir çalışma da mevcuttur (76). Bu tez çalışmasında 

kullanılan oyunların yaklaşık bu sürelere denk geliyor olması dolayısı ile bir seans 2 

saat kadar sürmüştür. Kullanılan oyunlarda ses unsurları, başarı ya da başarısızlık 

göstergesi olarak yanıp sönen yazılar yer almaktadır, ayrıca hastaların isimleri oyun 

öncesi kayda alınabilmekte ve hasta adını oyun ekranında görebilmektedir.  
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3.3.4. Göreve Yönlendirilmiş Egersiz Grubuna UygulananTedavi (2, 36, 73, 83, 98, 

119) 

 

Göreve yönelik yapılan egzersizlerin tekrarlı olarak yapıldığı fonksiyonel 

tedavilerin beyinde nöral reorganizasyonu sağlayabilmede etkili olduğunu bildiren 

yayınlar mevcuttur (7, 84). Yeniden öğrenilen hareketlerin göreve özel yapılandırıldığı, 

özel motor becerilerin tekrarlı uygulanması ile kişinin o beceriye yönelik yeteneğinin 

geliştiği, motor görevlerin duysal girdiler doğrultusunda performansın ayarlanabildiği  

çevrelerde yapılması gerektiği bildirilmiştir (21, 72). Motor davranış üzerine yapılan 

araştırmalar iş ve meşguliyet terapistleri tarafından iyi bilinen ve kullanılan bir yöntem 

olan fonksiyona dayalı görevlerin kullanımını desteklemektedir (36). Yoğun tekrarlı ve 

hedefe yönelik bu tip çalışmalar ile beyin plastisitesi etkilenmektedir (33, 57). İş ve 

meşguliyet tedavilerinin temelinde, hastaların kendi iyileşme süreçlerinde fonksiyonel 

egzersizlere katılarak aktif rol alması yatar. Tedavi amaçlı kullanılan fonksiyonel 

görevler üst ekstremitenin destek amaçlı ağırlık aktarmasını, uzanma, taşıma, kaldırma, 

kavrama aktivitelerini ve sık kullanılan objelerin manipule edilmesini içermektedir. 

Çeşitli şekil, büyüklük ve dokularda objeler ile çalışılmalı, amaç çalışılan fonksiyonel 

görevlerin günlük yaşam işlerine aktarılması ve hastaların problem yaşadığı alanlardaki 

sorunların çözülerek fonksiyonelliklerinin yeniden sağlanması olmalıdır (36).  

 

Bu tez çalışmasında GY grubuna uygulanan egzersiz tedavisinin içeriğinde hasta 

değerlendirmesinde kullanılan testlerden seçme aktiviteleri ve bilinen özellikle üst 

ekstremitenin manipulatif yeteneklerinin geliştirilmesinde klinikte sıklıkla kullanılan ve 

üst ekstremitenin fonksiyonel bazlı tedavileri için önerilen hareket tiplerini içeren 

ekipmanlar kullanılmıştır (36, 73, 98). Klinikte fizyoterapist eşliğinde gerçekleştirilen, 

fonksiyonel el aktiviteleri içeren göreve yönelik 10 aktivitelik egzersiz programımızın 

içeriği (Şekil 3.8) aşağıda belirtilmektedir: 

• Sepete çeşitli objeleri koyma (silindirik, küresel objeler, kalem, ataç, silgi 

gibi nesneler) (15 dk) 

• Mandalları ipe asma (10 dk) 

• Çeşitli kutuların kapaklarını takıp çıkarma (10 dk) 
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• Defter sayfalarını çevirme (10 dk) 

• Küçük taşları ve misketleri bir kutuya koyma (10 dk) 

• Yapboz oyunu (Her biri 7X4 cm kenarlı 72 parçalık) (15 dk) 

• Delikli kutuya silindir blokları yerleştirme (15 dk) 

• Delikli şekilleri bloğa yerleştirme (15 dk) 

• Kapı kolu ve kilidini açma-kapama, kapı zincirini geçirme-çıkarma (10 dk) 

• İskambil kartlarını ters çevirme  (10 dk) 

 

Bu egzersiz seansı toplam 2’lik bir saat süre zarfında gerçekleştirilmiş; her bir 

aktivite için 10-15 dakika arasında değişen süreler tanınmıştır. Genellikle ilk seanslarda 

hastalar aktiviteyi tamamlamakta çok zorlanabilmekte hatta tamamlayamamaktadırlar. 

Bu nedenle aktivitenin başarılmasından çok belirlenen süre içerisinde yapılması ya da 

yapılması yönünde çaba gösterilmesi dikkate alınmıştır. 

 

 

Şekil 3.8. Göreve yönlendirilmiş egzersizler için kullanılan aktivite ekipmanları 
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3.4. İSTATİSTİKSEL ANALİZ 

 

Çalışmanın veri analizinde “SPSS (Statistical Package for Social Sciences) (SPSS 

15.0, SPSS, Chicago, IL)” istatistik programı kullanılmış, p ≤ 0,05 (iki yönlü) olan 

değerler istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir. Uygun olan ileri istatistik 

analizlerin seçilmesi amacı ile veri gruplarının dağılımlarının normal olup olmadığını 

saptamak için normalite testlerinin yapılması önemlidir. Bu çalışmada gerekli 

istatistiksel analizlere geçmeden önce tüm verilere olgu sayıları 30’dan az olduğu için 

Shaphiro-Wilks testi uygulanmış normalite belirlenerek, istatistiksel analize geçilmiştir. 

Shaphiro-Wilks testi ile yapilan analiz sonuçlarına göre iki yönlü olarak verilen p değeri 

≤ 0.05 olduğunda dağılımın normal olmadığı sonucu çıkmaktadır, non-parametrik 

istatistik tercih edilir, fakat daha büyük değer elde edilirse dağılım normal kabul edilir 

ve parametrik istatistik yapılır (82).  

 

Bu tez çalışmasında ön çalışma olarak yapılmış Shaphiro-Wilks testlerinin 

ışığında, çalışma gruplarındaki hastaların cinsiyet, inme tipi, tutulan hemisfer tarafı gibi 

nominal özelliklerinin karşılaştırılmasında 4 gözlü ki-kare tablosu kullanılarak “Fisher” 

kesin ki-kare testi kullanılmıştır. Hastaların yaş, hastalık süresi, MMDM skoru, EGE-

AT skoru, “Line Bisection Test” sapma değeri, el bileği eklemi ekstansiyonu, 

metakarpofalangel eklem ekstansiyonu ve proksimal interfalangel eklem ekstansiyonu 

değerleri “Independent Samples t-test” ile karşılaştırılarak grupların homojenitesi 

incelenmiştir. Grupların MAS ile belirlenen dirsek, el bileği ve parmak spasitisite 

skorları gibi kategorik değişkenler bakımından karşılaştırılmasında ise “Pearson” ki-

kare testi kullanılmıştır. Başlangıç pinçmetre ve dinamometre ölçüm sonuçlarının 

kıyaslanmasında üçlü kavrama ölçümü dışındaki tüm parametrelerin 

karşılaştırılmasında “Independent Samples t-test”, üçlü kavrama palmar ölçümü için ise 

“Mann Whitney U” testi kullanılmıştır. ARAT, Modifiye “Jebsen & Taylor” testi, 

Duruoz El İndeksi ve “ABILHAND” başlangıç ölçüm sonuçlarının karşılaştırılmasında 

“Independent Samples t-test” kullanılarak bu parametrelerdeki homojenite 

incelenmiştir.  
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Her bir hasta grubunun kendi içinde tedavi öncesi ve sonrası değerlerinin 

karşılaştırılmasında anahtar kavrama, parmak ucu kavrama ve elin kavraması için 

“Paired Samples t-test”, üçlü kavrama için ise “Willcoxon” işaretli sıra testi 

kullanılmıştır. ARAT ölçüm skorlarının tedavi öncesi ve sonrası kıyaslamalarında her 

bir grupta ARAT toplam skoru dışındaki ölçümlerin kıyaslanmasında “Paired Samples 

t- test”, toplam ARAT kıyaslanmasında ise “Willcoxon” işaretli sıra testi kullanılmıştır. 

Her bir grubun tedavi öncesi ve sonrası Modifiye “Jebsen&Taylor” El Fonksiyon Testi, 

Duruöz El İndeksi ve “ABILHAND” skorlarının karşılaştırılmasında ise “Paired 

Samples t-test” kullanılmıştır. Yalnızca Duruöz El İndeksi Temizlik alt grubu için GY 

grubunda “Paired Samples t-test” yerine non-parametrik bir karşılığı olan “Willcoxon” 

işaretli sıra testi kullanılmıştır. 

 

Uygulanan tedavi yöntemlerinin birbirine herhangi bir üstünlük gösterip 

göstermediğini saptayabilmek amacı ile her iki grup için ayrı ayrı tedavi sonunda elde 

edilen ölçüm sonuçlarına ait değerlerden başlangıç ölçümünde elde edilen değerler 

çıkarılmıştır. Bu şekilde elde edilen bu fark miktarlarının birbirine kıyaslanmalarında, 

tüm ölçümler ve testler için ‘Mann Whitney U’ testi uygulanmıştır. 

 

Hastaların tedavi sonundaki memnuniyetlerini belirten ankette yer alan 

değişkenlerin gruplar arası karşılaştırılması için yine non-parametrik bir yöntem olan 

‘Mann Whitney U’ testi ile karşılaştırma yapılmıştır, ayrıca kişilerin cevapları temel 

alınarak “Fisher” kesin ki-kare testi ile her bir kategoride yer alan kişi sayıları 

karşılaştırılmış ve gruplar arasında anlamlı fark olup olmadığı incelenmiştir. 
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4. BULGULAR 

Çalışmaya toplam 26 hasta başvurdu, 2 hasta kriterlere uygun olmadığı (bir 

hastanın MAS’a göre spastisite değeri 3 idi, diğer hastanın ise kronik romatizmal 

hastalığı mevcuttu), 1 hasta ise tedaviye düzenli katılım gösteremeyeceğini belirttiği 

için çalışma dışı bırakıldı.  

 

Çalışmaya dahil edilen 23 hastanın 11’i sanal gerçeklik temelli egzersiz (SG) 

grubunda, 12’si ise göreve yönlendirilmiş egzersiz (GY) grubunda yer aldı ve tüm 

seanslara katılarak çalışmayı tamamladılar.  

 

Yapılan “Fisher” kesin ki-kare testi ile gruplar cinsiyet, inme tipi ve tutulan 

hemisfer dağılımı bakımından karşılaştırıldığında, bu parametrelere göre grupların 

benzer olduğu gözlendi (Tablo 4.1).  

 

Tablo 4.1. Grupların cinsiyet, inme tipi ve tutulan hemisfer dağılımı bakımından 
karşılaştırılması 

Gruplar  
SG 

n=11 
GY 

n=12 

Toplam p 

Kadın 5 3 8 Cinsiyet 
Erkek 6 9 15 

0,304 

 
İskemik 

 
5 

 
7 

 
12 

 
İnme tipi 

Hemorajik 6 5 11 

 
0,537 

 
Sağ hemisfer 

 
4 

 
5 

 
9 

 
Tutulan 
hemisfer Sol hemisfer 7 7 14 

 
0,795 

 

 

Olguların  yaş ve klinik özelliklerinin benzerliğinin karşılaştırılması Tablo 4.2’de 

gösterilmektedir, buna göre hasta gruplarının yaş, hastalık süresi, kognitif fonksiyon, 

EGE afazi testi ve “Line Bisection Test” sonuçları “Independent Samples t-test” ile 

kıyaslandığında grupların bu parametreler bakımından homojen dağılım gösterdikleri 

saptanmıştır. 
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Tablo 4.2. Grupların yaş ve klinik özellikleri bakımından kıyaslanması 

Gruplar  
SG 

Ort. ± Ss 
GY 

Ort. ± Ss 

 
p 

 
Yaş (yıl) 

 
50,82 ± 15,18 

 
49,00 ± 12,84 

 
0,761 

 
Hastalık süresi (ay) 

 
9,18 ± 5,55 

 
10,67 ± 6,29 

 
0,554 

 
MMDM skoru 

 
27,91 ± 1,64 

 
28,38 ± 0,71 

 
0,380 

 
EGE-AT skoru 

 
31,55 ± 14,13 

 
31,42 ± 13,68 

 
0,983 

 
“Line Bisection Test” sapma miktarı (mm)  

 
0,68 ± 2,56 

 
1,46 ± 1,78 

 
0,414 

 

Her iki grubun Modifiye Ashworth Skalası (MAS) ile skorlanan spastisite değerleri 

“Pearson” ki-kare testi ile karşılaştırıldığında gruplar benzer bulunmuştur (Tablo 4.3). 

 

Tablo 4.3. Grupların dirsek, el bileği ve parmak spastisitesi dağılımlarının “Pearson” ki-
kare testi ile karşılaştırılması 

Gruplar  
SG 

n=11 
GY 

n=12 

 
p 

1+ 5 8 Dirsek MAS skoru 
     2 6 4 

 
0,305 

     1 3 3 
 

1+ 
 
5 

 
6 

 
 
El Bileği MAS skoru 

    2 3 3 

 
 

0,977 

1 2 5 
  

 1+ 
 
4 

 
4 

 
 
Parmak MAS skoru 

2 5 3 

 
 

0,418 
 

 

Grupların Tablo 4.4’te gösterilen el bileği eklemi, metakarpofalangel eklem ve 

proksimal interfalangel eklem ekstansiyon değerleri, “Taub” kriterlerine uygunluğun 

saptanabilmesi amacıyla, önerilen biçimde el bileği, metakarpofalangel eklem ve 

proksimal interfalangel eklemlerin tam fleksiyonundan itibaren yapılan ekstansiyon 

hareketi olarak ölçülmüştür. Elde edilen bu değerler bakımından gruplar “Independent 

Samples t-test” ile karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı farklılık 

gözlenmemiştir, gruplar homojendir. Dahil edilen tüm hastaların “Taub”un el bileği ve 

metakarpofalangel eklem ekstansiyonu için bildirdiği kriterleri  karşıladığı saptanmıştır. 



 46 

Tablo 4.4. Grupların başlangıç ekstansiyon yönündeki hareket açıklıklarının 
karşılaştırılması 

Gruplar  
SG 

Ort. ± Ss 
GY 

Ort. ± Ss 

 
p 

El bileği eklemi ekstansiyonu (º) 43,19 ± 14,19 46,25 ± 10,25 0,563 
Metakarpofalangel eklem ekstansiyonu (º) 25, 00 ± 3,87 24,17 ± 4,17 0,625 
Proksimal interfalangel eklem ekstansiyonu(º) 18,18 ± 3,37 19,17 ± 2,89 0,462 

 

Grupların pinçmetre ve dinamometre ölçümlerinin başlangıç değer 

karşılaştırmaları Tablo 4.5’te gösterilmektedir. Üçlü kavrama ölçümü dışındaki tüm 

parametrelerin karşılaştırılmasında “Independent Samples t-test”, üçlü kavrama palmar 

ölçümü için ise “Mann Whitney U” testi kullanılmıştır, yapılan istatistiksel analizler ile 

bu değişkenler bakımından gruplar arasında anlamlı fark gözlenmemiştir. 

 

Tablo 4.5. Grupların başlangıç pinçmetre ve dinamometre ölçüm sonuçlarının 
karşılaştırılması 

Gruplar  
SG 

Ort. ± Ss 
GY 

Ort. ± Ss 

 
p 

Anahtar kavrama gücü (kg) 1,41 ± 1,07 1,29 ± 1,13 0,801 
Parmak ucu kavrama gücü (kg) 1,00 ± 0,67 0,83 ± 0,72 0,571 
 
Üçlü kavrama gücü (kg) 

Med. (Min.-Mak.) 
1,0 (0,5 – 2,0) 

Med. (Min.-Mak.) 
0,5 (0,0 – 2,0) 

 
0,053 

 
El kavrama gücü (kg) 

 
11,73 ± 4,43 

 
9,50 ± 3,75 

 
0,210 

 

Değerlendirmelerde kullanılan ARAT, Modifiye “Jebsen & Taylor” El 

Fonksiyon Testi, Duruoz El İndeksi ve “ABILHAND” başlangıç ölçüm sonuçlarının 

karşılaştırılmasında “Independent Samples t-test” kullanılarak gruplar arası homojenite 

incelenmiştir.  

 

Çalışma gruplarının başlangıç ARAT toplam ve ARAT alt test skorları Tablo 

4.6’da yer almaktadır, gruplar bu değişkenler bakımından benzer bulunmuştur. 
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Tablo 4.6. Grupların başlangıç ARAT toplam ve alt test skorlarının karşılaştırılması 

Gruplar  
SG 

Ort. ± Ss 
GY 

Ort. ± Ss 

 
p 

ARAT-Toplam 31,82 ± 8,66 25,00 ± 8,98 0,078 
ARAT-Kaba kavrama 9,64 ± 3,61 7,67 ± 4,19 0,239 
ARAT-Sıkı kavrama 8,27 ± 2,20 6,50 ± 2,68 0,096 
ARAT-İnce kavrama 9,55 ± 3,05 7,42 ± 1,93 0,064 
ARAT-Kaba hareket 4,36 ± 1,12 3,42 ± 1,51 0,101 

 

 

Grupların başlangıç Modifiye “Jebsen&Taylor” testi sonuçlarının karşılaştırması 

Tablo 4.7’de verilmiştir, grupların bu test parametrelerini gerçekleştirebilmek için 

harcadıkları süreler benzer bulunmuştur. 

 

 

Tablo 4.7. Modifiye “Jebsen&Taylor” testi toplam ve alt test tamamlama sürelerinin 
karşılaştırılması 

Gruplar  
SG 

Ort. ± Ss 
GY 

Ort. ± Ss 

 
p 

Kart çevirme (sn) 35,91 ± 13,36 45,67 ± 15,52 0,120 
Obje toplama (sn) 36,91 ± 13,21 47,42 ± 14,97 0,088 
Beslenme (sn) 40,09 ± 9,59 45,41 ± 9,70 0,200 
Pul dizme (sn) 37,18 ± 12,73 45,42 ± 14,58 0,163 
Hafif taşıma (sn) 39,27 ± 6,36 45,50 ± 9,40 0,076 
Ağır taşıma (sn) 45,00 ± 7,24 49,17 ± 9,49 0,248 
Toplam (sn) 234,36 ± 54,40 278,58 ± 70,23 0,105 

 

Gruplar başlangıç Duruöz El İndeksi alt test, toplam ve “ABILHAND” skorları 

bakımından incelendiğinde, her iki grubun benzer olduğu görülmüştür (Tablo 4.8). 
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Tablo 4.8. Başlangıç Duruöz El İndeksi toplam, alt testler ve “ABILHAND” ölçüm 
sonuçlarının karşılaştırması 

Gruplar  

SG 

Ort. ± Ss 

GY 

Ort. ± Ss 

 

p 

    

Mutfak 25,27 ± 5,62 27,33 ± 7,40 0,459 

Giyim 8,55 ± 1,75 9,00 ± 1,48 0,511 

Temizlik 6,00 ± 2,24 6,08 ± 1,98 0,926 

İşyeri 4,46 ± 5,13 3,75 ± 4,71 0,736 

Diğer 14,55 ± 4,48  16,33 ± 3,89 0,321 

Toplam 58,82 ± 10,93 62,50 ± 10,97 0,429 

“ABILHAND” 17,09 ± 6,06 13,58 ± 4,17 0,127 

 

 

Tablolar incelendiğinde elde edilen tüm başlangıç değerleri bakımından 

grupların benzerlik gösterdiği görülmektedir. İstatistiksel analizde ikinci bir adım 

olarak, uygulanan 5 haftalık tedavi sürecinin ardından hastalar tekrar değerlendirmeye 

alındığında elde edilen değerler ile başlangıç değerleri karşılaştırılarak ölçüm 

sonuçlarında her bir grubun kendi içinde başlangıç değerlerine göre değişim gösterip 

göstermediği incelenmiştir. Buna göre hastaların pinçmetre ve dinamometre 

ölçümlerinde elde edilen kavrama gücü değerlerinin SG grubu için tedavi öncesi ve 

sonrası karşılaştırması Tablo 4.9’da, GY grubu için ise Tablo 4.10’da gösterilmektedir. 

İstatistiksel analizde anahtar kavrama, parmak ucu kavrama ve elin kavraması için 

“Paired Samples t-test”, üçlü kavrama için ise “Willcoxon” işaretli sıra testi 

kullanılmıştır. Tablolar incelendiğinde her iki grubun tüm kavrama güçlerinde artış 

yönünde istatistiksel olarak anlamlı bir değişim gözlenmektedir. 
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Tablo 4.9. SG Grubunun tedavi öncesi ve sonrası pinçmetre ve dinamometre ile elde edilen 
ölçüm sonuçlarının karşılaştırılması 

Zaman  
TÖ 

Ort. ± Ss 
TS 

Ort. ± Ss 

 
p 

Anahtar kavrama gücü (kg) 1,41 ± 1,07 2,18 ± 0,85 0,007 
Parmak ucu kavrama gücü (kg) 1,00 ± 0,67 1,59 ± 0,74 0,026 
 
Üçlü kavrama gücü (kg) 

Med. (Min.-Mak.) 
1,0 (0,5 – 2,0) 

Med. (Min.-Mak.) 
1,5 (1,0 – 2,5) 

 
0,008 

 
El kavrama gücü (kg) 

 
11,73 ± 4,43 

 
14,09 ± 4,70 

 
0,001 

 

 

 

Tablo 4.10. GY Grubunun tedavi öncesi ve sonrası pinçmetre ve dinamometre ile elde 
edilen ölçüm sonuçlarının karşılaştırılması 

Zaman  
TÖ 

Ort. ± Ss 
TS 

Ort. ± Ss 

 
p 

Anahtar kavrama gücü (kg) 1,29 ± 1,13 2,63 ± 1,03 0,000 
Parmak ucu kavrama gücü (kg) 0,83 ± 0,72 1,88 ± 0,53 0,001 
 
Üçlü kavrama gücü (kg) 

Med. (Min.-Mak.) 
0,5 (0,0 – 2,0) 

Med. (Min.-Mak.) 
2,0 (1,5 – 3,0) 

 
0,003 

 
El kavrama gücü (kg) 

 
9,50 ± 3,75 

 
13,58 ± 3,18 

 
0,001 

 

Her bir grubun kendi içinde ARAT toplam ve alt test skorlarının tedavi öncesi 

ve sonrası değerlerinin karşılaştırılması SG grubu için tablo 4.11, GY grubu için Tablo 

4.12’de verilmektedir. Her bir grubun ARAT toplam skoru dışındaki ölçümlerinin 

kıyaslanmasında “Paired Samples t-test”, toplam ARAT skorlarının kıyaslanmasında ise 

“Willcoxon” işaretli sıra testi kullanılmıştır, buna göre tablolara bakıldığında her iki 

grubun sonuçlarının istatistiksel olarak anlamlı, olumlu yönde değişim gösterdiği 

görülmektedir. 

 

 

 

 



 50 

Tablo 4.11. SG Grubunun tedavi öncesi ve sonrası ARAT toplam ve alt test skorlarının 
karşılaştırılması 

Zaman  
TÖ 

Ort. ± Ss 
TS 

Ort. ± Ss 

 
p 

ARAT-Toplam Med. (Min.-Mak.) 
35,0 (16,0 – 44,0) 

Med. (Min.-Mak.) 
46,0 (33,0 – 57,0) 

0,003 

ARAT-Kaba kavrama 9,64 ± 3,61 14,72 ± 3,26 0,000 
ARAT-Sıkı kavrama 8,27 ± 2,20 11,27 ± 1,35 0,000 
ARAT-İnce kavrama 9,55 ± 3,05 14,46 ± 2,66 0,000 
ARAT-Kaba hareket 4,36 ± 1,12 7,00 ± 1,67 0,000 
 

 

 

Tablo 4.12. GY Grubunun tedavi öncesi ve sonrası ARAT toplam ve alt test skorlarının 
karşılaştırılması 

Zaman  
TÖ 

Ort. ± Ss 
TS 

Ort. ± Ss 

 
p 

ARAT-Toplam Med. (Min.-Mak.) 
25,0 (14,0 – 46,0) 

Med. (Min.-Mak.) 
44,5 (41,0 – 57,0) 

0,002 

ARAT-Kaba kavrama 7,67 ± 4,19 15,83 ± 2,21 0,000 
ARAT-Sıkı kavrama 6,50 ± 2,68 10,67 ± 1,44 0,000 
ARAT-İnce kavrama 7,42 ± 1,93 14,58 ± 2,31 0,000 
ARAT-Kaba hareket 3,42 ± 1,51 6,75 ± 1,71 0,000 

 

İstatistiksel analizde, grup içinde tedavi öncesi ve sonrası Modifiye 

“Jebsen&Taylor” El Fonksiyon Testi, Duruöz El İndeksi ve “ABILHAND” skorlarının 

karşılaştırılmasında “Paired Samples t-test” kullanılmıştır. Yalnızca GY grubunun 

Duruöz El İndeksi Temizlik alt testinde “Paired Samples t-test” yerine non-parametric 

“Wilcoxon” işaretli sıra testi ile analiz yapılmıştır. 

 

Her iki grupta yer alan hastaların başlangıçta ve tedavi uygulandıktan sonra elde 

edilen Modifiye “Jebsen&Taylor” testi alt test ve toplam tamamlama süreleri 

incelendiğinde, tüm değerlerde her iki grubun da olumlu yönde istatistiksel olarak 

anlamlı farklılık gösterdiği kaydedilmiştir (Tablo 4.13, Tablo 4.14).   
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Tablo 4.13. SG Grubunun tedavi öncesi ve sonrası Modifiye “Jebsen&Taylor” alt test ve 
toplam tamamlama sürelerinin karşılaştırılması  

Zaman  
TÖ 

Ort. ± Ss 
TS 

Ort. ± Ss 

 
p 

Kart çevirme (sn) 35,91 ± 13,36 25,09 ± 12,77 0,000 
Obje toplama (sn) 36,91 ± 13,21 26,00 ± 12,38 0,000 
Beslenme (sn) 40,09 ± 9,59 25,00 ± 11,45 0,000 
Pul dizme (sn) 37,18 ± 12,73 25,00 ± 10,10 0,000 
Hafif taşıma (sn) 39,27 ± 6,36 26,18 ± 7,13 0,000 
Ağır taşıma (sn) 45,00 ± 7,24 27,18 ± 8,42 0,000 
Toplam (sn) 234,36 ± 54,40 154,46 ± 56,73 0,000 
 

 

 

Tablo 4.14. GY Grubunun tedavi öncesi ve sonrası Modifiye “Jebsen&Taylor” alt test ve 
toplam tamamlama sürelerinin karşılaştırılması 

Zaman  
TÖ 

Ort. ± Ss 
TS 

Ort. ± Ss 

 
p 

Kart çevirme (sn) 45,67 ± 15,52 30,17 ± 11,82 0,001 
Obje toplama (sn) 47,42 ± 14,97 28,42 ± 8,74 0,000 
Beslenme (sn) 45,41 ± 9,70 28,58 ± 5,71 0,000 
Pul dizme (sn) 45,42 ± 14,58 27,00 ± 8,02 0,000 
Hafif taşıma (sn) 45,50 ± 9,40 28,33 ± 4,94 0,000 
Ağır taşıma (sn) 49,17 ± 9,49 31,58 ± 5,71 0,000 
Toplam (sn) 278,58 ± 70,23 174,09 ± 38,13 0,000 

 

Başlangıçta ve tedavi sonunda elde ettiğimiz Duruöz El İndeksi alt test ve 

toplam skor değerleri incelendiğinde, SG grubunda (Tablo 4.15) İşyeri alt testi dışında 

tüm alt test ve toplam skorlarında olumlu yönde denebilecek anlamlı farklılık 

gözlendiği, GY grubu (Tablo 4.16) için de benzer sonuca rastlandığı görülmektedir.  
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Tablo 4.15. SG Grubunun tedavi öncesi ve sonrası Duruöz El İndeksi ve “ABILHAND” 
ölçüm sonuçlarının karşılaştırılması 

 Zaman 
 TÖ 

Ort. ± Ss 
TS 

Ort. ± Ss 

 
p 

Mutfak 25,27 ± 5,62 15,36 ± 4,52 0,000 
Giyim 8,55 ± 1,75 5,27 ± 1,68 0,000 
Temizlik 6,00 ± 2,24 2,82 ± 0,75 0,000 
İşyeri 4,46 ± 5,13 4,18 ± 4,94 0,341 
Diğer 14,55 ± 4,48  7,18 ± 2,52 0,000 
Toplam 58,82 ± 10,93 34,82 ± 6,62 0,000 
“ABILHAND” 17,09 ± 6,06 33,09 ± 5,89 0,000 

 

Tablo 4.16. GY Grubunun tedavi öncesi ve sonrası Duruöz El İndeksi ve “ABILHAND” 
ölçüm sonuçlarının karşılaştırılması 

Zaman  
TÖ 

Ort. ± Ss 
TS 

Ort. ± Ss 

 
p 

Mutfak 27,33 ± 7,40 14,42 ± 3,12 0,000 
Giyim 9,00 ± 1,48 4,33 ± 1,07 0,000 
 
Temizlik 

Med. (Min.-Mak.) 
6,0 (3,0 – 9,0) 

Med. (Min.-Mak.) 
3,0 (1,0 – 18,0) 

 
0,033 

İşyeri 3,75 ± 4,71 4,18 ± 4,94 0,191 
Diğer 16,33 ± 3,89 7,08 ± 2,47 0,000 
Toplam 62,50 ± 10,97 33,33 ± 6,68 0,000 
“ABILHAND” 13,58 ± 4,17 31,50 ± 6,17 0,000 

 

Uygulanan tedavi yöntemlerinin birbirine herhangi bir üstünlük gösterip 

göstermediğini saptayabilmek amacı ile her iki grup için ayrı ayrı tedavi sonunda elde 

edilen ölçüm sonuçlarına ait değerlerden başlangıç ölçümünde elde edilen değerler 

çıkarılmıştır. Elde edilen bu fark miktarlarının “Mann Whitney U” testi kullanılarak 

birbirleri ile kıyaslanmaları tablo ve grafikler ile gösterilmektedir (Tablo 4.17-4.18-

4.19-4.20 ve Şekil 4.1-4.2-4.3-4.4) 

 

Olguların tedavi sonrasında kaba ve ince kavrama güçlerinde saptanan değişim 

miktarları Tablo 4.17 ve Şekil 4.1’de gösterilmektedir, buna göre yalnızca üçlü 

kavramada GY grubunda SY grubuna göre anlamlı miktarda daha fazla güçlenme 

gözlenmiştir.  
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Tablo 4.17. Grupların tedavi sonrasında kaba ve ince kavrama gücünde elde edilen 
değişim miktarlarının gruplar arasında kıyaslanması 

Gruplar  
SG 

Med. (Min.-Mak.) 
 

GY 
Med. (Min.-Mak.) 

 

 
p 

Anahtar kavrama gücü (kg) 0,5 (0,0 – 2,5) 
 

1,5 (0,0 – 3,0) 0,072 

Parmak ucu kavrama gücü (kg) 0,5 (0,0 – 2,0) 
 

1,0 (0,0 – 2,5) 0,138 

Üçlü kavrama gücü (kg) 0,5 (0,0 – 2,0) 
 

1,5 (0,0 – 3,0) 0,013 

El kavrama gücü (kg) 2,0 (0,0 – 5,0) 
 

4,0 (0,0 – 1,0) 0,151 
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Şekil 4.1. Grupların tedavi sonrasında kaba ve ince kavrama gücünde elde edilen değişim 
miktarlarının gruplar arasında kıyaslanması grafiği 

 

Olguların tedavi sonrasında ARAT toplam ve alt test gruplarında saptanan 

değişim miktarları Tablo 4.18 ve Şekil 4.2’de gösterilmektedir, buna göre GY grubunda 

ARAT toplam, kaba kavrama ve ince kavrama değerlerinde elde edilen değişim 

miktarlarının SG grubuna göre iyileşme yönünde üstünlüğü söz konusudur.  

 

 

kg 

 

p=0,013 
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Tablo 4.18. Grupların tedavi sonrasında ARAT sonuçlarında elde edilen değişim 
miktarlarının gruplar arasında kıyaslanması 

Gruplar  
SG 

Med. (Min.-Mak.) 
 

GY 
Med. (Min.-Mak.) 

 

 
p 

ARAT-Toplam 15,0 (11,0 – 23,0) 
 

22,0 (10,0 – 37,0) 
 

0,011 

ARAT-Kaba kavrama 6,0 (3,0 – 9,0) 
 

8,5 (0,0 – 14,0) 
 

0,043 

ARAT-Sıkı kavrama 4,0 (0,0 – 4,0) 
 

5,0 (0,0 – 7,0) 
 

0,110 

ARAT-İnce kavrama 5,0 (2,0 – 9,0) 
 

7,0 (5,0 – 10,0) 
 

0,019 

ARAT-Kaba hareket 2,0 (0,0 – 6,0) 
 

3,0 (1,0 – 7,0) 0,305 
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Şekil 4.2. Grupların tedavi sonrasında ARAT sonuçlarında elde edilen değişim 
miktarlarının gruplar arasında kıyaslanması grafiği  

 

Olguların tedavi sonrası elde edilen Modifiye “Jebsen&Taylor” tamamlama 

sürelerindeki değişim miktarlarının gruplar arasında kıyaslanması Tablo 4.19 ve Şekil 

4.3’te gösterilmektedir. Yalnızca 3. alt testte testi tamamlama süresi bakımından, GY 

grubu SG grubuna üstünlük sağlamıştır. 

 

p=0,011 

p=0,043 

p=0,019 
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Tablo 4.19. Grupların tedavi sonrasında Modifiye “Jebsen&Taylor” tamamlama 
sürelerinde elde edilen değişim miktarlarının gruplar arasında kıyaslanması 

Gruplar  
SG 

Med. (Min.-Mak.) 
 

GY 
Med. (Min.-Mak.) 

 

 
p 

Kart çevirme (sn) -12,0 ((-18,0) – (-3,0)) 
 

-12,5 ((-39,0) – (-3,0)) 
 

0,402 

Obje toplama (sn) -12,0 ((-17,0) – (-4,0)) 
 

-19,5 ((-29,0) – (-5,0)) 
 

0,005 

Beslenme (sn) -16,0 ((-26,0) – (-5,0)) 
 

-16,5 ((-25,0) – (-8,0)) 
 

0,458 

Pul dizme (sn) -11,0 ((-25,0) – (-8,0)) 
 

-21,0 ((-32,0) – (-0,0)) 
 

0,073 

Hafif taşıma (sn) -13,0 ((-20,0) – (-3,0)) 
 

-17,0 ((-28,0) – (-5,0)) 
 

0,129 

Ağır taşıma (sn) -19,0 ((-30,0) – (-10,0)) 
 

-17,0 ((-33,0) – (-9,0)) 
 

0,853 

Toplam (sn) -83,0 ((-108,0) – (-44,0)) 
 

-112,50 ((-170,0) – (-34,0)) 
 

0,060 
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Şekil 4.3. Grupların tedavi sonrasında Modifiye “Jebsen&Taylor” tamamlama 
sürelerinde elde edilen değişim miktarlarının gruplar arasında kıyaslanması 
grafiği 

 

Olguların tedavi programı sonunda Duruöz El İndeksi  toplam, alt test ve 

“ABILHAND” skorlarında tedavi öncesine göre elde edilen değişim miktarlarının 

karşılaştırılması Tablo 4.20 ve Şekil 4.4’te gösterilmektedir, elin fonksiyonelliğini 

p=0,005 
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sorgulayan bu ölçek sonuçlarına göre elde edilen değişim miktarları bakımından 

grupların birbirine üstünlüğüne rastlanmamıştır. 

 

Tablo 4.20. Grupların tedavi sonrasında Duruöz El İndeksi  toplam, alt test ve 
“ABILHAND” skorlarında elde edilen değişim miktarlarının gruplar arasında 
kıyaslanması 

Gruplar  
SG 

Med. (Min.-Mak.) 
 

GY 
Med. (Min.-Mak.) 

 

 
p 

Mutfak -9,0 ((-18,0) – (-5,0)) 
 

-14,5 ((-19,0) – (-5,0)) 
 

0,184 

Giyim -4,0 ((-6,0) – (0,0)) 
 

-5,0 ((-7,0) – (-2,0)) 
 

0,051 

Temizlik -3,0 ((-6,0) – (-1,0)) 
 

-3,0 ((-5,0) – (9,0)) 
 

0,685 

İşyeri 0,0 ((-3,0) – (0,0)) 
 

0,0 ((-2,0) – (0,0)) 
 

0,674 

Diğer -9,0 ((-10,0) – (-3,0)) 
 

-9,5 ((-14,0) – (-5,0)) 
 

0,230 

Toplam -25,0 ((-39,0) – (-10,0)) 
 

-31,5 ((-38,0) – (-16,0)) 
 

0,123 

“ABILHAND” 17,0 ((10,0) – (21,0)) 
 

17,5 ((2,0) – (26,0)) 
 

0,403 
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Şekil 4.4. Grupların tedavi sonrasında Duruöz El İndeksi  toplam, alt test ve 
“ABILHAND” skorlarında elde edilen değişim miktarlarının gruplar arasında 
kıyaslanması grafiği 
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  Çalışmada yer alan olgulara aldıkları tedavi sonunda uygulanan “Tedavi 

Memnuniyeti Sorgulama Anketi” sonucunda elde edilen değerler her iki grup arasında 

“Mann Whitney U” testi ile Tablo 4.21’de kıyaslanmıştır. Buna göre gruplar arasında 

“Eğlence” ve “Sıkılma” dışındaki alt gruplarda hiçbir anlamlı farklılığa rastlanmamıştır, 

bu iki alt grup için sonuçlar SG grubunun lehine bulunmuştur. 

 

Tablo 4.21. Hastaların Tedavi Memnuniyeti Sorgulama Anketi sonuçlarının 
karşılaştırılması 

Gruplar  
SG 

Med. (Min.-Mak.) 
 

GY 
Med. (Min.-Mak.) 

 

 
p 

Fayda 2,0 (1,0 – 2,0) 2,0 (1,0 – 2,0) 0,449 
Eğlence 2,0 (1,0 – 2,0) 1,0 (1,0 – 1,0) 0,000 
Sıkılma 2,0 (1,0 – 2,0) 1,0 (1,0 – 2,0) 0,002 
Öneri 2,0 (1,0 – 2,0) 2,0 (1,0 – 2,0) 0,260 
Sıklık 2,0 (1,0 – 2,0) 2,0 (1,0 – 2,0) 0,928 
Heves 2,0 (1,0 – 2,0) 1,0 (1,0 – 2,0) 0,608 
Genel 2,0 (1,0 – 2,0) 2,0 (1,0 – 2,0) 0,449 
Toplam 12,0 (8,0 – 14,0) 10,5 (7,0 – 12,0) 0,190 

 

Diğer yandan “Tedavi Memnuniyeti Sorgulama Anketi” için “Pearson” ki-kare 

testi ile kendisine uygun kategoride cevap vermiş olan kişilerin sayıları temel alınarak 

gruplar arası kıyas yapılarak da gruplar arası üstünlük karşılaştırılmıştır (Tablo 4.22). 

Bu kıyaslama sonucunda da eğlence ve sıkılma alt gruplarına yönelik olarak SG 

grubunun üstünlüğü söz konusu olmuştur. 
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Tablo 4.22. Grupların “Tedavi Memnuniyeti Sorgulama Anketi”ne verdikleri cevaplar 
bakımından kişi sayılarının “Pearson” ki-kare karşılaştırması 

Gruplar  
 

 
Skor 

SG 
n=11 

GY 
n=12 

 
p 

1 4 2 Fayda 
2 7 10 

0,283 

1 2 12 Eğlence 
2 9 0 

0,000 

1 2 11 Sıkılma 
2 9 1 

0,000 

1 5 2 Öneri 
 2 6 10 

0,134 

1 4 4 Sıklık 
2 7 8 

0,879 

1 5 7 Heves 
2 6 5 

0,537 

1 6 7 Genel 
2 5 5 

0,673 
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5. TARTIŞMA 

Beyin plastisitesinin uzun dönem sürdürülmesinde yoğun ve çok tekrarlı, duysal 

motor uyaranların kullanıldığı, motor becerilere yönelik çalışmaların önemi 

bilinmektedir (68, 88). Kişiye uygun motor öğrenmenin sağlanmasında kullanılan 

uyaranların ve geri bildirimlerin yoğunluğunun, bilgisayar teknolojilerinin kullanılması 

ile tutarlı ve etkin bir biçimde ayarlanması ve çeşitlendirilmesi mümkündür (16). Diğer 

bir ifade ile sanal gerçeklik; uygun bireysel motor öğrenme yaklaşımının ortaya 

konması için pratik ve pozitif geri bildirim yoğunluğunun değiştirilebildiği bir ortamda,  

hastanın katılımının sağlandığı ve motive edici bir çevre yaratma kapasitesine sahiptir 

(76, 93). Sanal gerçeklik ortamında gerçekleştirilen rehabilitasyon uygulamaları klinikte 

henüz çok tercih edilmemektedir fakat giderek yaygınlaşmaktadır (11, 17, 31, 44, 62). 

 

Klasik rehabilitasyon yaklaşımlarına bakıldığında rehabilitasyonun kendi doğası 

gereği tekrarlayıcı olduğu ve bu tekrarların tedavideki önemi bilinmektedir. Diğer 

yandan bu tekrarların hastanın motivasyonunu düşüren ve egzersiz tedavilerinde uyumu 

olumsuz yönde etkileyen bir unsur olduğu da görülmektedir. Bu noktada sanal 

gerçeklikten faydalanıldığında ise, tedavi esnasında oyuna yer verilmesi, oyun 

esnasında ekranda “harika”, “çok başarılı” gibi görsel ve işitsel ödüller ile 

karşılaşılması, oyunların ve sanal ortamın çeşitliliği ve zenginliği nedeni ile hastanın 

egzersize motivasyonunun arttırılması mümkün olmaktadır. Gelecekte bu tür 

rehabilitasyon oyunları ile hastaların birbirlerine karşı yarışabilmesinin de mümkün 

olacağı düşünülmekte diğer bir deyişle hastaların eğlenirken iyileşecekleri olasılığına 

literatürde yer verilmektedir (26). 

 

İnme sonrası elin fonksiyonel iyileşmesini sağlamak hiç kolay değildir. Hastanın 

kolu tamamen iyileşmiş olsa da elin yeteneklerinde uyumlu bir iyileşme olmadığı sürece 

anlamlı bir yaşam kalitesi sağlanamayacaktır. Kısacası inme sonrası el fonksiyonlarının 

yeniden kazandırılması, hastanın fonksiyonelliğinin sağlanması açısından oldukça 

önemli bir konudur. Bu nedenle tedavide başarıyı arttırmak ve hastayı rehabilitasyon 

sürecine daha fazla dahil edebilmek amacıyla yeni tedavi yöntemlerinin geliştirilmesi, 
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bu yöntemlerin incelenmesi, avantaj ve dezavantajlarının irdelenmesi önem 

kazanmaktadır. 

 

Bu tez çalışması, inme geçirmiş hastaların üst ekstremite rehabilitasyonunda el 

fonksiyonlarını yeniden kazandırmaya yönelik uygulanabilecek yeni bir tedavi yöntemi 

olan bilgisayar ortamında gerçekleştirilen Sanal Gerçeklik Temelli Egzersiz 

çalışmalarının, gerçek dünya ortamında gerçekleştirilen Göreve Yönelik Egzersiz 

çalışmaları kadar etkili olup olamayacağını ve bu iki yöntemin birbirlerine hangi 

yönlerden üstünlük göstereceğini belirlemek üzere tasarlanmıştır. Bu amaçla kurulan 

hipotez “İnme sonrası üst ekstremite rehabilitasyonunda, sanal ortamda bilgisayarlı 

sistem ve cihazların kullanımı ile gerçek dünya ortamında gerçekleştirilen fonksiyonel, 

göreve yönlendirilmiş egzersiz tedavisi kadar başarı sağlanabilir ve ilave olarak 

hastaların tedavi olurken eğlenmesinden yola çıkılarak tekrar ve yoğunluk gerektiren 

rehabilitasyon uygulamalarının sıkıcılığı sorununun üstesinden gelinebilir” idi. 

 

Bu amaç doğrultusunda çalışmaya 23 gönüllü dahil edildi. Randomizasyon ile 

gruplara ayrılan olguların 11’i sanal gerçeklik temelli egzersiz (SG), 12’si ise göreve 

yönlendirilmiş egzersiz (GY) grubuna katılarak tam bir uyum ile her biri 2 saatlik 13 

tedavi seansı içeren 5 haftalık çalışmayı tamamladılar. Çalışmaya dahil edilme kriteri 

olarak belirlenmemiş olmasına rağmen, literatürde konu ile ilgili çalışmalarda genellikle 

el bileği ve metakarpofalangel eklemin ekstansiyon hareket açısı için bildirilen “Taub” 

kriterleri (107, 108) dahil edilme kriteri olarak verilmekte ya da hastaların bu kriterlere 

uygunluğu belirtilmektedir (76). İnmeli hastalarda gonyometrik ölçümler için gerekli 

ölçüm pozisyonlarının doğru biçimde gerçekleştirilmesi pek kolay bir işlem değildir, 

fakat inme sonrası üst ekstremite değerlendirmelerinde bu ölçümler kullanılmaktadır (8, 

76). Çalışmada ölçümlerin standart ölçüm pozisyonlarına en yakın ve en uygun bir 

biçimde gerçekleştirilmesine özen gösterilmiştir. Yapılan gonyometrik ölçümlere göre 

katılan tüm olguların “Taub” kriterlerini karşıladığı belirlenmiştir. 

 

Beş hafta süresince uygulanan 13 seanslık tedavi programının ardından her iki 

gruptaki hastaların pinçmetre ve dinamometre ile değerlendirilen tüm ince ve kaba el 
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kavrama güçlerinde artış saptanmıştır. İki programın içeriğinde de güçlendirmeye 

yönelik bir egzersiz yer almamasına karşın, bu iyileşme bulgusunun saptanması sürpriz 

olmayabilir, çünkü hastaların fonksiyonel kazanımları, günlük yaşam içerisinde ellerini 

kullanmaya daha fazla özen göstermeleri ve bu yönde teşvik edilmeleri, normalde daha 

az kullandıkları ekstremiteye güç kazandırmış olabilir. Ayrıca uygulanan güç ölçüm 

testlerinde fonksiyonellik geliştikçe hastaların daha doğru ve etkili pozisyon 

alabilmeleri ve testin daha etkin gerçekleştirilmesi de bu sonucu yaratmış olabilir.  

 

Literatürde, inme sonrası hastaların transkranyal manyetik stimülasyon 

esnasında ince kavrama içeren bir aktiviteyi çalışması ile pinçmetre ölçümlerinde artışın 

sağlandığını bildiren bir çalışma bulunmaktadır. İnce kavramaya yönelik güçlendirme 

aktivitesi içermeyen bu çalışmada araştımacılar elde edilen kazanımı etkilenen taraf elin 

motor öğrenmesinin gelişmesine bağlamışlardır (106). Diğer yandan bu tez 

çalışmasında kullanılmamış olsa da sanal rehabilitasyon süreci içerisinde güçlendirme 

egzersizlerine yer verilebileceği bilinmelidir. Buna yönelik yapılan çalışmalar 

mevcuttur. Özellikle ortopedik rehabilitasyonda (42) ve inme rehabilitasyonunda da (11, 

77) sanal ortamda güçlendirme çalışmaları uygulanmıştır. Güçlendirme çalışmalarında 

kullanılan eldivenin özelliği, modeli, sensor sayısı gibi nitelikleri değişmekte, kullanılan 

oyun programı da direnç sağlayıcı olmaktadır. Bu tür bir eldivenin maliyeti 

kullandığımız eldivenden çok daha fazladır. Literatürde, kullanılan “Rutger Master 

II”nin oldukça etkin olduğu bildirilmiştir (13). Bu tez çalışmasında kullanılan oyun 

eldivenin özellikleri gereği tedavide güçlendirmeye yer verilemeyeceği için uygulanan 

fonksiyonel göreve yönelik egzersiz çalışmasında da bu yönde bir egzersizden 

kaçınılmıştır. Kullanılan bu eldivenin güçlendirme çalışmasında kullanılması uygun 

olmasa da düşük maliyetle elde edilebilecek fakat fonksiyonel anlamda etkili bir sanal 

rehabilitasyonu sağlayabilecek bir eldiven olduğu belirtilmiştir (78). Grupların birbirine 

kavrama kuvveti ölçümlerinde bir üstünlüğü olup olmadığına bakıldığında yalnızca üçlü 

kavrama aktivitesinde GY grubunun SR grubuna üstünlük gösterdiği saptanmıştır. Her 

iki grup da tedavi başı ve sonu kıyaslamasına dayanılarak iyileşme göstermiştir, fakat 

bir kontrol grubunun olmaması, bu ve diğer ölçümlerde tedavi öncesi ve sonrası 

karşılaştırması bakımından belirtilen yorumların gücünü azaltmaktadır. Yine de 

başlangıç ve son kıyaslamasında elde edilen iyileşme yönündeki bu bulgular çok 
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değerlidir. Göreve yönlendirilmiş egzersiz grubunda üstünlüğe rastlanma nedeni, gerçek 

objenin ağırlığı ile birlikte aktivitelerde daha fazla üçlü kavramanın yer alıyor olması, 

sanal gerçeklik temelli egzersiz grubunda ise genellikle işaret parmağı ve baş parmak 

aktivitelerinin yoğunluğunun göze çarpıyor olması olarak düşünülebilir. 

 

Merians ve arkadaşları üç olgu üzerinden yaptıkları yoğun sanal rehabilitasyon 

çalışmalarında, 2 hafta süre ile hafta içi 5 gün süren ve buna 4 günün ilave edildiği 14 

günlük sanal rehabilitasyon programında (günde 1-1,5 saatlik 4 seans) “CyberGlove” ve 

“Rutger Master II” eldivenlerini kullanmışlardır. Eklem hareket açıklığı (EHA), hız, 

bağımsız parmak hareketleri ve güçlendirmeyi içeren 4 egzersiz modelli bir sanal tedavi 

programını uygulamışlar, bütün olgularda EHA artışı elde ederken, olgulardan birinde 

baş parmak güçlenmesine ve hastaların ikisinde “Jebsen&Taylor” testi sonuçlarında 

iyileşmeye rastlamışlardır. Yazarlar tarafından bu durum sanal rehabilitasyon 

uygulamalarının kronik inmeli hastalar için rehabilitasyonda etkili olabileceği şeklinde 

yorumlanmıştır (76). 

 

ARAT sanal rehabilitasyon çalışmalarında ve üst ekstremitenin fonksiyonel 

aktivitelerini içeren çalışmalarda sıklıkla kullanılan bir testtir (24, 40, 66, 75). Bu tez 

çalışmasında olguların el fonksiyonelliğini değerlendirmede kullanılan birincil 

fonksiyonel test “Action Research Arm Test” (ARAT)’ın toplam ve alt test 

sonuçlarında, her bir grup kendi içinde olumlu yönde istatistiksel olarak anlamlı 

değişim göstermiştir. Bu parametrelerde gözlenen skor artışı ile her iki grup için 

iyileşme yönünde bir değişimden bahsedilebilir. ARAT içerisinde yer alan fonksiyonel 

aktivitelerden kutu yerleştirme gibi bazı aktivitelerin benzeri her iki grubun egzersizleri 

içerisinde de yer almaktaydı, uygulanan testlerin bazılarının tedavi aracı olarak tekrarlı 

kullanımı klinikte uyguladığımız bir yöntemdir, bu nedenle iyileşme gözlenmesi 

beklenen bir sonuçtur. Olguların tedavi sonrasında ARAT toplam ve alt testlerinde 

saptanan değişim miktarları incelendiğinde GY grubunda ARAT toplam, kaba kavrama 

ve ince kavrama değerlerinde elde edilen değişim miktarlarının SR grubuna göre 

iyileşme yönünde üstünlüğü söz konusu idi. GY grubunda kullanılan tedavi 

aktivitelerinde, ARAT’ın bu alt testlerinde yer alan aktivitelere benzerlik mevcuttu 

(örneğin tahta bloklar, uzun kısa deney tüpleri, misket, kriket topu gibi materyalleri 
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tedavide de kullanıldı). Bu durum grubun bu alt testlerde üstünlük göstermesinin bir 

nedeni olarak düşünülebilir. Her iki grubun pozitif yönde değişim göstermesi, her ne 

kadar bir kontrol grubu olmasa da iki yöntemin de yararlı olduğunu göstermektedir.  

 

Parry ve arkadaşları, eğitim, gevşeme, pasif hareket ve germe, inhibisyona 

yönelik mobilizasyon, masaj, ağrı kontrolü, stabilite, ağırlık aktarma, fasilitasyon, aktif 

hareket ve hedefe yönelik fonksiyonel aktiviteler içeren, 5 hafta süren toplam 10 saatlik 

bir tedavi programının sonuçlarına dayanarak, tekrarlı gözetim altında yapılan hareket 

ve fonksiyonel aktivite tedavisinin az hasar görmüş inmeli hastalarda etkin olduğunu 

rapor etmişlerdir (84). Benzer olarak Duncan, hastanın aktif katılım gösterdiği ve 

tekrarlı pratik içeren tedavilerin etkin olduğunu bildirmiştir (28). 

 

Crosbie ve arkadaşları, standart fizyoterapiye kıyasla sanal ortamda uygulanan 

rehabilitasyon uygulamalarını karşılaştırdıkları randomize kontrollü çalışmalarında, 3 

hafta süre ile 9 seanslık sanal ortamda uzanma ve kavrama aktiviteleri içeren bir 

çalışmayı günde yaklaşık 1 saat sürecek şekilde sanal rehabilitasyon grubuna (9 hasta) 

uygulamışlardır. Araştırmacılar yine bu tez çalışmasında olduğu gibi bir siber 

eldivenden faydalanmışlardır. Diğer yandan standart tedavi grubuna (9 hasta) ise eş 

değer seans sayısı ve süresince kas fasilitasyon teknikleri, germe egzersizleri, 

güçlendirme aktiviteleri ve fonksiyonel aktivitelerde etkilenmiş üst ekstremitenin 

kullanımını içeren standart bir programı uygulamışlardır. Değerlendirmeler tedavi 

sonunda ve tedavi bitiminden 6 hafta sonra takip amaçlı olarak üst ekstremite 

“Motricity Index” ve ARAT kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmacılar 3 haftalık 

çalışmanın sonunda “Motricity Index” sonuçlarında iki grubun da benzer iyileşme 

gösterdiğini, takip değerlendirmesinde ise sanal rehabilitasyon lehine yorumlanabilecek, 

standart tedavi grubunda fonksiyonel bir düşüşe rastladıklarını bildirmişlerdir. ARAT 

sonuçlarında ise standart tedavi grubu tedavi sonunda daha üstün iyileşme gösterirken, 

takip değerlendirmesinde sanal rehabilitasyon grubunun ARAT performansları daha 

ilerlemiş olarak saptanmış ve her iki grubun takip değerlendirmesi sonuçları benzer 

bulunmuştur. Araştırmacılar da bu tedavilerin kıyaslanmasında halen yeterli hasta sayısı 

ve uygun çalışma tasarımı olmaması nedeniyle yöntemler açısından yeterince iddaalı bir 

üstünlükten bahsedilemeyeceğini belirtmişlerdir (24). Bu çalışma, çalışmamızda 
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uygulanan yöntemlere içerik olarak benzerlik göstermekle birlikte yoğunluk ve süre 

bakımından çok daha azdır, fakat iki yöntemin kıyaslanması ve fonksiyonel 

değerlendirme ölçütü olarak ARAT’a yer verilmiş olması benzer özelliklerindendir. Bu 

tez çalışmasında takip değerlendirmesi yapılmamıştır, bu durum çalışmanın bir 

eksikliğidir. Bundan sonrası için hastaların takip değerlendirmelerinin yapılacağı bir 

ileri çalışma planlanabilir. Ayrıca halen hasta sayılarının daha geniş tutulacağı kontrollü 

çalışmalara ihtiyaç vardır, böylece çalışma sonuçlarının gücü artacaktır. Fakat 

seansların sık ve yoğun olması gereği, kriterlere uygun hastaların sağlanamaması gibi 

sorunlar bu durumu güçleştirebilmektedir. Çok daha geniş zaman ayrılmış çalışmalara 

ve takip sonuçlarına yönelmek gerekmektedir. Bu tez çalışmasında olgu sayısının daha 

fazla olması çalışmanın gücünü arttırıcı bir unsur olurdu fakat uygulanan tedavi 

süresinin uzun olması günde en fazla 2 hasta alımını olanaklı kılmıştır. Dahil edilme 

kriterlerini taşıyan hastaların tam ve düzenli olarak tedaviye katılımını sürdürmek 

çalışmalarda karşılaşılan zorluklardandır. Bu tez çalışmasının klinik anlamda 

tamamlanması için hedeflenen zaman içerisinde ancak 23 olgunun tedavisi 

sağlanabilmiştir. Çalışmanın tez çalışması olması belirlenen zaman içinde çalışmanın 

tamamlanmasını ve tek bir fizyoterapist tarafından hasta alımını gerektiren ve dolayısı 

ile tedavi edilen hasta sayısının yüksek olmasını önemli ölçüde kısıtlayabilen bir 

unsurdur. Diğer yandan literatürde sanal rehabilitasyon çalışmalarına bakıldığında daha 

çok olgu sunumları ya da az sayıda hasta ile yapılan çalışmalara rastlanmaktadır (3, 4, 

76) bu nedenle literatür ile kıyaslandığında hasta sayısının kabul edilebilir ölçüde 

olduğu söylenebilir. 

 

Her iki grupta yer alan hastaların başlangıçta ve tedavi uygulandıktan sonra elde 

edilen modifiye “Jebsen&Taylor” toplam ve alt test tamamlama süreleri incelendiğinde, 

her iki grupta da tüm test tamamlama sürelerinin başlangıçta elde edilen sürelere göre 

anlamlı olarak kısalmış olduğunu ve hastaların aktiviteleri daha kısa sürede 

tamamlayabildiğini söyleyebiliyoruz. Olguların tedavi sonrası elde edilen modifiye 

“Jebsen&Taylor” tamamlama sürelerindeki değişim miktarlarının gruplar arası 

kıyaslanmasına bakıldığında sadece üçüncü alt test olan objeleri toplamada test 

tamamlama süresi bakımından GY grubu SR grubuna üstünlük sağlamıştır. Testin bu alt 

grubu GY grubundaki hastaların bizzat egzersiz olarak gerçekleştirdiği bir aktivite idi, 
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her iki grupta da sürelerin anlamlı olarak azalmış olması bulgusuna ilave olarak GY 

grubunun SR grubuna üstünlük gösteriyor olması bu durum ile açıklanabilir. Bu 

sonuçlara göre sanal ya da gerçek her iki ortamda yapılan egzersizlerin hastanın 

iyileşmesine önemli katkısı olduğu düşünülebilir. 

 

Adamovich ve arkadaşları, 8 kronik inmeli hastaya sanal gerçekliğe dayalı bir 

tedavi programı uygulayarak sonuçları incelemişlerdir. Uyguladıkları tedavi bu tez 

çalışmasındaki tedavi seanslarına eşdeğer olarak 13 seans ve her seans yaklaşık 2-2,5 

saat olarak belirtilmiştir. Tedavide parmak EHA’sını, hızını, parmakların birbirinden 

bağımsız hareketini ve güçlendirmeyi içeren oyun programları, “CyberGlove” ve 

“Rutger Master II” eldivenleri kullanılarak uygulanmıştır (3). Her ne kadar bu 

kullanılan iki eldiven teknolojik bakımdan ve diğer teknik açılardan “P5 Glove®” oyun 

eldiveninden farklı nitelikte olsa da kullandığımız “P5 Glove®”un da rehabilitasyon 

çalışmalarına uygun olduğu daha önce belirtilmiştir. Tedavi sonunda araştırmacılar 

hastalarına “Jebsen&Taylor” testi uygulamış ve ayrıca elin kinematiğini incelemişlerdir. 

Yazarlar bu çalışmanın sonunda elde ettikleri bulgulara dayanarak sanal gerçeklik 

temelli egzersiz uygulamalarının el rehabilitasyonunda beceri ve koordinasyonu 

geliştirebilecek etkin bir yöntem olabileceğini savunmuşlardır. İlave olarak 

araştırmacılar bilgisayarlı tedavi sistemleri ile tedavi oluşturmada ortaya yeni araçlar 

çıkarılabileceğini ve bu durumun klinikte terapistlerin rolünü daha da 

geliştirilebileceğini düşündüklerini belirtmişlerdir (3). Her ne kadar bu uygulamalar 

gerektiğinde hastanın kendi kendine iyileşmesi için kullanabileceği bir tedavi ajanı 

haline gelebilir olsa da ihtiyaç duyduğu eğitim, kendisi için uygun seçimlerin ve 

yönlendirmelerin yapılması, gereksinimlerin saptanması ve bu tür uygulamaların  

klinikle bütünleşebilmesi bakımından sanal rehabilitasyon uygulamalarında terapistlere 

önemli rol düşmektedir.  

 

Bu tez çalışmasında elin beceri ve fonksiyonelliğini ölçen fonksiyonel testler 

dışında hastaların el fonksiyonelliğini sorgulamak amacı ile kullanılan sorgulama 

formları Duruöz El İndeksi alt testleri, toplam skor ve ABILHAND değerleri 

incelendiğinde, her iki grupta da  işyeri alt grubu dışında tüm alt test ve toplam 

skorlarda olumlu yönde bir değişim görülmüştür. İşyeri alt testi yazma aktivitesi 
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içerdiğinden, bu parametreye ilişkin olumlu değişim sağlanamaması göz ardı edilebilir. 

Hastaların tümünün sağ ekstremitelerinin dominant ve tutulan hemisferlerinin farklı 

olması nedeniyle bu alt testten anlamlı bir sonuç elde edilememesi doğal kabul 

edilebilir. Olguların tedavi programı sonunda Duruöz El İndeksi  toplam, alt test ve 

ABILHAND skorlarında tedavi öncesine göre elde edilen değişim miktarları 

karşılaştırıldığında, elin fonksiyonelliğini sorgulayan bu ölçek sonuçlarına göre 

grupların birbirine üstünlüğüne rastlanmamıştır. Hasta gruplarının bu beceri ve 

fonksiyonelliği inceleyen sorgulama formlarından elde edilen verilerine göre, gruplar 

benzer düzeyde iyileşme göstermişlerdir. 

 

Piron ve arkadaşlarının, randomize tek kör çalışmasında sanal tele rehabilitasyon 

ve geleneksel tedavi karşılaştırılmıştır. İskemik inme geçirmiş 36 hasta 18’er kişilik iki 

tedavi grubuna ayrılmıştır. Bir grup sanal tele rehabilitasyona (terapistin hastanede 

bulunup, internet üzerinden video konferans sistemi ile hastanın ekranını görerek 

kontrol ettiği, hastanın evinde gerçekleşen, 5 adet sanal egzersizi içeren çalışma), diğer 

grup ise kontrol grubunu oluşturmak üzere fizyoterapistin hastanın ihtiyaçlarına göre 

belirlediği egzersizleri (hastanın önünde yer alan farklı hedeflere dokunma, postural 

kontrol gibi) içeren geleneksel tedaviye alınmıştır. Haftada 5 gün,  günde 1 saat olmak 

üzere 1 aylık tedavi sonunda “Fugl Meyer” ve ABILHAND değerlendirmelerinde hasta 

gruplarının ikisinde de tüm sonuçlarda iyileşme gözlendiğini belirtmişlerdir (87). 

Gerçekleştirilen bu tez çalışmasında Duruöz ve ABILHAND sonuçlarında hastalarda 

iyileşme görülürken, gruplar arasında her hangi bir üstünlüğe rastlanmamıştır. Oysa 

fonksiyonel testlerde az da olsa üstünlük gösteren alanlar olmuştur, bu da sorgulama 

formlarının elin fonksiyonelliğini değerlendirme de gruplar arası üstünlükleri incelemek 

için yeterince güçlü olamayabileceği fikrini vermektedir. Piron’un çalışmasında 

uygulanan yöntem, sanal gerçekliğin en yeni modellerinden birisi olarak bu tez 

çalışmasından çok farklı bir uygulamadır. Terapist hasta kontrolünü uzaktan video 

konferans sistemi ile internet üzerinden yaparak sağlamakta ve hastaya yardımcı 

olmaktadır (87). Burada sanal gerçeklik doktorlara ve terapistlere hastanın izlenmesi 

olanağını vermekte, terapist ve hasta arasındaki mesafe sorununu çözmektedir, 

araştırmacılar da bu durumu dikkate alarak hastaneden erken taburcu sağlanması 

avantajından bahsetmişlerdir. Çalışma, bu tez çalışmasında olduğu gibi randomize 
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olması, tek kör gerçekleştirilmesi ve hasta sayısının fazla olması bakımlarından önemli 

bir çalışmadır.  

 

Kronik inmeli hastalara ilişkin bir derlemenin sonuçlarına göre, sanal ortamda 

30 saatlik fonksiyonel rehabilitasyon çalışması orta düzey motor bozuklukta tedavi 

stratejisi olarak önerilebilir (81). Aynı derleme, objektif fonksiyonel düzelmelerin inme 

rehabilitasyonunda 25 saatlik motor çalışmanın sonrasında ortaya çıkmaya başladığını, 

orta düzeyde bozuklukta fonksiyonel rehabilitasyon ve ciddi motor bozukluk için klasik 

rehabilitasyon yaklaşımının önerilmesini ve santral nöromodulasyonun ortaya çıkması 

ile motor çalışmanın tamamlandığını bildirmektedir. Bu tez çalışmasında 

gerçekleştirilen her biri 2’şer saatlik 13 seans toplam 26 saatlik her iki tedavi 

uygulaması da etkili ve başarılı sonuçlar sağlamıştır. 

 

Çalışmaya katılan tüm olgulara tedavi tamamlandıktan sonra uygulanan “Tedavi 

Memnuniyeti Sorgulama Anketi” sonucunda elde edilen değerlere göre gruplar arasında 

eğlence ve sıkılma dışındaki alt gruplarda anlamlı farklılığa rastlanmamıştır. Bu da 

gruplar arasında yalnızca tedavinin eğlendiriciliği bakımından, sanal gerçeklik 

unsurundan yararlanılarak tedavi edilen SG grubunun lehine bir bulgu olarak 

saptanmıştır. Çalışma hipotezi “İnme sonrası üst ekstremite rehabilitasyonunda, sanal 

ortamda bilgisayarlı sistem ve cihazların kullanımı ile gerçek dünya ortamında 

gerçekleştirilen fonksiyonel, göreve yönlendirilmiş egzersiz tedavisi kadar başarı 

sağlanabilir ve ilave olarak hastaların tedavi olurken eğlenmesinden yola çıkılarak 

tekrar ve yoğunluk gerektiren rehabilitasyon uygulamalarının sıkıcılığı sorununun 

üstesinden gelinebilir” idi. Bu ankette hastaların verdikleri 1 cevabı olumsuz düşüncede, 

2 cevabı olumlu düşüncede, 3 cevabı ise çok olumlu düşüncede olduklarını 

gösteriyordu. Her iki grupta da 3 düzeyinde cevaba rastlanmamıştır. Oyun içeriği ile 

tedavi olan SG grubunda eğlence ve sıkılma bölümlerinde bu tür bir cevap almış olmak 

hipotezin ikinci bölümünü çok güçlü bir biçimde destekleyen bir bulgu olabilirdi, yine 

de SG grubundaki hastaların çoğunun eğlence ve sıkılma alt grupları bakımından 

olumlu düşüncede olmalarını bir üstünlük olarak belirtmek mümkündür. Bu bilgilerin 

ışığında çalışma verilerinin kurulan hipotezi büyük ölçüde desteklediği söylenebilir.  
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Tüm hastalar gözle görülür biçimde ve kendi ifadeleri ile de belirttikleri üzere 

ilerleyen seanslarda daha başarılı hale gelmişlerdir. Hastaların motivasyonları özellikle 

geçmiş seansta beceremedikleri ya da çok zorlandıkları bir aktiviteyi yapar hale 

geldiklerinde artmaktaydı. Bu tür çalışmalarda sanal ortamda ya da gerçek ortamda, 

tedavinin fonksiyonel aktivite içeriyor olması tedavinin kendi doğasından gelen bir 

motivasyon etkisi oluşturur. Çünkü hasta tedavide yapacağı aktiviteyi hedefler ve 

hedefin varlığı hastanın içindeki başarma potansiyelini tetikler. Bu açıdan bakıldığında 

iki yöntemin de klasik rehabilitasyon yaklaşımlarından çok daha motive edici olduğu 

söylenebilir. Bu noktada motivasyonun hangi yöntemle daha kolay ve daha fazla 

sağlanabileceği, teknolojinin avantajları ve dezavantajları da düşünülerek 

incelenmelidir. 

 

Çalışmaya dahil edilen 23 hastanın tüm seanslara tam katılım göstererek 

çalışmayı tamamlamaları, çalışma tamamlandıktan sonra da tedaviye devam etme 

arzularının sürmesi, hatta düzenli olarak kontrollere gelmek istediklerini belirtmeleri her 

iki gruptaki hastaların tedavi memnuniyetlerini genel anlamda tanımlamada dikkate 

değer bir bulgudur. 

 

Uygulanan tedavinin hastayı sıkmadan, aksine eğlendirerek sürdürülebilmesi 

inme gibi beyin plastisitesini yeniden sağlamak için yoğun ve yüksek frekanslı egzersiz 

çalışılmasının gerekli olduğu durumlarda oldukça önemli bir kazanımdır. Bu nedenle 

sanal rehabilitasyon uygulamalarının ilerletilmesi, özellikle yeni etkili ve ilgi çekici 

egzersiz yazılımlarının geliştirilmesi önemli bir konudur. Bu tez çalışmasında hastaların 

tedavilerin içeriğinden, yoğunluğundan ve sıklığından ne kadar memnun kaldığı 

sorgulanmasına rağmen  özellikle hastaların hangi tip oyun ya da egzersizden memnun 

kaldığı sorgulanmamıştır. Merians ve arkadaşlarının, daha önce belirttiğimiz 3 hasta ile 

gerçekleştirdikleri çalışmalarında hastaların bilgisayar oyunu ile tedavi olmaktan ne 

kadar eğlendiği konusu da incelenmiş, tedaviye devam etme arzusu bölümü ortalaması 

7 üzerinden 5,4 olarak saptanmıştır. Ortalamayı düşüren değerin bir hastanın tedaviye 

evde devam etme arzusu olduğu bildirilmiştir. Hastaların tedaviye web üzerinden diğer 

hastalar ile iletişim ya da yarış halinde devam etme arzusu için ise 5,2 puan elde edilmiş 

hastalardan bir tanesinin bu duruma şiddetle karşı çıktığı belirtilmiştir. Araştırmacılar 
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bu tez çalışmasından farklı olarak hastaların egzersizlere yönelik fikirlerini de 

almışlardır. Hastaların en hoşlanmadığı egzersiz ayrı ayrı parmakları hareket ettirme 

tipindeki egzersiz olarak seçilmiş ve hastalar bu egzersizde çok zorlandıklarını 

belirtmişlerdir (77). Hasta sayısı çok az olsa da araştırmacıların web üzerinden diğer 

hastalarla iletişim arzusunu sorgulamaları ve egzersizlerin ayrı ayrı sorgulanması 

değerli bir katkıdır. Bu tez çalışmasında gözlemlere ve hastaların sözel ifadelerine 

dayanarak genellikle kutuları yerleştirme egzersizinde zorlanıldığı belirtilebilir. Alamri 

ve arkadaşları da, çalışmalarında hastaların en çok kutu yerleştirme tipindeki sanal 

egzersizde zorlandıklarını belirtmişlerdir (4). Sanal rehabilitasyon girişimlerinin 

zamanla daha fazla uygulamaya geçeceğini ve kliniğe yerleştikçe çalışmalarda özellikle 

kullanılan egzersiz ya da aktivite oyunlarının özelliklerinin incelenmesi ve geliştirilmesi 

üzerinde durularak hastaların gerçekten tedavi olurken eğlenmesi ya da diğer deyişle 

eğlenirken tedavi olması hususunun gerçekleştirilebileceği düşünülebilir. 

 

Grupların kıyaslanmasında yine gözlemsel incelemelerde görülmüştür ki, 

bilgisayar ve eldivenin kullanımı henüz tedavinin başında hastalara çekici gelen bir 

unsurdur. Hatta eldiven ve bilgisayarı gören diğer grupta yer alan hastalar ilgi ve 

meraklarını “Bu cihaz bizim için de kullanılacak mı? Ne zaman eldiveni kullanacağız?” 

gibi sorularıyla belli etmekteydiler. Hastalar için duydukları her yeni tedavi uygulaması 

bir umuttur, iyileşme arzusunun büyüklüğü nedeniyle hastalar duydukları her yeni 

tedaviyi merak etmektedirler, klinik gözlem ve deneyimlerimiz bu durumu 

doğrulamaktadır. Hastalar yeni tedavilere umut bağlamaya çok açık oldukları için 

yeniliğin getirdiği motivasyon etkisinin her zaman önemli olduğu düşüncesindeyiz. 

Hastaların yeni cihazı kullanma merakı ve ilgisi kadar, bilmedikleri cihazı kullanmaya 

çekinmeleri de söz konusu olabilmektedir, bu nedenle aletin tanıtımının tedavi öncesi 

iyi yapılmış olması, öncelikle terapistin uygulamayı kendi üzerinde göstermesi ve 

hastanın iyice öğrenmesini sağlaması, oyun sırasında gelişebilecek durumları bildirmesi 

önemli ve gereklidir ki bu aslında tüm tedavilerin ayrılmaz bir parçasıdır.  

 

Bilgisayarlı sistemler ile yaratılabilecek sanal ortamın çeşitliliğini bir 

rehabilitasyon merkezine sığdırmanın güçlüğü karşısında, bu ortam sadece bir 

bilgisayar, uygun donanım ve programla sağlanabilir. Bilgisayar ortamının ses ve 
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görüntü çeşitliliği, hastaların veri kaydının alınabilmesi, tedavi uygulamaları sırasında 

hastayı başarmaya özendirici işaret ve sesleri sunması, uygulanan aktivite ortamının 

güvenli olması önemli avantajlardandır. Aktivite ortamının güvenliği önemlidir çünkü 

hasta su dolu bir bardağı taşımak istediğinde gerçek ortamda düşürme ve etrafı ıslatma 

korkusu aktivite performansında gösterebileceği başarıyı azaltacaktır. Oysa sanal ortam 

içerisinde bu işlem yapılırken bu tür bir endişeye yer yoktur. Bu avantaja karşın 

hastanın sanal ortamda gösterdiği başarıyı gerçek ortama aktarmada ne kadar başarılı 

olacağı da düşünülmelidir. Sanal ortamdaki başarı tamamen gerçek ortama aktarılabilir 

mi sorusu da ayrı bir tartışma ve çalışma konusu olabilir. Bu tez çalışmasında 

fonksiyonel aktiviteler içeren ARAT ve “Jebsen&Taylor” testlerinde her iki grupta da 

başarılı sonuçlar elde edilmiştir. Sanal gerçeklik temelli egzersizlerin uygulandığı tedavi 

grubunun kısmen gerçek hayatta kullanılan elin fonksiyonel aktivitelerini içeren bu 

fonksiyonel testlere göre iyileşme göstermiş olması sanal ortamdaki bu çalışmanın 

gerçek yaşam aktivitelerine aktarılabildiği fikrini vermektedir. 

 

Kullanılan ekipman teknolojiye bağımlı olduğu için, tedavi seanslarında 

teknolojinin getirdiği sıkıntılar açığa çıkabilmektedir ve bu bir dezavantajdır. Örneğin 

oyun sırasında donmalar, görüntüde bozulmalar ve tedavi esnasında elektrik enerjisi 

kesintisi cihazın kullanımına engel olabilir. Bu çalışmada diz üstü bilgisayar kullanıldığı 

için elektrik enerjisi kesintisi kaynaklı bir sorun yaşanmamıştır fakat masa üstü 

cihazlarda bu sorun yaşanabilmektedir. Bununla birlikte, seanslar çalışıldığı sırada 

oyunlarda takılma, donma gibi durumlar ve bilgisayarın yeniden başlatılıp tüm 

ayarlamaların tekrarlanması ihtiyacı yaşanmıştır, bu durum tedavi seanslarında zaman 

kaybı oluşturabilmektedir. Görüntü kalitesinin ve hızının arttırılması ile bazı teknolojik 

sorunlar azalabilse de bu durumda mali konular devreye girmektedir. Teknolojik 

cihazlar ne kadar kaliteli ve hızlı olursa maliyetleri de o kadar artış gösterir. Piron’un 

tele rehabilitasyon çalışmasında internet bağlantısındaki yavaşlamaya bağlı görüntüde 

bulanıklaşma ya da  sinyal kaybı nedeniyle bağlantıda kesilme sorunları yaşandığından 

bahsedilmiştir (87).  

 

Hastalara oyun temelli bu tedavi uygulanrken, bilgisayar karşısında geçen 

zaman içerisinde ya da sonrasında “cybersickness” ya da “aftereffects” gibi durumlar ile 
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karşılaşmak mümkündür. Bu tez çalışmasında hastalar bu konuda bilgilendirilmişlerdir. 

Uygulanan seanslar esnasında ya da sonrasında sorulduğunda, hastalar bu durumlara ait 

bir sıkıntı bildirmemişlerdir. Her ne kadar sık rastlanmıyor olsa da bu gibi yan etkilere 

karşı bilinçli olmak çok önemlidir. Bununla birlikte, uzun süre ve yoğunlukta çalışılan 

bu tür bir sanal gerçeklik temelli programda ya da göreve yönelik egzersizlerin 

uygulanması esnasında, egzersiz uygulamalarında rastlanabilen, hastaların 

heyecanlanması, başaramama korkusu, telaşı ile karşılaşılabilir, bu durumlar karşısında 

da yaşanabilecek tansiyon problemleri, bunalma, sıkılma ve benzeri problemlere karşı 

dikkatli olmak konusu da önemlidir.  

 

Tüm bunların dışında kullanılan cihazın kalibrasyonu da oldukça önemlidir, 

cihaz her seans öncesi ve her hasta için ayrı ayrı kalibre edilmediğinde hastanın 

kullanımında uyumsuzluğa neden olabilmektedir. Kalibrasyonun sağlanmasının 

gerekliliği, her seans öncesi yapılmasının zorunluluğu bir miktar dezavantaj olarak 

algılanabilse de aslında kalibre edilmiş cihazın uygulamalarında standartlığın korunuyor 

olması da bir avantaj durumu olarak algılanabilir.  

 

Aynı sanal gerçeklik donanımı (örneğin kullanılan eldiven) çeşitli hasta tipleri 

için kullanılabilirken, yine aynı ekipman ile çok çeşitli tipte egzersizler çalışılabilir. 

Bunun dışında, el için bir egzersiz çalışması yaparken, el aktivitelerinde kullanılan 

gerçek ekipmanlara gerek yoktur, sadece bir siber eldiven yeterlidir. Bu da mekansal 

ekonomi açısından büyük bir avantaj olarak nitelendirilebilir.  

 

Teknoloji ilerledikçe kullanılacak oyunların özellikleri üzerine daha çok 

çalışılabilinir, oyunlar daha özelleşebilir, teknolojik imkanlarla ilgili olabilecek 

sorunların çözümleri sağlanabilir (örneğin harekette gecikme, donma, bulanıklık ve 

bozulma sorunları), grafik kalitesi arttırılarak daha gerçekçi görüntü içeren 

rehabilitasyon oyunları ile tedavi daha ilgi çekici hale gelebilir ve kullanılan 

ekipmanların maliyetleri düşürülebilinir. Tüm bunlar zaman ve teknolojik ilerleme ile 

elde edilebilecek beklentilerdendir.  
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Bu tez çalışmasının sonucunda, her ne kadar gerçek ortamda uygulanan göreve 

yönelik egzersiz tedavisi özellikle fonksiyonel testler ile incelenen  birkaç alanda 

üstünlük göstermiş olsa da, her iki yöntem de hastaların el fonksiyonlarını geliştirmede 

etkili bulunmuştur. Tüm bu veriler ve bilgilerin ışığında sanal gerçekliğin inme sonrası 

hastaların el rehabilitasyonunda etkili ve eğlenceli bir tedavi yöntemi olarak 

kullanılabileceği, çok önemli avantajlar sağladığı, tedavide zamanla daha çok yer 

alabileceği ve terapistlere bu anlamda yeni bir çalışma alanının doğduğu söylenebilir. 

Sonuçlar kurulan hipotezi önemli oranda desteklemektedir. Hasta için uygun olan tedavi 

yöntemi bu iki yöntemde rastlanılan üstünlükler, avantajlar ve dezavantajlar dikkate 

alınarak uygulanmalıdır. Hastayı motive etme kapasitesi yüksek olan ve hastayı 

eğlendirerek tedavi eden, sanal gerçeklik temelli uygulanan tedavi yönteminin 

dezavantajları olduğu da unutulmamalıdır. Bu dezavantajların ortadan kalkmasına 

yönelik çalışmalar üzerinde durulmalıdır. Teknoloji geliştikçe ve tıbbi alanlara 

yerleştikçe, yaşanan teknolojik problemlerin azalması, ürünlerin maliyetlerinin düşmesi 

beklenebilir böylece bu tip bir rehabilitasyon uygulamasına klinikte yer vermek çok 

daha kolay hale gelecektir. 
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