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ÖZET 

Bağcı S. (2011). Serebral Parezili Çocuklarda Ayak-Ayak Bileği Ortez(AFO) 

Kullanımının Yürümedeki Etkinliğinin Değerlendirilmesi. Ġstanbul Üniversitesi Çocuk 

Sağlığı Enstitüsü, Pediatrik Temel Bilimler ABD, Çocuk Nörolojisi BD. Yüksek Lisans 

Tezi. Ġstanbul.  

Bu çalıĢmada amaç, AFO ile çıplak ayağa göre normal değerlere yakın yürüyen spastik 

hemiparezili ve spastik diparezili çocukların ortez içindeki ayak hareketleri konusunda 

bilgi sahibi olmak, ortezin dıĢarıdan göründüğü gibi plantar fleksiyon artıĢını önleyip 

önleyemediğini video bazlı gözlemsel yürüme analizi ile değerlendirmektir. ÇalıĢmada 

olgularımızın 16’sı spastik hemiparezi, 8’i spastik diparezi teĢhisli, 10’u kız, 14’ü 

erkekti. Olgularımız  bağımsız yürüyebilmekte ve 6 aydan fazla süredir solid ve eklemli 

AFO kullanmaktaydı. Kullanılan AFO’lar klinikte baĢarı sağlamıĢ AFO’lardan seçilmiĢ 

olup, fizyoterapist tarafından düzgün yürüyüĢü sağlamak amaçlı önerilip, ortotist 

tarafından yapılmıĢ AFO’lardı. Olgulara Ġstanbul Üniversitesi, Ġstanbul Tıp Fakültesi, 

Ortopedi ve Travmatoloji ABD, Yürüme Analizi Laboratuvarında, kullandıkları AFO 

ile ve AFO’suz yürüyüĢleri ile video bazlı gözlemsel yürüme analizi yapıldı. AFO ve 

ayakkabının topuk kısmına her topuk teması yaptığında ıĢığı yanmak üzere tasarlanmıĢ 

bir sensör yerleĢtirildi. IĢığın yürümenin basma fazlarından ilk temas, yüklenme ve 

basma ortası fazlarında yanıp yanmadığı gözlenerek değerlendirildi. Ġstatistikler SPSS 

15.0 for Windows ile yapıldı. Kategorik değiĢkenler Fisher’in kesin testi kullanılarak, 

sürekli değiĢken Student-T testi kullanılarak incelendi. Sürekli değiĢkenin nomal 

dağılıma uygunluğu Shapiro-Wilk testi ile bakıldı. p< 0,05 anlamlılık düzeyi olarak 

kabul edildi. Yapılan istatiksel analiz sonucunda, spastik hemiparezili ve spastik 

diparezili olgularda AFO’nun ilk temas fazında topuk temasında etkin olmadığı, 

AFO’suz yürüyüĢlerde daha fazla olguda topuk temasının yapıldığı, yüklenme ve basma 

ortası fazlarında AFO’lu ve AFO’suz yürüyüĢ arasında anlamlı bir farklılık olmadığı 

saptanmıĢtır. Sonuç olarak, bağımsız yürüyebilen spastik diparezili ve spastik 

hemiparezili çocuklarda yürümenin ilk temas fazında daha fazla olguda, AFO’nun 

içinde topuk temasının yapılmadığı, yüklenme ve basma ortası fazlarında daha fazla 

olguda, AFO’nun içinde topuk temasının yapıldığı kanısına varıldı 

Anahtar Kelimeler :  Serebral parezi, AFO 
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ABSTRACT 

Bağcı, S. (2011). Assessment of Efficiency of Ankle Foot Orthosis(AFO) on Gait in 

Children with Cerebral Palsy. Ġstanbul University, Institute of Pediatric Health, 

Department of Basic Pediatric Sciences, Developmental Neurology Section. Master 

Thesis. Ġstanbul 

The purpose of this study was  to have information about the movements of the foot in 

the orthosis and to evaluate that if orthosis prevent the increase in plantar flexion of the 

ankle  in children with spastic hemiparesis and spastic diparesis  who were walking with 

AFO close to normal values of barefoot. We evaluated with the video-

based observational gait analysis. In our study, there were 16 cases of spastic 

hemiparesis and 8 cases of spastic diparesis and 10 cases were female, 14 cases were 

male. Cases were walking independently and had their solid and hinged AFOs for six 

months. The AFOs were prescribed with certain goals by physiotherapist. The AFOs 

were selected from the AFOs which had clinical success. The AFOs were made by 

orthotist. Video based observational gait analysis was performed the cases who were 

walking with AFO and  without AFO  in  Istanbul University, Istanbul Faculty of 

Medicine, Department of Orthopedics and Traumatology, Gait Analysis Laboratory. We 

placed a sensor that provides visual feedback when heel contact of the cases, the section 

of heel in AFO and in shoe. We evaluated if the lights on in which phases of initial 

contact, loading response and midstance by observation. Statistics were 

performed with SPSS 15.0 for Windows. Categorical variables were evaluated using 

Fisher's exact test. Continuous variables were evaluated using the Student-T test. The 

compliance of continuous variables to normal distribution, compliance with 

the Shapiro-Wilk test. p <0.05 level of significance was considered. As a result 

of the statistical analysis, AFO wasn’t efficient in initial contact and there was 

no significant difference in loading response and midstance phases between gait with 

AFO and without AFO. In conclusion, AFO wasn’t efficient at heel contact in initial 

contact phase, it was efficient at heel contact in loading response and midstance  phases 

of gait in children with spastic hemiparesis and spastic diparesis who were walking 

independently. 

Key Words: Cerebral palsy, AFO 



1. GĠRĠġ VE AMAÇ 

Serebral Parezi (SP) geliĢmekte olan fetal veya süt çocuğu beyninde oluĢan 

ilerleyici olmayan bozuklukların neden olduğu, aktivite kısıtlılığına yol açan hareket ve 

postür geliĢimindeki bozukluktur (6). SP’ye neden olan beyin hasarı doğum öncesi, 

doğum sırası ya da doğum sonrası peryodda oluĢabilir. Motor bozukluğa ek olarak 

duysal bozukluk, kognitif bozukluk, iletiĢim bozukluğu, davranıĢ bozukluğu, algı 

sorunları ve epilepsi görülebilir (6). Bu sorunların farkedilip erken tanı konulması, 

erken tedavi sürecinin baĢlaması çocuğun motor ve duysal geliĢimi açısından çok 

önemlidir (8). SP beyin lezyonlarının anatomik lokalizasyonu ile iliĢkili olarak ortaya 

çıkan hareket bozukluğunun türüne göre sınıflandırılır (41). En sık görülen SP tipi 

spastik tip olup, bütün vücudun etkilendiği tetraparezi, alt ekstremitelerin üst 

ekstremitelerden fazla etkilendiği diparezi, vücudun bir yarısının etkilendiği hemiparezi 

olmak üzere üç klinik tabloda görülür. Spastik diparezi tipi (%36,4) ve spastik 

hemiparezi tipi (%41,5) en sık görülen iki tipidir (23). 

Spastik diparezili ve spastik hemiparezili çocuklar bağımsız yürüme 

yeteneklerini kazandıklarında çeĢitli yürüyüĢ bozuklukları görülebilir. Yürümenin ilk 

temas fazında yetersiz dorsifleksiyon veya erken topuk kalkıĢı ile karakterize parmak 

ucu yürüyüĢ sık rastlanan yürüme anomalisidir. Parmak ucu yürüyüĢü düzeltmek 

amacıyla çeĢitli tedavi modaliteleri uygulanmakta ve bununla birlikte çocuğun patolojik 

durumuna uygun ortezlerden faydalanılmaktadır. SP’li çocukların yaklaĢık olarak %85’i 

ortez kullanmakta ve bu ortezlerin çoğunu ayak-ayak bileği ortezi (AFO) 

oluĢturmaktadır (36). 

Klinik uygulamalarda en sık kullanılan değerlendirme araçlarından biri video 

bazlı gözlemsel yürüme analizidir (VBGYA). Bilgisayarlı yürüme analizi sistemlerine 

göre daha basit, çabuk, ucuz ve pratik olması nedeniyle klinisyenlerce tercih 

edilmektedir (32). 

Bu çalıĢmada amaç, AFO ile çıplak ayağa göre normal değerlere yakın yürüyen 

spastik diparezili ve spastik hemiparezili çocukların ortez içindeki ayak hareketleri 

konusunda bilgi sahibi olmak, ortezin dıĢarıdan göründüğü gibi plantar fleksiyon artıĢını 

önleyip önleyemediğini VBGYA ile değerlendirmektir. 



 2 

2. GENEL BĠLGĠLER 

2.1. Serebral Parezi 

2.1.1. Tanım ve Tarihçe 

SP ilk defa 1862 yılında Ġngiliz ortopedik cerrah William John Little tarafından 

tanımlanmıĢtır. ‘Little’ hastalığı olarak bilinen ve zor doğumdan kaynaklandığı 

düĢünülen bu durum geliĢmekte olan beyinde meydana gelir ve beynin tüm 

fonksiyonlarını etkiler. Sigmund Freud 1897 yılında yazdığı ‘Ġnfantil Cerebral Palsy’ 

adlı kitabında, mental retardasyon, epilepsi gibi SP ile beraber geliĢen problemler 

üzerine yoğunlaĢmıĢ ve bu hastalığı nörolojik etkileĢime göre sınıflandırmıĢtır. Bax 

1964 yılında SP’yi ‘immatür beynin lezyonu veya defekti sonucu oluĢan ilerleyici 

olmayan hareket ve postür bozukluğu’ olarak tanımlamıĢtır. Bobath 1969 yılında SP’yi 

‘erken çocukluk döneminde ortaya çıkan, ilerleyici olmayan, beynin lezyonu veya 

geliĢimindeki bozukluğun sonucu’ olarak tanımlamıĢtır (27). 

2.1.2. Sıklık 

SP insidansı 1941-1957 yılları arasında 1000 canlı doğumda 0,6 ile 5,9 arasında 

bildirilmiĢtir. Stanley, Batı Avusturalya’da yaptıkları epidemiyolojik çalıĢmada, 1956-

1975 yılları arasında 1000 canlı doğumda 1,6 ile 2,5 arasında olduğunu bildirmiĢtir (44). 

Son yıllarda yapılan çalıĢmalarda SP insidansı Batı ülkelerinde 1000 canlı doğumda 2 

ile 3 arasında bildirilmiĢtir (9). 

SP prevalansı, 1950-1959 yılları arasında okul çağı çocuklarında (5-15 yaĢ) 

1000 canlı doğumda 0,6 ile 2,3 arasında, 1970’li yıllarda 1000 canlı doğumda 2,9 olarak 

bildirilmiĢtir (44). GeliĢmiĢ ülkelerde okul çağına gelmiĢ çocuklarda 1000 canlı 

doğumda 1,5 ile 4 arasında bildirilmiĢtir (41). 1958 yılında doğan SP’li erkek 

çocukların kız çocuklara oranı 1,9:1, 1987-1990 yılları arasında doğan SP’li erkek 

çocukların kız çocuklara oranı 1,1:1 olarak bildirilmiĢtir (7). 

Türkiye’de 2006 yılında yapılan bir çalıĢmada 2 ile 16 yaĢ arasındaki SP’li 

çocukların prevalansı 1000 canlı doğumda 4,4 olarak bildirlmiĢtir (52). 
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2.1.3. Etiyoloji 

Prenatal, perinatal, postnatal faktörler etiyolojiden sorumludur. GeliĢmiĢ 

ülkelerde SP’li olguların %50-60’ında prenatal, %30-40’ında perinatal, %10-20’sinde 

postnatal faktörler etkiliyken, ülkemizde %26,6’sında prenatal, %18,5’inde perinatal, 

%5,9’unda postnatal ve %49’unda sınıflandırılamayan faktörler etkilidir (41,52).   

SP’li olguların %50-60’ında etkili olan prenatal faktörler Ģunlardır: 

- Ġntrauterun enfeksiyonlar 

- Fetal hipoksi 

- Teratojen/toksik maddeler 

- Annede metabolik hastalık 

- Ġntrauterun büyüme geriliği 

-    GeliĢimsel beyin anomalileri 

-    Genetik faktörler  

SP’li olguların %30-40’ında etkili olan perinatal faktörler Ģunlardır: 

- Prematürite 

- Perinatal asfiksi 

- Ġntrakraniyal kanamalar 

-    Ġntrakraniyal enfeksiyon, sepsis 

-    Kernikterus 

SP’li olguların %10-20’sinde etkili olan postnatal faktörler Ģunlardır: 

- Ġntrakraniyal enfeksiyon 

- Hipoksik-iskemik ensefalopati 

- Toksik-metabolik ensefalopatiler 

- Beyin travması 

- Serebrovasküler olaylar 
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ÇeĢitli faktörlerin kombinasyonu: SP’li olguların etiyolojisinde çeĢitli faktörlerin 

kombinasyonu etkili olabilir. Genellikle birden fazla olay birlikte beyin hasarının 

oluĢmasında rol oynar. Zamanında doğan bebeklerde prenatal, prematüre bebeklerde ise 

perinatal faktörler daha sık görülen nedenlerdir. Yenidoğan döneminden sonra geliĢen 

postnatal faktörler vakaların %10-20’sinden sorumludur (41). 

2.1.4. Klinik Sınıflama 

SP’yi, hasar gören beyin kısmına, hareket bozukluğunun çeĢidine, tonus 

değiĢikliklerine ya da gövdenin hangi kısmının etkilendiğine göre sınıflandırmak 

mümkündür. Günümüzde yaygın olarak Hagberg ve arkadaĢlarının yayınladığı 

sınıflama kullanılmaktadır (49).  

Hagberg SP’yi klinik görünümüne göre 4 gruba ayırmıĢtır (23): 

1) Spastik Tip (%70-75): Hemiparezi, diparezi ve tetraparezi olmak üzere 3 

klinik tabloda görülür. Motor korteks ve/veya yollarını tutan lezyonlarla oluĢur. 

Etkilenen ekstremitede kas tonusu artar, spastisite geliĢir. 

2) Diskinetik Tip (%10): Atetoz, distoni, kore, ballismus ve tremor Ģeklinde 

görülür. Bazal gangliyonlardaki hasar sonucu geliĢir. Eksremite ya da gövdede değiĢken 

kas tonusu, istemsiz hareketler görülür. 

3) Ataksik, Rijid ve Atonik Tipler (%5-10): Serebellum ve serebellar 

yollardaki hasar sonucu geliĢir. BaĢlangıçta hipotoni, motor geliĢimde bozukluk 

görülür. Motor geliĢim ilerledikçe hipotoni azalır ve istemli hareketlerde koordinasyon 

bozukluğu, dismetri ve beceriksizlik dikkati çeker. 

4) Mikst Tip (%10): Belirtilen 3 tipten birkaçının bir arada bulunduğu tiptir. 

Bobath SP’yi tutulan ekstremiteye göre 3 grupta sınıflamıĢtır: 

1) Diparezi: Dört ekstremite de tutulum vardır, ancak spastisite alt 

ekstremitede üst ekstremiteye göre daha fazladır. 

2) Hemiparezi: Bir vücut yarısına ait alt ve üst ekstremitenin etkilendiği 

tiptir. 

3) Kuadriparezi: SP’nin en ağır formudur. BaĢ, gövde ve dört ekstremite 

tutulumu vardır. Bobath atetoid tipi,atetoz veya ataksi ile birlikte alan mikst tipi ve 

serebellar ataksiyi bu baĢlık altına alır. 
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2.1.5. Patofizyoloji 

En sık görülen nöroanatomik lezyon, ana arterlerle beslenen ve iskemiye duyarlı 

olan periventriküler germinal matriks bölgesinde oluĢan hipoperfüzyon sonucu geliĢen 

iskemik lezyondur. Bu lezyon sıklıkla simetrik olup bilateral bulgulara yol açar ve 

internal kapsülün alt ekstremite ile ilgili kısımlarında olduğu için alt ekstremite 

fonksiyonları üst ekstremiteye göre daha fazla etkilenir ve spastik diparezi tablosu 

gözlenir.  

Daha önemli hipoksik zedelenmeler kortikal ve serebellar alanlarda hasar 

yaparak spastik quadriparezi tablosuna yol açar.  

Emboli veya vaskülit gibi nedenlerin yol açtığı serebral vasküler tıkanıklıklar ise 

spastik hemiparezi tablosuna yol açar.  

Hiperbilüribinemi ise bazal gangliyonlar ve hipokampal bölgede spesifik 

lezyonlar oluĢturarak koreoatetoz, rijidite, hipotoni gibi klinik tablolara yol açar (2). 

2.1.6. EĢlik Eden Sorunlar 

SP’li çocuklarda motor bozukluklara, günlük yaĢam aktivitelerindeki 

fonksiyonlarını etkileyen birçok sorun eĢlik etmektedir. Bu sorunlar motor bozuklukla 

aynı veya yakın patofizyolojik  süreçler sonucu ortaya çıkabilir. 

SP’ye eĢlik eden sorunlar; mental gerilik, epileptik nöbetler, görme ve iĢitme 

bozuklukları, kognitif bozukluklar, algı sorunları, emosyonel ve davranıĢ sorunlarıdır. 

SP’li çocuklarda kortikobulbar ve oromotor disfonksiyonlara bağlı olarak konuĢma 

etkilenir. Alıcı ve ifade edici dil defisitleri yaygındır ve mental gerilikle birlikte görülür. 

Beslenme sorunları, yutma bozuklukları ve salya akımı oromotor problemlerdir. 

Oromotor problemler, çocuğun sosyal çevredeki davranıĢlarını etkiler, beslenme 

yetersizliğine yol açar. Yetersiz beslenme, SP’li çocukta özellikle erken çocukluk 

döneminde büyüme geriliğinin sebeplerinden birisidir. Ek olarak bazı SP’li çocuklarda 

solunum problemleri ve mobilitenin, iletiĢimin ve biliĢsel iĢlevlerin azalması sonucu 

üriner inkontinans gözlenebilir. Anksiyete, depresyon, hiperkinezi, davranıĢ ve dikkat 

bozuklukları gibi psikolojik sorunlar da gözlenmektedir (6,37). 
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2.1.7. Tedavi Yöntemleri 

SP’de tedavinin amacı, çocukta var olan potansiyeli açığa çıkarmak, geliĢtirmek 

ve düzenlemeye yardımcı olmak, maksimum düzeyde bağımsızlık kazandırmak ve 

yaĢam kalitesini artırmaktır. Bu amaçla yapılacak olan tedavi multidisipliner bir ekip 

yaklaĢımı gerektirir. 

Tedavi yaklaĢımı Ģu baĢlıklar altında gösterilebilir: 

2.1.7.1. Nörofizyolojik YaklaĢımlar 

Phelps Tekniği; ortopedik cerrah W.M. Phelps tarafından geliĢtirilen tedavi 

yöntemidir. 15 modalite tanımlanmıĢ ve SP’li çocuklarda bu modalitelerin spesifik 

kombinasyonları kullanılmıĢtır. Bu modaliteler; masaj, pasif hareket, aktif yardımlı 

hareket, aktif hareket, çocuğun kapasitesine uygun dirençli hareket, bebek ve 

kooperasyonu olmayan çocuklarda uygulanması tavsiye edilen Ģartlandırma, bir kasın 

istemli ve izole olarak kasılamaması ancak ilgili diğer bir kasa direnç verildiğinde 

refleks olarak kasılması yani sinerjiden yararlanma, kombine hareketler, rahatlama 

teknikleri, istemsiz hareketleri kontrol etmek amaçlı uygulanan rahatlamadan harekete 

geçiĢ modalitesi, atetoid ve spastisitesi olan çocuklara tavsiye edilen dinlenme 

modalitesi, bisiklet hareketi, emekleme pozisyonunda, dizüstü pozisyonda ve yürüme 

hareketlerinde görülen resiprokal hareketler, oturma ve ayakta durma çalıĢmalarında 

kullanılan denge modalitesi, uzanma,yakalama ve bırakma modalitesi, yemek yeme, 

elbise giyinme, yıkanma gibi günlük yaĢam becerileri modalitesidir. Ayrıca Phelps 

vücudu dik tutabilmek ve deformiteleri düzeltmek amacıyla ortezlemeden 

yararlanmıĢtır (33). 

Temple Fay Tekniği; beyin cerrahı Temple Fay tarafından geliĢtirilen tedavi 

yöntemidir. Fonksiyonel hareket paternini kazanmak amacıyla normal ve patolojik 

reflekslerden yararlanılır. Korteks kontrolü ortadan kalkınca, orta beyin ve spinal 

seviyeler fonksiyon göreceğinden primitif hareket paternleri ortaya çıkar. Örneğin; 

asimetrik boyun refleksinden yararlanılarak sürünme fasilite edilebilir (33,50). 
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Doman ve Delacado Tekniği; fizyoterapist Glen Doman ve psikolog Carl 

Delacado tarafından geliĢtirilen tedavi yöntemidir. Pasif paternleme yoluyla birçok 

hareketin yerleĢtirilmesi amacıyla birtakım yöntemler uygulanır. Bunlar; günde en az 5 

kez, 5 dakika süreyle yapılan pasif hareket paternleri, yüze bağlanacak bir maske ile 1 

dakika süreyle ekspirasyon havasının tekrar inspire edilmesi (vital kapasiteyi ve beyine 

giden kan akımını artırmak amacıyla), çocuğun aldığı sıvı, tuz, Ģeker miktarını 

sınırlamak (serebrospinal sıvı yapımını azaltmak amacıyla), erken dönemde okuma 

eğitimine baĢlanması, dominantlığın ve devamlı aynı eli kullanmanın engellenmesi 

(33,50). 

Brunnstrom Tekniği; fizyoterapist Signe Brunnstrom tarafından geliĢtirilen 

tedavi yöntemidir. Bu yöntemde 6 iyileĢme evresi bulunmaktadır. Tedavide motor, 

sensoryel ve proprioseptif yollar ile açığa çıkarılan periferik ve santral uyarılar 

yardımıyla hareketlerin açığa çıkartılması amaçlanmaktadır. Fleksör ve ekstansör 

sinerjiler üzerinde çalıĢılmaktadır. Tedavide sinerjiler açığa çıkartılır ve sonra 

parçalanır. 

Kabat Tekniği; Dr Herman Kabat tarafından geliĢtirilen proprioseptif 

nöromusküler fasilitasyon  teknikleri ve prensipleri kemik, eklem ve bağların diziliĢ ve 

dönücü özelliğine uygundur. Proprioseptif nöromusküler fasilitasyon  paternleri masif 

hareket paternleridir ve diagonal, dönücü özellikleri vardır. Hareket paternlerinin 

komponentleri; fleksiyon veya ekstansiyon, abduksiyon veya adduksiyon, internal veya 

eksternal rotasyondur. Proprioseptif nöromusküler fasilitasyon  tekniklerinde el 

temasları, emirler, germe, traksiyon ve apraksimasyon, maksimal direnç, normal 

zamanlama, kuvvet yayılımı kullanılarak zayıf kaslar fasilite, spastik kaslar ise inhibe 

edilir. Tedavi sırasında fasilitasyon veya inhibisyon için buz uygulanabilir (33,50). 

Rood Tekniği; fizyoterapist ve iĢ uğraĢı terapisti Margaret Rood tarafından 

geliĢtirilen tedavi yöntemidir. Tedavinin temeli, deri, kas ve tendon reseptörlerinin 

uyarılması ile kasın gevĢemesi veya kontraksiyonuna yardımcı olmaktır. Deri 

reseptörleri, hafif stroking, fırçalama, buz uygulaması ile kas ve tendonlardaki 

proprioseptif sinir sonlanmaları ise germe, basınç ve darbeleme yoluyla uyarılırlar 

(33,50). 
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Vojta Tekniği; Dr Vaclav Vojta tarafından geliĢtirilen tedavi yöntemidir. Vojta 

yönteminin en önemli iddiası, yenidoğan bebekte var olan postural refleks 

anomalilerinin bu tedavi yöntemi ile düzeltilebileceğidir. SP’li çocukta spontan, izole 

kas fonksiyonları açığa çıkmamaktadır. Bu nedenle de iskelet kaslarının farklı 

fonksiyonlarının refleks hareket paternleri yardımı ile açığa çıkarılabileceği ileri 

sürülmektedir. Vojta, yaklaĢımında daha çok Temple Fay, Kabat ve Bobath’ın refleks 

inhibitör paternlerinden etkilenmiĢtir. 

Vojta tekniğinde kullanılan hareket paternleri: 

- Refleks Sürünme: ÇeĢitli tetik noktaları ve refleks alanlarına yapılan duysal 

uyarı ile baĢ, gövde, ekstremite hareketleri kolaylaĢtırılır ve cevap olarak sürünme 

gözlenir. 

- Refleks Dönme: Dönmeyi fasilite etmek için tetik noktaları kullanılmaktadır. 

- Duysal Uyarı: Dokunma, basınç, germe ve dirence karĢı kas kasılması ve tetik 

mekanizmaları kullanılır. 

- Direnç: Tonik ve fazik kasılmayı uyarmak için kullanılır. Fazik kasılma 

çocuğun sürünmeden daha ileri motor fonksiyon kazanması, tonik kasılma ise harekette 

stabilizasyonu sağlamak için kullanılır (33,50). 

Peto Tekniği; Dr Andres Peto tarafından geliĢtirilen, ölümünden sonra Dr Maria 

Hari’nin Avrupa’ da yayılmasını sağladığı tedavi yöntemidir. Peto tekniği bir eğitim 

yöntemidir. Tedaviden çok öğrenmeyi kolaylaĢtırmayı amaçlar. Tedavi ile eğitimi bütün 

olarak düĢünmekle diğer tekniklerden ayrılmaktadır. Peto tekniğinde çocuklar 15-20 

kiĢilik gruplara ayrılır, her grubun baĢında ‘kondüktor’ olarak anne, hemĢire, öğretmen 

ve terapist gibi davranan özel eğitilmiĢ kiĢiler bulunur. Günlük yaĢamda gerekli olan 

hareket ve becerilerin iyi öğrenilmesi için ritmik tekrar uygulanır (33,50). 

NörogeliĢimsel Tedavi (NDT); fizyoterapist Berta Bobath ve nöropsikiyatrist 

Karel Bobath tarafından geliĢtirilen tedavi yöntemidir. NDT yaklaĢımı hem aile hem de 

çocuğun katılımının olduğu, fonksiyonel beceri ve performanslarını gözlemleyerek net 

tedavi hedefleri kuran bir yöntemdir. Bu tedavinin amaçları: kas tonusunu düzenlemek, 

özel tutuĢ teknikleri ile postural düzgünlüğü sağlamak ve çocuğun aktif katılımın 

sağlandığı fonksiyonlar üzerinde çalıĢmaktır (29,33). 
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NDT yaklaĢımında kullanılan yöntemler: 

- Refleks Ġnhibitör Paternler (RĠP): Anormal hareket paternleri ve anormal 

postürün yol açtığı anormal tonusu engellemek için çocuğun sabit kaldığı postürün tam 

aksi pozisyonuna yerleĢtirmek amaçlı kullanılır. RĠP’ler egzersizden çok özel aktiviteler 

için bir hazırlık aĢaması olarak kabul edilmelidir. Yeni postür rahatlıkla tolere 

edildikten sonra fizyoterapistin kontrolü azaltılır. Bundan sonraki aĢamada fizyoterapist 

çocuğun pozisyonunu bozar ve aktif olarak yine eski pozisyonuna dönmesi için uyarır. 

Çocuk pozisyonu bağımsız olarak yapana kadar tekrarlanır. RĠP’ler, geliĢim 

dönemlerinde bir sonraki döneme hazırlık amacıyla kullanılır (33,50). 

- Duysal ve Motor Tecrübe: Anormal hareketlerin tersinin yapılması ve 

yıkılması çocuğa normal tonus ve hareketlerin duyusunu verir. Duysal uyarılar ayrıca 

inhibisyon, fasilitasyon ve istemli hareketlerde de kullanılır. 

- Fasilitasyon Teknikleri: Bu teknikte çocuğun çeĢitli Ģekillerde tutulup hareket 

ettirilmesine cevap olarak bu pozisyonlarla ilgili hareketlerin otomatik olarak elde 

edilmesi amaçlanır. 

- Anahtar Noktaların Kontrolü: Çocuğu harekete hazırlamak ve postüral 

reaksiyonları açığa çıkarmak için kullanılır. Genellikle baĢ ve boyun, omuz ve pelvik 

kuĢağı anahtar noktalarıdır. 

- GeliĢimsel Sıra: GeçmiĢte kesin olarak ayrılan geliĢimsel basamaklar, Ģu an her 

çocuğa göre modifiye edilmektedir. 

- Bütün Güne Yayma: Bu yaklaĢımı tüm güne yaymak amaçlanır (33,50). 

2.1.7.2. Oral Ġlaçlar 

SP tedavisinde ilaç, epileptik nöbetlerin kontrolü, spastik kası gevĢetme, korku 

ve anksiyeteyi azaltma ve aile içindeki uyuma yardım etmek amaçlı kullanılır. Epileptik 

nöbetleri bulunan SP’li çocuklarda tedavideki baĢarı nöbetlerin kontrol altına 

alınmasıyla artar. Nöbetleri kontrol altına almak için antiepileptik ilaçlar kullanılır. 

Spastik tip SP’de oral kas gevĢetici ilaçlar kullanılır, ancak yan etkileri fazladır. 

Sıklıkla baklofen, diazepam ve dantrolen kullanılır (41). 
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2.1.7.3. Ortopedik Cerrahi 

Ortopedik cerrahi, fizyoterapi ile önlenemeyen ya da düzeltilemeyen eklem 

kontraktürlerinin, var olan deformitelerin giderilmesi için baĢvurulan giriĢimlerdir. 

Çocuk daha düzgün bir postür ve yürüme kazanır. Bu amaçla yapılan ameliyatlar 

genellikle 4-7 yaĢ arasında uygulanır. Ancak kalça instabilitesini önlemeye yönelik 

giriĢimler daha erken yapılır (41). 

2.1.7.4. Ortotik YaklaĢımlar 

Ortez, SP’nin medikal, cerrahi ve terapötik yaklaĢımlardan oluĢan multimodal 

tedavi programının bir parçasıdır. Uluslararası Protez Ortez Derneği (ISPO) alt 

ekstremiteye yönelik ortez uygulamalarının amaçlarını Ģu Ģekilde tanımlamıĢtır: 

- Deformiteyi düzeltmek veya önlemek 

- Destek sağlamak 

- Yapılan tedavileri rahatlatmak 

- YürüyüĢ etkinliğini artırmak 

Ortezleme bu amaçlarla SP’nin tedavisinde kullanılmaktadır (39). 

2.1.7.5. Botulinum Toksin A Uygulamaları 

Botulinum Toksin A, SP’li çocuklarda fonksiyonları artırmak, hareket 

kısıtlılığını önlemek, cerrahi müdahaleyi geciktirmek, uygun yaklaĢım için zaman 

kazanma amacıyla kas içine uygun dozlarla enjekte edilerek uygulanır. Toksin 

nöromusküler kavĢakta presinaptik kolinerjik sinir uçlarından asetilkolin salınımını 

inhibe ederek paralitik etki gösterir. Kasın toksine maruz kalmasından 24 ile 72 saat 

içinde etki görülür, yaklaĢık olarak 3-6 ay etki süresi vardır. Bu dönemde yapılacak olan 

fizyoterapi yaklaĢımı büyük önem taĢımaktadır (41). 

2.1.7.6. Nörocerrahi YaklaĢımlar 

Selektif Dorsal Rizotomi (SDR), bağımsız yürüyebilen, kontraktürü olmayan, 

gövde dengesi, kas gücü, motivasyon ve zekası yeterli düzeyde olan SP’li çocuklarda 

uygulanabilen nörocerrahi yaklaĢımıdır. Sıklıkla spastisitesi fazla olan, kas gücü ve 

selektif motor kontrolü iyi olan diparezik çocuklarda uygulanmaktadır (42). 
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SDR yaklaĢımında omuriliğin L2 ile S2 segmentleri arasındaki arka kökleri 

oluĢturan sinir lifleri tek tek ayrılarak elektrik akımı ile uyarılır. Kasta aktivite yaratan 

sinir lifleri anormal olarak kabul edilir ve kesilir. Bu yöntemin komplikasyonları: 

bacaklarda güçsüzlük, duyu kaybı, idrar gaita inkontinans ve enfeksiyondur.  

Ayrıca SDR yaklaĢımıyla, üst ekstremite fonksiyonlarında ve kendine bakım 

becerilerinde olumlu yönde geliĢmeler olduğu gözlenmiĢtir (35). 

Ġntratekal Baklofen Pompası, oral alınan baklofen beyin omurilik sıvısına yeterli 

oranda geçemediği ve istenen terapötik etkiyi sağlayamadığı için doğrudan beyin 

omurilik sıvısı içine bir pompa ve kateter aracılığı ile verilmesi yöntemi son yıllarda 

gittikçe yaygınlaĢmaktadır. Ġntratekal kullanılan baklofenin spinal orjinli spastisiteyi 

azalttığı ilk defa 1984 yılında bildirilmiĢtir. Abdominal derinin altına yerleĢtirilen 

bilgisayar destekli pompa ile kateter alt torasik bölgeden intratekal bölgeye 

açılmaktadır. Pompa baklofeni doğrudan spinal kord seviyesine bırakır. Ġntratekal 

baklofen spastisitede anlamlı bir azalma meydana getirirken dozu hastanın durumuna 

göre kolayca ayarlanabilmektedir. 

2.1.7.7. Biofeedback 

Biofeedback, kiĢiye ait fizyolojik olaylar hakkında, elektronik cihazlarca görsel 

ve iĢitsel sinyaller üreterek bilgi veren, kiĢinin bu bilgileri kullanarak vücut 

fonksiyonlarının farkında olmasını, istemli olarak değiĢtirebilmesini sağlayan bir tedavi 

yöntemidir (54). 

Biofeedback yöntemi temel öğrenme prensiplerini esas alır. Görsel- motor 

beceriler edinilmesinde doğru ve yerinde feedback, öğrenmenin temelini oluĢturur. 

Ġnsanların visseral cevapları üzerinde istemli kontrol sağlamayı öğrenebildiklerini 

gösteren ilk baĢarılı deneyim Rus psikolog Lisina (1958) tarafından yapılmıĢtır. SP’de 

biofeedback 1970’li yıllardan beri kullanılmaktadır. Yöntemin yararları göz önüne 

alınarak çalıĢmalara ve araĢtırmalara daha çok hastayla hız verilmesi gerekmektedir 

(50). 
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SP’de biofeedback eğitiminin amaçları Ģunlardır: 

- Hipertonusu inhibe etmek 

- Hipotonik kasları fasilite etmek 

- Atetoid hareketleri azaltmak 

- Postural dengeyi ve yürüme paternlerini geliĢtirmek (50). 

SP’de biofeedback ile baĢ kontrolü, ince ve kaba motor kontrolü, yürüme ve 

konuĢma üzerine yapılan çalıĢmalar vardır ve bu çalıĢmalarda baĢarılı sonuçlar elde 

edilmiĢtir (12,14,24,26,57) 

2.2. Yürüme Analizi 

2.2.1. Tanımı 

Yürüme analizi yürümenin sayısal olarak değerlendirilmesi, tanımlanması ve 

yorumlanmasıdır. Her ne kadar birçok yürüme sorunu deneyimli hekimlerin gözle 

yaptığı muayenelerle anlaĢılabilse de sorunu sayısal olarak yorumlamak, kaydedip daha 

sonra yeniden değerlendirmek ve yapılan tedavinin etkinliğini nesnel biçimde ortaya 

koymak için yürüme analizi teknolojisi gerekir. Modern yürüme analizi 

laboratuvarlarında hastanın yürüyüĢü önce gözle bakarak ve video kayıtlarıyla 

değerlendirilir. Daha sonra hastanın gövdesinde uygun noktalara bağlanan verici veya 

yansıtıcılar aracılığıyla hareket verileri bilgisayara aktarılır, ayrıca yere monte edilmiĢ 

kuvvet platformuna basarken ölçülen yer tepkimesi kuvveti değiĢimleri de bilgisayara 

yüklenir. GeliĢmiĢ laboratuvarlarda bu verilere ek olarak dinamik elektromyografi ve 

enerji tüketimi ölçümleri de yapılır. Tüm bu bulgular özel yazılımlar aracılığıyla sayısal 

verilere dönüĢtürülür. Son olarak veriler hastanın klinik durumu ile birlikte 

değerlendirilerek hekim tarafından yorumlanır ve rapor yazılır (40). 
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2.2.2. Tarihçesi 

Normal yürümenin karmaĢıklığı ve çıplak gözle değerlendirilmesinin güçlüğü 

bilim adamlarını ayrıntılı ve güvenilir inceleme yöntemleri geliĢtirmeye itmiĢtir. Ġnsan 

hareketinin bilimsel değerlendirilmesi Aristoteles zamanına uzanır. Aristoteles M.Ö. 

350 yılında eklem hareketlerini kas kasılmasının yaptırdığını bulmuĢ, birkaç yüzyıl 

sonra Galen (M.S. 131-201) kas kasılmasını sinirlerin yönettiğini öne sürmüĢtür. 

Rönesans döneminde Galileo’nun öğrencisi Borelli, 19. yüzyılda ise Marey insan 

yürüyüĢü ile ilgili dinamik çalıĢmalar yapmıĢlardır (58). 

Yürüyen veya hareket eden insanların fotoğrafının çekilmesi ve 

değerlendirilmesi 1870’lerde fotoğraf makinelerinin saniyenin onda birinde görüntü 

kaydedebilecek kadar geliĢtirilmesi ile gerçekleĢmiĢtir. Eadweard Muybridge adlı 

meĢhur fotoğrafçı 19. yüzyıl sonlarında yürüme analizine önemli katkılarda 

bulunmuĢtur. Muybridge Pennsylvania Üniversitesi’nde hareket analizi araĢtırmalarını 

sürdürmüĢ, 1877 yılında saniyenin 2000’de birinde resim çekebilen özel kameralar 

kullanarak hayvanlar ve insanın çeĢitli hareketleri üzerine geniĢ çalıĢmalar yapmıĢ, çok 

ayrıntılı kitaplar yazmıĢtır (16,58). 

Yürüme analizinin geliĢmesinde bir sonraki aĢama 1895’te Braune ve Fisher’in 

fotoğraf görüntülerini sayısal değiĢkenlere dönüĢtürmesidir. AraĢtırmacılar bu amaçla 

11 küçük ampulü ekstremitelere yerleĢtirmiĢ, denek hareket ederken seri fotoğraflar 

çekmiĢ ve bu fotoğraflar üzerinde her ampulün yer değiĢimini tek tek ölçerek hareketin 

grafiklerini kaydetmeyi baĢarmıĢlardır. 1930’larda Eberhart ve Ġnman fotoğraf 

makinesinin objektifi önünde dönen delikli bir disk kullanarak bu deneyleri daha 

ayrıntılı olarak tekrar etmiĢlerdir. Tüm bu çalıĢmalar 20. yüzyılda biyomekanik 

biliminin geliĢmesinde öncülük etmiĢtir.  
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Ancak her saniyede 20-30 kare film çekerek, bunlar üzerinde belirli noktaların 

yer değiĢimini tek tek elle ölçme yöntemi ile yapılan yürüme analizi çok yavaĢ ve 

zahmetli olduğu için yaygınlaĢamamıĢ, yalnızca az sayıdaki araĢtırma merkezinde 

kullanabilen çok kısıtlı bir yöntem olarak kalmıĢtır. 1950’lerde baĢlayan çalıĢmalarla 

bugün bildiğimiz anlamda yürüme analizini klinik kullanıma sokan araĢtırmacılar Verne 

Inman ve Jacquelin Perry’dir. KiĢisel bilgisayarların 1980’lerde baĢlayan hızlı geliĢmesi 

sayesinde klinik kullanıma yönelik yürüme analizi sistemleri geliĢtirilmiĢ, satıĢa 

sunulmuĢ ve dünyanın birçok ülkesinde kullanıma girmiĢtir. Bugün giderek 

laboratuvarda kullanılan yürüme analizi teknikleri yerini doğal ortamda hareketin 

analizine bırakmaktadır (58). 

2.2.3. Önemi 

Ġnsan gözü saniyede 12-14 adet görüntü algılayabildiği için yürüme sırasında 

milisaniyeler içinde oluĢan hareketler tam olarak değerlendirilemez. Ayrıca yürüme 

sadece eklem hareketlerinden ibaret olmayıp gözle anlaĢılamayacak kuvvet, moment ve 

kas aktivitelerini de içerir. Doğru tanı ve baĢarılı bir tedavi için normal yürüme 

bilinmeli, anormal olandan ayırt edilmeli, yürümeyi bozan ana neden ve bu nedeni 

kompanse etmek için yapılan hareketler anlaĢılmalıdır. Bunun için yürümenin tüm 

bileĢenlerini eksiksiz kaydederek, sayısal veriye dönüĢtürecek kıyaslamaya ve tekrar 

incelemeye, tedavi giriĢimleri sonrası veya zaman içinde oluĢan değiĢiklikleri 

değerlendirmeye olanak sağlayacak sistemler gereklidir (40).   

Yürüme analizi klinikte birçok amaç için kullanılabilir. Bunlar: 

- Tedavi planını çizmek 

- Tedavi etkilerini değerlendirmek 

- Patolojik mekanizmaları kompansatuar mekanizmalardan ayırt etmek 

- Kalıcı bir kayıt sağlamak 

- Bilimsel araĢtırma yapmak 

- Tedavi protokolleri geliĢtirmek ve farklı tedavileri kıyaslamak 

- Ortez ve protezlerin etkinliğini araĢtırmak 

- Yeni protez dizaynlarını geliĢtirme 

- Eğitim (58). 
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2.2.4. Yürüme Ġle Ġlgili Terimler 

Adım: Bir ayağın yerle temas halinde iken diğer ayağın yerle temasa geçme 

eylemidir. 

Adım Uzunluğu: Bir adımda kat edilen mesafedir. 

Adım GeniĢliği: Her iki ayağın topuklarının yere değdikleri noktalar arasında 

yürüyüĢ yönüne dik olarak ölçülen uzaklıktır. 

Çift Adım Uzunluğu: Bir ayağın yere ilk temas ettiği nokta ile aynı ayağın bir 

sonraki ilk temasına kadar olan doğrusal uzaklıktır. 

Kadans: Birim zamanda atılan adım sayısıdır (25). 

Yürüme Hızı: Birim zamanda kat edilen mesafedir. Yürüme hızı, çift adım 

uzunluğunun kadans ile çarpılıp ikiye bölünmesi ile bulunur (40). 

Konsantrik Kasılma: Kasın pozitif iĢ yapma yeni hızlanma meydana getirecek 

biçimde kısalarak kasılmasıdır. Salınım öncesi ve erken salınım fazlarında iliopsoas 

kasının kısalarak kasılması bu tip kasılmaya örnektir (19). 

Eksantrik Kasılma: Kasın negatif iĢ yapması yani yavaĢlama meydana getirecek 

biçimde uzayarak kasılmasıdır. Basma ortası fazında soleus kasının uzayarak kasılması 

bu tip kasılmaya örnektir (19). 

Ġzometrik Kasılma: Kas uzunluğunun statik olduğu, stabilizasyon için yapılan 

kasılmadır. Tek destek peryodundaki gluteus medius kasının kasılması bu tip kasılmaya 

örnektir (19). 

Kinematik: Harekete neden olan güce bakmaksızın hareket ile ilgili 

parametreleri açıklar. Düz ve açısal hareket, hız ve ivme gibi parametreleri içerir (17). 

Kinetik: Harekete neden olan mekanizmaları açıklar. Yer reaksiyon kuvvetleri, 

eklem gücü ve momenti gibi parametreleri içerir (17). 

Yer Reaksiyon Kuvveti: Ayak yerle temas halinde iken, ayak ve yer arasında 

oluĢan horizontal, vertikal ve rotasyonel kuvvetlerin toplamıdır. Yer reaksiyon 

kuvvetleri ayağın yere uyguladığı kuvvetle eĢit Ģiddette ancak ters yöndedir (40). 
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Sajital Düzlem: Gövdeyi sağ ve sol olarak ikiye bölen düzlemdir. Bir insana 

yandan baktığımızda sajital düzlemi görürüz (40). 

Frontal Düzlem: Bir insana önden baktığımızda frontal düzlemi görürüz (40). 

Transvers Düzlem: Gövdeyi alt ve üst olarak ikiye bölen düzlemdir. Bir insana 

yukarıdan baktığımızda transvers düzlemi görürüz (40). 

2.2.5. Yürüme Analizi Laboratuvarında Kullanılan Değerlendirme Yöntemleri 

2.2.5.1. Video Bazlı Gözlemsel Yürüme Analizi(VBGYA) 

Klinik uygulamalarda en sık kullanılan değerlendirme araçlarından biri video 

bazlı gözlemsel yürüme analizi(VBGYA) dir. Bilgisayarlı yürüme analiz sistemlerine 

göre daha basit, çabuk, ucuz ve pratik olması nedeniyle klinisyenlerce tercih 

edilmektedir. Ancak gözlemsel yürüme analizi orta derecede geçerlilik ve güvenirliliğe 

sahiptir (32). 

Yürümeyi değerlendirirken her ekleme ayrı ayrı bakmak gerekir. YürüyüĢ önce 

önden (frontal düzlem) sonra her iki yandan (sajital düzlem) izlenir. Yürüme alanının 

uzunluğu 8-10 m olmalıdır. Ancak patolojik ya da yavaĢ yürüyen olguları 

değerlendirmek için daha kısa mesafeler yeterli olabilir. GeniĢlik açısından sadece 

görsel değerlendirme için 3 m yeterli olmaktadır. VBGYA’ da bazen esas sorun 

tanınamaz, kompansatuar hareketler daha belirgindir. Dolayısıyla yürümeyi bozan 

nedenin tanısını koyabilmek için daha geliĢmiĢ tekniklere baĢvurmak gerekebilir (58). 

Video çekimleri için genellikle normal (Video 8, VHS-C) el kameraları 

yeterlidir. Daha üstün nitelikli kameraların belirgin bir avantajı yoktur. Ülkemizde 

kullanılan PAL video formatında saniyede 25 görüntü, bazı ülkelerde kullanılan NTSC 

sisteminde saniyede 30 görüntü kaydedilmektedir. Kameranın tripoda yerleĢtirilmesi ve 

gerekmedikçe zum yapılmaması, ıĢıklandırmanın yeterli olması, her hastada belirli bir 

çekim sırasının izlenmesi, gereksiz uzun çekimler yapılmaması, hangi kasede hangi 

hastanın hangi tarihteki yürüyüĢünün kaydedildiğinin titizlikle not alınması çalıĢmanın 

verimini arttıracaktır. Son yıllarda video görüntülerinin bilgisayar ortamına aktarılması 

ve cd-romlarda saklanması teknolojisi çok geliĢmiĢ ve ucuzlamıĢtır (58). 
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Lineer ortam denilen video kasetlerde çalıĢmak yerine bilgisayarda non-lineer 

yöntemle çalıĢmak, kayıtlar üzerinde çeĢitli iĢlemler yapmak (montaj, yazı eklemek, 

yazıcıdan çıkıĢ almak vb) birçok avantaj sağlar. Ġstenirse mikser denilen cihazlarla 

hastanın frontal düzlem ve sajital düzlem çekimlerini eĢ zamanlı izlemek ve kaydetmek 

mümkündür (58). 

Bazı sorunları yavaĢ çekimde veya sorunun belirgin olduğu kareleri dondurarak 

incelemek tanıyı kolaylaĢtırabilir. Ġstenirse monitor ekranından gönye ile veya on-

screen digitizer denilen özel ölçüm aletleri ile eklem açıları da ölçülebilir. Video 

görüntüleri ayrıca hastanın yeniden değerlendirilmesi, deneyimlerin paylaĢımı, asistan 

ve öğrenci eğitimi amaçlarıyla kullanılır (58). 

2.2.5.2. Kinematik Analiz 

Hareketi oluĢturan kuvvetleri dikkate almadan yalnızca hareketin incelenmesine 

kinematik analiz denir. Kinematik analiz sırasında gövdenin, pelvisin, bacakların ve 

ayakların her 3 düzlemdeki pozisyonu, eklem açıları, lineer ve açısal hız ve ivmeleri 

ölçülerek sayısal veri olarak kaydedilir. Yürüme siklusu boyunca sürekli değiĢen eklem 

açılarını kaydedebilmek için vücudun belirli noktalarına iĢaret cihazları yerleĢtirilir. Bu 

cihazlardan gelen sinyal özel kameralar veya alıcılar aracılığıyla izlenir ve bilgisayarda 

geliĢtirilmiĢ yazılımlarla iĢlenir. Bu iĢlem sonucunda yürüme siklusu boyunca her 

eklemin 3 düzlemdeki açıları hesaplanır (40). 

Ekstremitelerine iĢaret cihazları yerleĢtirilen kiĢi kameraların görüĢ alanındaki 

yürüme platformunda yürütülür. ĠĢaret cihazlarının sinyalleri bilgisayara aktarılır, 

bilgisayar sinyalin yer değiĢtirmesini ve dolayısıyla eklem açısındaki değiĢikliği 

hesaplar. Bir zaman biriminden diğer zaman birimine olan yer değiĢiminden hız, hız 

değiĢiminden ise ivme hesaplanabilir (40). 

2.2.5.3. Kinetik Analiz 

Hareketi oluĢturan kuvvetlerin incelenmesidir. Kinetik analizde ölçülebilen tek 

veri yer tepkimesi kuvvet vektörüdür. Yer tepkimesi kuvvet vektörü kuvvet platformu 

denilen ve ayağın yere uyguladığı toplam kuvveti ölçen basınca duyarlı plakalarla 

ölçülür. Platformun her iki yanına, önüne, arkasına ve içine yerleĢtirilmiĢ transdüserler, 

kuvvet platformu yüzeyine binen yükün her 3 düzlemindeki bileĢenlerini ölçer ve bu 

veriyi bilgisayara aktarırlar. 
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Bu sayede laboratuvarda yürüyen kiĢi kuvvet platformuna basarak geçtiğinde 

basma fazında oluĢan yer tepkimesi kuvvet vektörleri 20 ms aralıklarla hesaplanır. 

Kuvvet platformları kinematik sistemlerle birlikte kullanıldığında ayak bileği, 

diz ve kalça eklemine etki eden momentler ve eklemlerde oluĢan güçler hesaplanabilir 

(40). 

2.2.5.4. Dinamik Elektromyografi (Dinamik EMG) 

Kasların çalıĢması genelde gözle değerlendirilemediğinden kasın iĢleyiĢi EMG 

yoluyla incelenir (20). EMG kasın elektriksel aktivitesini gösteren bir ölçümdür. Sinir 

ve kas hastalıklarının tanısında kullanılan diagnostik bir yöntem olarak yaygın kabul 

görmüĢtür. Ancak yürüme analizi için statik değil dinamik yani hareket anındaki EMG 

kaydedilmelidir. Dinamik EMG esnasında hasta yürütülürken oluĢan kas aktivitesi iğne 

ya da yüzeyel elektrod yardımıyla kaydedilir. Burada kasılma ile ilgili iki önemli veri 

elde edilir. Bunlar; yürüme siklusunda kasılmanın zamanı ve kasılmaya katılan lif 

sayısıdır. Bu veriler kinetik ve kinematik verilerle birleĢtirilerek hastanın nöromusküler 

durumu hakkında bilgi elde edilir (25). 

2.2.5.5. Dinamik Pedobarografi 

Özellikle diabetik nöropati ve ayak deformitelerinde tabandaki basınç 

dağılımının değerlendirilmesinde kullanılır. Ayaktaki tüm yükün değil, her cm
2
’ye 

düĢen basıncın N/m
2 

(Pascal) olarak ölçülmesi gereklidir. Ayakta dururken normal 

basınç 80-100 kilopascal, yürürken 200-500 kilopascaldır. 

Basınç hücresi sistemleri adı verilen platformlar sayesinde ayağın basınç haritası 

ayrıntılı olarak çıkartılabilir. Bu yöntemin avantajı yürüme fazlarında topukta, ayağın 

tümünde veya ön ayakta oluĢan basınç değiĢikliklerinin kaydedilebilmesi ve ayrıntılı 

grafikler çıkartılabilmesidir (58). 

2.2.5.6. Enerji Tüketiminin Hesaplanması 

Yürümede enerji hızlanması, frenleme ve Ģok absorbsiyonu için harcanır. ġok 

absorbsiyonu ve frenleme için 8 birim, hızlanma için 5 birim enerji tüketilmektedir. 

Normal yürüme esnasında enerji tüketimi 10,5 kilojul/dk olup çok hesaplı bir süreçtir. 

Bu değer otururken veya ayakta dik dururken harcanan değer olan 6,3 kilojul/dk’nın iki 

katından daha azdır. Ancak hastalıklar nedeniyle yürümenin bozulması bu enerji 

tüketimini belirgin olarak arttırır (30). 
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Yürüme gibi karmaĢık bir aktivite esnasında harcanan enerjiyi hesaplamanın en 

kesin yolu tüm vücut kalorimetresidir. Bu yöntemlde kiĢi kapalı bir ortamda yürütülür 

ve vücut ısısı ölçülür. Ancak bu ölçüm sistemi pratik olmadığından enerji tüketimi 

solunum havasından O2 tüketimi esas alınarak hesaplanır. O2 tüketiminin tayini hastanın 

ne kadar rahat yürüyebildiğini en güvenilir Ģekilde gösteren ölçüm yöntemidir (58). 

2.2.6. Normal Yürüme 

Bir yerden bir yere hareket etmek amacıyla, en az biri her zaman yer ile temas     

halinde olacak Ģekilde, destek ve ilerlemek için iki bacağın birlikte kullanılmasına 

yürüme denir (5,22). 

Yürüme yaĢamın çok basit bir parçası gibi görünmekle birlikte aslında son 

derece karmaĢık bir hareketler zinciridir. Uzun süre yorulmadan yürüyebilmek için 

beyin, omurilik, periferik sinirler, kaslar, kemik ve eklemler birlikte çalıĢmalı, eklem 

hareketleri, kasılmanın zamanı ve gücü yeterli olmalıdır (43). 

Yürürken gövdeyi öne doğru ilerletebilmek için bacaklarda bir dizi hareket 

oluĢur ve bu hareketler sürekli tekrarlanır. Belirli bir düzenle tekrarlanan bu hareket 

zincirine yürüme siklusu adı verilir (58). Bir yürüme siklusu bir ayağın topuk 

vuruĢundan bunu takiben aynı ayağın topuk vuruĢuna kadar geçen zaman aralığıdır 

(18). 

Yürüme siklusu 2 ana fazdan oluĢur; basma ve salınım fazları. Yürüme 

siklusunda bacağın havada olduğu süre salınım,yerde olduğu süre ise basma fazı olarak 

tanımlanır. Basma fazı yürüme siklusunun %60’ını, salınım fazı ise %40’ını 

oluĢturmaktadır (17). 

Basma fazı ; ilk temas, yüklenme, basma ortası, basma sonu, salınım öncesi 

fazlarından, salınım fazı; erken salınım, salınım ortası, salınım sonu fazlarından 

oluĢmaktadır (58). 
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Normal yürümenin önkoĢulları vardır. Bunlar: 

- Basma fazında alt ekstremitenin stabilitesi 

- Salınım fazında ayağın öne ilerletilmesi 

- Basma fazı öncesi ayağın uygun pozisyonu 

- Uygun adım uzunluğu 

- Uygun enerji harcanması (17). 

J. Perry’nin tanımladığı vücudun ilerletilmesinde basma fazındaki ayağın 

yuvarlanma hareketleri, yürümenin basma fazında özellikle ayak bileğinin 

fonksiyonlarını incelememizi sağlar. Yürüme siklusunun her komponenti sırasında, her 

eklem seviyesinde neyin gerekli olduğunu anlamamızı, patolojik bir durumun tespitini 

kolaylıkla yapmamızı sağlar (17). Ayağın yuvarlanma hareketleri Ģunlardır: 

- Topukta dönme: Topuğun yere ilk temasından, tüm ayağın yere tam temas 

ettiği zamana kadar olan yuvarlanma hareketi olup, ayak bileği dorsifleksörlerinin 

eksantrik kasılması ile oluĢur (17). 

- Ayak bileğinde dönme: Ayak yerde sabitken, tibia ayak üzerinde öne doğru 

hareket eder. Bu hareket gastroknemius ve soleus kaslarının eksantrik kasılması ile 

oluĢur (17). 

- Ön ayakta dönme: Topuk yerden kalkar ve basınç noktası metatarslara ilerler. 

Bu hareket plantar fleksörlerin konsantrik kasılması ile oluĢur (17). 

2.2.7. Yürüme Fazları 

2.2.7.1. Ġlk Temas 

Yürüme siklusunun  % 0-2’lik kısmını oluĢturur. Basma fazının baĢlangıcı olup 

ayağın yere değmesi ile baĢlar. Kalça 30° fleksiyonda, diz tam ekstansiyonda, ayak 

bileği nötral pozisyonda ve ayak supinasyondadır. Amaç; ayağı önce topuk yere 

değecek Ģekilde yere indirmektir. 

Yer tepkimesi kuvvet vektörü (YTKV) kalçanın önünde olduğundan kalça 

stabilitesini korumak için gluteus maksimus ve hamstringler kasılır. Dizde YTKV'nin 

yarattığı ekstansör moment hamstring kasılmasıyla dengelenir. Ayak bileği 

dorsifleksörlerin yardımı ile nötral pozisyonda tutulur. 
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2.2.7.2. Yüklenme 

Yürüme siklusunun  % 2-10’luk kısmını oluĢturur. Aynı zamanda birinci çift 

destek fazıdır. Diğer ayak yerden kaldırılana dek gövde ağırlığı bu ayağa aktarılır.  

Kalça fleksiyondan ekstansiyona gelmektedir. Diz 20° fleksiyonda, ayak bileği 10° 

plantar fleksiyondadır. Amaçlar; Ģok absorbsiyonu, ayağın tümünün yere indirilmesi ve 

vücut ağırlığının üstlenilmesidir. 

YTKV'nin yarattığı dıĢ momentler kalçada ve dizde fleksiyon, ayak bileğinde 

plantar fleksiyondur. Bunu dengelemek için kalçada gluteus maksimus ve hamstringler, 

dizde kuadriseps, ayak bileğinde dorsifleksörler kasılır. 

2.2.7.3. Basma ortası 

Yürüme siklusunun  %10-30’luk kısmını oluĢturur. Kalça ve diz ekstansiyonda, 

ayak bileği dorsifleksiyondadır. Salınım fazındaki bacak basan bacağın yanından geçer. 

Amaç ;yerde sabit olan ayak üzerinde gövdeyi öne doğru ilerletmektir. 

YTKV kalçanın ortasından, dizin arkasından, ayak bileğinin önünden geçer. 

Dolayısıyla kalça kaslarının çalıĢmasına gerek yoktur, dizde kuadriseps, ayak bileğinde 

triseps kasları kasılır.  Ayrıca pelvik düĢme kalça abdüktörlerinin kasılması ile azaltılır. 

2.2.7.4. Basma sonu 

Yürüme siklusunun  %30-50’lik kısmını oluĢturur. Kalça 10° ekstansiyondadır, 

diz ekstansiyondan fleksiyona gelir, ayak bileği plantar fleksiyondadır. Amaç; bacağın 

yerden kesilmesidir. 

YTKV kalçanın arkasında, dizin ve ayak bileğinin önündedir. Kalçada iliopsoas, 

dizde gastroknemius, ayak bileğinde triseps kasları kasılırlar. Diğer ayak yere basana 

kadar kalça abdüktörleri çalıĢmaya devam eder. 

2.2.7.5. Salınım öncesi 

Yürüme siklusunun  %50-60’lık kısmını oluĢturur. KarĢı ekstremite yere 

değdiğinde baĢlar ve parmakların yerden kesilmesiyle sonlanır. Kalça ekstansiyonu, diz 

fleksiyonu ve ayak bileği plantar fleksiyonu artar. Bu dönemde gövde ağırlığı 

ekstremite üzerinden kalkar. Amaç; bacağı salınıma hazırlamaktır. 
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Ayak yeri terketmeden önce YTKV dizin arkasına geçer, ayak parmakları 

yerden kalkınca YTKV azalır ve kaybolur. Kalçada iliopsoas, rektus femoris, 

addüktörler, ayak bileğinde triseps kasları çalıĢır, dizde fleksiyon pasif olarak 

gerçekleĢir. Rektus femoris kası hem diz ekstansiyonunu kısıtlar hem de kalça 

fleksiyonuna yardımcı olur. 

2.2.7.6. Erken salınım 

Yürüme siklusunun  %60-73’lük kısmını oluĢturur. Ayağın yerden kaldırılması 

ile baĢlar, ayak diğer ekstremitenin hizasına geldiğinde biter. Kalça ve dizde fleksiyon 

artmakta, ayak bileğinde dorsifleksiyon oluĢmaktadır. Amaç; havadaki bacağı hızla öne 

ilerletmektir. 

Kalça fleksörleri ve ayak bileği dorsifleksörleri çalıĢırlar, diz fleksiyonu ise 

atalet etkisi ile oluĢur. 

2.2.7.7. Salınım ortası 

Yürüme siklusunun %73-87’lik kısmını oluĢturur. Salınan bacak basma 

fazındaki bacağın yanına gelir ve önüne geçer. Kalça ve dizde fleksiyon artar, ayak 

bileğinde dorsifleksiyon yapılır. Amaç; ayağın yere değmeden aktarılmasıdır.  

Kalça ve diz fleksiyonu atalet etkisi ile pasif olarak yapılırken, ayak bileği 

dorsifleksörleri  kasılmaya devam ederler. 

2.2.7.8. Salınım sonu 

Yürüme siklusunun %87-100’lük kısmını oluĢturur. Salınan bacak basan 

bacağın önüne geçtiğinde baĢlar, ayağın yere değdiği ana dek sürer. Kalça fleksiyonda, 

diz ekstansiyonda, ayak bileği ise nötral pozisyondadır. Amaç; ayağın yere basmaya 

hazırlanmasıdır.  

Dizin tam ekstansiyonu ile adım uzunluðu artar. Hamstringler eksantrik 

kasılarak kalçada fleksiyon ve dizdeki ekstransiyonu kısıtlar, ayak bileği dorsifleksörleri 

de kasılmayı sürdürürler (45,58). 
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2.2.8. Patolojik Yürüme 

Normal yürüme için gerekli olan ön koĢullar bozulduğunda patolojik yürüme 

biçimleri oluĢur. Bunlar: 

- Basma fazında stabilite 

- Salınım fazında bacağın ilerletilmesi 

      a. Salınım fazında ayağın yerden kesilmesi 

      b. Yeterli adım uzunluğu 

      c. Salınım sonunda ayağın yere değme için hazırlanması  

 - Enerji tüketiminin en aza indirilmesi 

Basma fazında stabiliteyi bozan sorunlar Ģunlardır: 

- Ayak ve ayak bileğinde instabilite yaratan nedenler: pes ekinus, pes varus, pes 

valgus, pes ekinovalgus, aĢırı  dorsifleksiyon (pes kalkaneus), parmaklarda kıvrılma, 

baĢparmakta hiperekstansiyon 

- Dizde instabilite yaratan nedenler: aĢırı fleksiyon, genu rekurvatum, genu 

varum, genu valgum 

- Kalçada instabilite yaratan nedenler: fleksiyon kontraktürü, addüksiyon 

kontraktürü, abdüksiyon yetersizliği  

Salınım fazında bacağın ilerletilmesine engel olan sorunlar Ģunlardır: 

- Ekstremitenin yerden kesilmesinde bozukluk: düĢük ayak, tutuk diz, kalça 

fleksiyon kısıtlılığı, kalçada aĢırı addüksiyon, abdüksiyon yetersizliği 

- Ekstremitenin ilerletilmesinde bozukluk: bükük diz, kalçada fleksiyon 

kısıtlılığı karĢı kalçada addüksiyon (58). 
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2.3. Serebral Parezili Çocukların YürüyüĢ Özellikleri 

SP’li çocuklarda yürümeyi bozan ana nedenler; spastisite, güçsüzlük, patolojik 

refleksler, denge ve koordinasyon bozuklukları, eklemlerde kontraktür ve deformiteler 

olmasıdır. Eklemlerde ve kemiklerde oluĢan deformite ve kontraktürler nedeniyle eklem 

hareketinin kaldıraç kolları bozulur. Ġç ve dıĢ momentler zayıflar veya yanlıĢ bölgelere 

etki eder. Bu nedenlerle yürümenin önkoĢulları olan basma fazında stabilite, salınım 

fazında bacağın ilerletilmesi ve Ģok absorbsiyonu bozulur, enerji tüketimi artar. Adım 

uzunluğu kısalır, yürüme hızı azalır (58). 

SP’li çocukların yürüyüĢ paternleri birçok çalıĢmada tanımlanmıĢtır. 

2.3.1. Spastik Hemiparezili Çocuklarda YürüyüĢ Paternleri 

Spastik hemiparezide yaygın olarak kullanılan ve kabul gören sınıflama Winters 

ve arkadaĢlarının bildirdiği sınıflamadır. Sajital düzlem kinematiklerine dayanarak 

yürüme paternlerini 4 grupta incelemiĢlerdir: 

TĠP 1 

Klinikte nadir görülen yürüme tipidir. Bu tip yürümede çocuk salınım fazında 

ayak bileği dorsifleksörlerini kontrol edemez ve buna bağlı olarak  düĢük ayak gözlenir. 

Basma fazı boyunca ayak bileğinin dorsifleksiyonu normaldir, bir kısıtlılık bulunmaz. 

DüĢük ayağı kompanse etmek için diz fleksiyonu ilk temas fazında, kalça fleksiyonu 

salınım fazında artar, ayrıca pelvik lordoz artıĢı da gözlenir (47,56). 

TĠP 2 

Klinikte en sık görülen yürüme tipidir. Bu tip yürümede gastroknemius ve 

soleus kaslarının statik veya dinamik kontraktürü sonucu ayak bileği yürümenin basma 

ve salınım fazlarında plantar fleksiyondadır. Ġki alt gruba ayrılır: 

Tip 2a: Ayak bileği plantar fleksiyonda, diz nötralde ve kalça ekstansiyondadır. 

Tip 2b: Ayak bileği plantar fleksiyonda, dizde genu recurvatum ve kalça 

ekstansiyondadır (47,56). 
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TĠP 3 

Bu tip yürümede sabit ayak bileği plantar fleksiyonuna ek olarak hamstring ve 

quadriceps kaslarının kokontraksiyonu sonucu tutuk diz yürüyüĢü gözlenir, salınım 

fazındaki normal diz fleksiyonu gözlenmez. Bu yüzden bu tip yürümede çocuk, salınım 

fazında ayağını öne almakta güçlük çeker ve bunu kompanse etmek için karĢı taraf 

basma fazında parmak ucu yükselerek veya aynı taraf salınım fazında bacağını 

oraklayarak yürür (47,56,58). 

TĠP 4 

Bu tip yürümede tüm bu bozukluklara ek olarak dinamik kalça fleksiyon 

kontraktürü de vardır. Basma fazı sonunda kalçada yetersiz ekstansiyon ve 

kompansatuar olarak lomber lordoz artıĢı gözlenir. 

Sajital düzlemde ayak bileğinde plantar fleksiyon, dizde fleksiyon, kalçada 

fleksiyon, frontal düzlemde kalça adduksiyonu, transvers düzlemde de internal rotasyon 

gözlenir (47,58). 

2.3.2. Spastik Diparezili Çocuklarda YürüyüĢ Paternleri 

Spastik diparezili çocuklarda yürüyüĢ paternleri Ģu Ģekildedir:  

Sıçrama YürüyüĢü 

Diparezili çocuklarda sık görülen yürüme paternidir. Sıçrama yürüyüĢünde 

proksimal tutulum gözlenir. Kalça fleksörleri, hamstring ve gastoknemius kaslarında 

spastisite varlığı nedeniyle, ayak bileği ekin pozisyonunda, diz ve kalça fleksiyonda 

olup, artmıĢ lomber lordoz ve anterior pelvik tilt ile karakterize yürüyüĢ paternidir (47). 

Sıçrama yürüyüĢünü yürüme fazlarında incelemek gerekirse, basma fazı 

boyunca kalçada fleksiyon vardır, dizde basma ortası fazına kadar fleksiyon, daha sonra 

normale yakın ekstansiyon, salınım fazı sonunda yetersiz diz ekstansiyonu görülür. 

Bazen kuadriseps zayıflığı da görülebilir. Ayak bileğinde plantar fleksiyon hakimdir, 

topuk ve ayak bileği dönmeleri yapılamaz (47,58). 
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Bükük Diz YürüyüĢü 

Bu yürüyüĢ paterninde basma fazında aĢırı (15° üzerinde) diz fleksiyonu 

gözlenmektedir. Bunun yanısıra kalçalarda adduksiyon ve iç rotasyon, ayakta aĢırı 

dorsifleksiyon gözlenir. Bükük diz yürüyüĢünde etyolojiyi belirlemek zordur. 

Hamstring spastisitesi, kalça fleksör spastisitesi veya triseps güçsüzlüğü nedenleriyle 

oluĢur. Hamstring spastisitesi diz eklemini fleksiyona getirir. Kalça fleksörleri gergin 

olduğundan anterior pelvik tilt ve lomber lordoz artmıĢtır. Triseps zayıflığı nedeni ile 

ayak bileğinde dönme bozulur, aĢırı dorsifleksiyon olur. Bu nedenlerle YTKV diz 

eklemi arkasına düĢer ve dizde dıĢ fleksör moment yaratır. Kuadriseps buna karĢı 

koymak için hem normalden daha fazla hem de basma fazı boyunca devamlı kasılmak 

zorunda kalır.  Yürüme analizi ile anterior pelvik tilt varlığı, kalçada oluĢan güçler ve 

hamstring aktivitesinin değerlendirilmesi sayesinde bu sürece katkıda bulunan eklem ve 

kas grupları ayırt edilir (58) 

Tutuk Diz YürüyüĢü 

Tutuk diz yürüyüĢü salınım fazında diz fleksiyonu yapılamamasıdır. Salınım 

fazında diz 60°, kalça ise 30° olan doğal fleksiyonu yapamaz ve ekstansiyonda kalır. Bu 

nedenle ayak yere sürtünür. Çocuk ayağını yerden kurtarmak için gövdeyi yana eğer 

veya aynı taraf kalçada aĢırı fleksiyon karĢı tarafta ise parmak ucunda yürüme yapar. 

Kalçayı fleksiyona dizi ekstansiyona getiren rektus femoris kasının salınım fazında 

uygunsuz kasılmasından dolayı oluĢur. Rektus femoris salınım öncesi kalça 

fleksiyonuna yardımcı olur ancak erken salınım fazında hemen gevĢemesi gerekir, 

gevĢemezse diz fleksiyonunu önler ve bacağın yerden kesilmesi zorlaĢır.  Salınım 

fazında diz fleksiyonu yapılamaması nedeniyle salınım fazını baĢlatmak için gereken 

enerji miktarı artar. Dizi bükülemeyen hastada salınım fazında ayak yere sürtünür. 

Ayağı yerden kesmek ve salınımdaki bacağı basma fazındaki bacağın önüne geçirmek 

için aĢırı pelvik hareket oluĢur. KarĢı dizde artan harekete bağlı olarak posterior kapsül 

hasarı ve bel ağrısı görülebilir (58). 

 

 

 

 



 27 

Makaslama YürüyüĢü 

Kalçada iç rotasyon ve addüksiyon nedeniyle bacakların birbirinin önüne 

düĢmesidir. Yürüme dengesini ileri derecede bozan bu durum femoral  anteversiyon 

artıĢı, kalça addüktörleri ve medial hamstring kaslarının spastisitesi  nedenleriyle 

görülebilir. Makaslama yürüyüĢü adım uzunluğunu kısaltır, basma fazında adım 

geniĢliğini azaltarak dengeyi bozar. Salınım fazında bacakların birbirine takılması 

ilerlemeyi güçleĢtirir(58). 

2.4. Serebral Parezide Ortez Kullanımı 

Ortez, SP’nin medikal, cerrahi ve terapötik yaklaĢımlardan oluĢan multimodal 

tedavi programının bir parçasıdır. Ortez kullanımı 1950’lerde poliomyelitin 

yayılmasından hemen sonra yaygınlaĢmıĢtır. Bu dönemde kas güçsüzlüğü ve paralizi ile 

karakterize poliomyelit hastalığı olan çocukların yürüyüĢünü düzeltmek ve destek 

sağlamak amacıyla ağır malzemeden yapılmıĢ, kalça, diz ve ayak bileğini içine alan 

ortezler kullanılmıĢtır. Poliomyelit ve SP patolojisindeki önemli farklılıklar dikkate 

alınmayarak SP’li çocuklarda da bu ortezler kullanılmıĢtır. Ancak ağır malzemeden 

yapılan bu ortezlerin SP’li çocukların hareketlerine etkisi olmamıĢtır. Ayrıca bu 

dönemde ağır ve sert ortopedik deri ayakkabıların kullanımı da yaygınlaĢmıĢtır.  

Bu ayakkabılar da bütün ayağı kapladığından  dolayı var olan ekin deformitesini 

saklamıĢtır, ayakkabı içindeki ekin pozisyonundaki ayak aynı pozisyonunu korumuĢtur. 

Günümüzde SP’li çocuklarda modern, termoplastik ve hafif malzemeden yapılan 

ortezlerin kullanımı yaygınlaĢmıĢtır (38). 

Alt ekstremite ortezleri klinikte en çok kullanılan ortezlerdendir. Bu ortezler, 

yürümeye yardımcı olmak, güvenli yürüyüĢü sağlamak, enerji tüketimini azaltmak, 

ağrıyı azaltmak, alt ekstremiteye binen yük miktarını azaltmak, hareketleri kontrol 

etmek, deformite ve kontraktürleri önlemek amacıyla kullanılmaktadır (13).  
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Çocuğa uygun ortezin belirlenebilmesi için, vücuda etki eden kuvvetlerin, 

yürüme fazlarının ve ortezin hareket, fonksiyon ve yürüme üzerine nasıl etkili 

olabileceğinin bilinmesi gerekir. Yer tepkime kuvvetinin eklemlerden geçiĢ yönlerine 

göre, eklem üzerine etki eden bir döndürme kuvveti meydana gelir ki, buna ‘dıĢ 

moment’ denir. Bu dıĢ momentler eklemler çevresindeki kaslar tarafından meydana 

getirilen iç momentlerle karĢılanır. Normal yürüme sırasında yer tepkime kuvveti eklem 

hattına yakın geçer. Bu durum stabilite için gerekli kuvvetin daha az olmasını sağlar. 

Patolojik yürüme veya ayakta duruĢ pozisyonu varlığında ise eklemler üzerine etki eden 

yer tepkime kuvveti fazladır. Bu da stabilitenin sağlanabilmesi için kasların daha fazla 

kuvvet üretmesine neden olur. 

Etkili bir alt ekstremite ortez tasarımı için hem yer tepkime kuvveti kontrolü, 

hem de 3 nokta basınç kontrolü sağlanır. Ortez kullanımında yer tepkime kuvveti 

kontrol edilebilir, büyüklüğü ve yönü değiĢtirilebilir. 3 nokta prensibinde, bir baskı 

noktası rotasyon ekseni üzerinden, ikinci baskı noktası rotasyon ekseninin altından 

uygulanırken, üçüncüsü ise rotasyon ekseninin üzerinden, diğer iki baskı kuvvetine zıt 

yönde uygulanan kuvvetleri içerir. Baskı noktalarının geniĢ tutulması hastanın konforu 

ve ağrı duymaması açısından önemlidir (39). 

SP’li çocukların yaklaĢık olarak %85’i ortez kullanmaktadır. Çocuğun klinik  

tablosuna uygun olarak en çok kullanılan ortezler ise ayak- ayak bileği ortezleridir (36). 

2.4.1. Ayak-Ayak Bileği Ortezi (AFO) 

AFO, SP’li çocuklarda deformiteyi önlemek ve düzeltmek, spastisiteyi azaltmak, 

normal eklem hareket açıklığını korumak, eklem mekaniğine destek sağlamak, bazı 

durumlarda eklem hareket açıklığını artırmak ve fonksiyonel kapasiteyi artırmak 

amacıyla ayak ve ayak bileğini içine alarak uygulanan ortezlerdir. 

Termoplastikten yapılmıĢ AFO ilk kez 1958 yılında Yates tarafından düĢük ayak               

tedavisinde kullanılmak üzere tanımlanmıĢtır (59). Bundan sonra SP’li çocuklarda   

kullanılmaya baĢlanmıĢtır (36). 
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AFO uygulamaları tıp, biyomekanik ve teknoloji alanlarında elde edilen 

geliĢmelerle birlikte yeni boyutlar, özellikler kazanmakta dolayısıyla daha teknik ve 

karmaĢık bir konu olarak karĢımıza çıkmaktadır. Yapıldıkları malzeme, ayak bileği 

eklem tipleri gibi unsurlar dikkate alınarak farklı iĢlev ve isimler altında toplanır. Bu 

ortezler genel olarak hafif plastikten(genellikle polipropilen) yapılır ve 4 ana baĢlık 

altında toplanırlar (36): 

1) Solid AFO 

Proksimalde fibula baĢının hemen distaline kadar uzanan, distalde metatars 

baĢlarında veya parmak uçlarında sonlanan, yan kenarları varus/valgus kontrolünü 

sağlayacak yükseklikte olan, sert, bükülmeyen malzemeden yapılmıĢ, eklemsiz 

ortezlerdir. Solid AFO’nun baĢlıca kullanım endikasyonları; yürüyemeyen çocuklarda 

spastisiteyi azaltmak, deformite ve kontraktürü önlemek, ameliyat sonrası dönemde 

stabiliteyi sağlamak; yürüyebilen çocuklarda ise ağır spastisiteyi azaltmak, basma fazı 

sırasında stabiliteyi sağlamak ve salınım fazı sırasında da ayağın yerden temasının 

kesilmesine yardımcı olmaktır. 

2) Eklemli AFO 

 Solid AFO’dan farklı olarak, anatomik ayak bileği eklemi eksenine uygun 

pozisyonda eklem içeren AFO’lardır. Genellikle yürüyebilen, aktif, merdiven ve yokuĢ 

inip çıkabilen çocuklarda kullanılır. Bu çocuklarda eklemli AFO basma stabilitesini 

artırır, ilk temasın normalleĢtirilmesini sağlar, diz instabilitelerini kontrol eder ve 

salınım fazında ayağın yerden kesilmesini sağlar. Eklemli AFO kullanmanın ön Ģartı, 

pasif ayak bileği dorsifleksiyonunun en az 5° olmasıdır.  

Eklemli AFO’lar ayak bileği plantar fleksiyonunu önler, dorsifleksiyona izin 

verir ve böylece basma fazı sırasında ayak üzerindeki ikinci dönmeyi kolaylaĢtırır ve 

ikinci dönmeden üçüncü dönmeye geçerken enerji emilimini sağlayarak parmak 

kalkıĢını artırır. Ek olarak, patolojik ayak bileği plantar fleksiyonu-diz ekstansiyonu 

çiftini normalleĢtirir. Buna bağlı olarak dizde ve kalçada yüksek derecede düzelme 

sağlar. Ayak bileği dorsifleksiyon açısının artırılması ile genu rekurvatum deformitesini 

kontrol eder. Solid AFO’ların bir dezavantajı olan parmak kalkıĢının bozulması, eklemli 

AFO kullanımında, dinamik bir AFO’nun ayak bileği dorsifleksiyonuna izin vermesi 

sayesinde yoktur (55). 
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Eklemli AFO’lar yürüme sırasında eklemlerdeki açısal parametreleri düzeltme 

yanı sıra (ilk temas parmak ucu olan SP’li bir çocukta ilk teması topuk vuruĢuna 

çevirmek gibi), kas aktiviteleri üzerine etki ederek yürüme parametrelerini de 

düzeltmektedir. Özellikle tibialis anterior kası baĢta olmak üzere, semitendinosus, 

biseps femoris, vastus medialis ve lateralis gibi proksimal alt ekstremite kasları 

aktivitesinde azalma meydana getirir (48). 

Eklemli AFO’lar, SP’li çocuklarda ekin deformitesini düzeltmelerinin yanısıra 

enerji korumalı bir yürüme sağlar (4). 

3) Yer reaksiyonlu AFO(GRAFO) 

Solid AFO’ya benzer; ön tarafı kapalıdır. Böylece, basma fazı sırasında tibianın 

ayak üzerinde öne translasyonunu engeller ve dizde ekstansiyon momenti yaratır (36). 

Kuadriseps kasının gerektirdiği enerjiyi azaltır. Bükük diz yürüyüĢü yapan SP’li 

çocuklarda kullanılmakla birlikte, dizde ve kalçada 10°’den fazla fleksiyon kontraktürü 

olan olgularda kullanılmaz. Bu cihazın iyi tolere edilebilmesi için, diz ekstansiyonda 

iken ayak bileği en azından nötral posizyona gelecek Ģekilde dorsifleksiyon 

yapabilmelidir. Gerek solid AFO’lar gerekse GRAFO’lar gibi eklemsiz AFO’lar ayak 

bileği hareketlerini etkin bir biçimde kısıtlarlar. Bu nedenle kullanımları özellikle 

yürüyebilen çocuklarda sıkıntı yaratabilir. Bu GRAFO’ların plantar fleksiyona izin 

veren, fakat dorsifleksiyonu kısıtlayan eklemli modelleri bulunmaktadır. Bunlar, 

genellikle cerrahi uzatmalardan sonra plantar fleksor kas gücünü artırmak amacıyla ve 

hastayı daha sonra ortezsiz yürümeye hazırlamak amacıyla kullanılır (36,39). 

4) Refleks AFO:  

Solid AFO’nun yan kenarlarının malleollerin posteriorunda bitirilmesi ile elde 

edilen, görünürde eklemsiz olan; fakat, mekaniği nedeniyle basma fazında pasif 

dorsifleksiyona izin veren bir ortezdir. Salınım fazında ise düĢük ayağı önler. Hafif 

spastik, dinamik ekin deformitesi olan cocuklarda kullanılabilir. Orta-ağır derecede 

spastisite, sabit ekin deformitesi ve medio-lateral instabilite varlığında kullanılması 

yararlı değildir (39). 
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Spastik diparezili çocuklarda solid AFO, eklemli AFO ve refleks AFO’nun 

proksimal eklem dinamikleri, enerji harcaması ve fonksiyonel beceri performansı 

üzerine etkilerini araĢtıran bir çalıĢmada, tüm AFO tiplerinin basma fazında ayak bileği 

hareketlerini normalleĢtirdiği görülmüĢtür. Bunun yanısıra, adım uzunluğunun arttığı, 

kadansın azaldığı ve yürüme sırasında enerji tüketiminin azaldığı; ek olarak, yürüme, 

koĢma, zıplama ve üst ekstremite becerilerinde iyileĢme olduğu gözlenmiĢtir (9). 

Çocuğa uygun ortezin belirlenmesinde ve tasarlanmasında tanı, yaĢ, boy, kilo, 

kas kuvveti, eklem hareket geniĢliği, aktivite düzeyi kadar çocuğun ve ailenin sosyal 

pozisyonu, orteze bakıĢ açıları, maddi olanakların ve beklentilerin de sorgulanması 

gerektiği düĢünülmektedir. Ortez uygulamasının baĢarıya ulaĢmasında ailenin rolü çok 

önemlidir. Dolayısıyla yapılan tedavinin amaçları aileye anlatılmalı, ailenin ve çocuğun 

tedaviyi benimsemesi için çaba gösterilmelidir (13). 
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

Bu çalıĢma Ġstanbul Üniversitesi Ġstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve 

Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı Polikliniğinde SP tanısı ile 

izlenen 24 çocuk üzerinde yürütüldü. 

Olguların çalıĢmaya alınma kriterleri: 

1) Spastik diparezi ve spastik hemiparezili SP olguları olması 

2) YaĢları 3-18 yıl arasında olması 

3) Bağımsız yürüyebilmeleri 

4) En az 6 aydır AFO kullanıyor olmaları  

ÇalıĢma 8’i spastik diparezi ve 16’sı spastik hemiparezi olmak üzere 24 olgu ile 

tamamlandı. 16 spastik hemiparezili olgunun 16 alt ekstremitesi, 6 spastik diparezili 

olgunun 12 alt ekstremitesi, 2 spastik diparezili ancak asimetrik bulguları olan olgunun 

2 alt ekstemitesi olmak üzere 30 alt ekstremite değerlendirildi.  

Olguların 10’ı kız, 14’ü erkekti. YaĢları 51 – 159 ay arasında değiĢmekte olup, 

yaĢ ortalaması 90,5±31,1 ay idi. Kız çocuklarının yaĢ dağılımları 51-159 ay, yaĢ 

ortalaması 87,8±32,3 ay, erkek çocuklarının yaĢ dağılımları 53-147 ay, yaĢ ortalaması 

92,4±31,1 ay’dır. 

Olgular 6 aydan fazla süredir solid ve eklemli AFO kullanmaktaydı. Bu AFO’lar 

klinikte baĢarılı bulunmuĢ AFO’lar olup, fizyoterapistleri tarafından olguların 

yürüyüĢlerini bozan etkenlere göre belirlenmiĢ 4 temel amaçta baĢarı sağlanıp 

sağlanmadığına göre seçilmiĢtir. Ayak bileği plantar fleksiyonunu azaltmak, ayak bileği 

plantar fleksiyonunu artırmak, diz fleksiyonunu azaltmak ve diz fleksiyonunu artırmak 

AFO’ları vermekteki amaçlarımız olup, her olgu için en az 2 amaç belirlenmiĢtir. 2 ve 

daha fazla amacı gerçekleĢtiren AFO’lar çalıĢmaya dahil edilmiĢtir. AFO’lar ortotist 

tarafından yapılmıĢtır. 

Olgulara kullandıkları AFO’nun etkinliğini değerlendirmek amacıyla VBGYA 

yapıldı. YürüyüĢlerin kaydedilmesi için; 1m x 10m uzunluğunda yürüme bandı, 1 adet 

Panasonic NV- GS140 video kamera, 1 adet UNOMAT PSV III marka üçlü video 

kamera ayağı, 4 adet Mini DV dijital video kamera kasedi kullanıldı.  
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Video çekimi için kamera yürüme bandının ortasından 3m uzağa yerleĢtirildi. 

Kamera odaklama ayarınının en düĢük seviyesine getirildikten sonra, görüntü 

göstergesinin sağ ve sol kenarlarının duvardaki 3m enindeki bölgenin sağ ve sol kenar 

sınırlarına denk geldiği kontrol edildi. Olgular, yürüme bandının baĢında yürümeye 

hazır olarak ayakta durduruldu ve ardından olguya ‘DıĢarıda nasıl yürüyorsan aynı 

Ģekilde karĢı duvara doğru yürü’ direktifi verildi ve düz bir hat boyunca yürümesi 

gerektiği konusunda uyarıldı. AFO’lu ve AFO’suz olmak üzere 2 ayrı video çekimi 

yapıldı. Soldan sağa ve sağdan sola olmak üzere 5 kez sajital plan yürüyüĢü kaydedildi. 

AFO’nun ve ayakkabının topuk kısmına her topuk teması yaptığında ıĢığı 

yanmak üzere tasarlanmıĢ bir sensör yerleĢtirildi.  Ġstanbul Üniversitesi, Ġstanbul Tıp 

Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Yürüme Analizi Laboratuvarında 

geliĢtirilmiĢ olan bu sensör ıĢık ve ses geri bildirimi olan kablolu elektronik bir 

devreden oluĢmaktadır. Kullanan kiĢinin hissetmemesi ve doğal yürüyüĢünü bozmaması 

için olabildiğince ince ve küçük, yüklenmeye toleransı olan, nispeten dayanıklı ve 

güvenilirliği olan, elektronik yönden basit ve anlaĢılır olan bir sensördür. Bu sensör 2 

katmandan oluĢmaktadır: mylar filme asılmıĢ iletken polimer film ve metal katkılı 

karbon iletkenin birleĢtirilmesiyle yapılmıĢtır. ÇalıĢmamızda video çekimlerimizde 

sensörün ıĢık geri bildirimini kullandık. 

Olguların video bazlı gözlemsel yürüme analizi yöntemi ile video çekimleri 

yapıldıktan sonra yapılan değerlendirme ile yürümenin topuğun yerle teması olan basma 

fazlarından ilk temas, yüklenme ve basma ortası fazlarında ıĢığın yandığı ve ıĢığın 

yanmadığı olgular gözlendi ve not edildi. Değerlendirme videonun yavaĢlatma, 

durdurma ve kare-kare izleme fonksiyonları ile yapıldı.  

3.1. Olgularımızdan Bir Örnek 

B.Y, normal ve term doğum öyküsü olan spastik hemiparezi teĢhisli erkek 

olgudur. Doğum esnasında hipoksik beyin hasarı nedeniyle, astım, nefes darlığı, 

doğumdan sonra hemen ağlamaması bulguları gözlenmiĢtir. 1 aylıkken baĢ kontrolünü 

kazanmıĢ, 14 aylıkken yürümüĢtür. Aile 6 aylıkken tek taraflı vücut tutulumunu 

farketmiĢtir. B.Y 2,5 yaĢından itibaren kliniğimizde spastik hemiparezi tanısıyla 

izlenmektedir.  
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Mental ve dil geliĢimi normal olan B.Y’nin ailesinin baĢlıca Ģikayetleri; çocuklarının sol 

ayağını içe basarak ve parmak ucu yürüyüĢ yapması ve sol elini fonksiyonel olarak 

kullanamamasıdır. ÇalıĢmamıza 4 yaĢ 5 aylıkken katılan B.Y sol alt ekstremitesi için 6 

aydan fazla süredir solid AFO kullanmaktadır. 

B.Y’nin AFO’suz yürüyüĢünde, ilk temas fazında ayak bileğinde artmıĢ  plantar 

fleksiyonda hakimdir. AFO ile yürüyüĢte ayak bileği plantar fleksiyonu azalmıĢtır. 

Ayrıca basma ortası fazında AFO’suz yürüyüĢte diz ekstansiyonu artmıĢ Ģekilde 

yürürken AFO’lu yürüyüĢte diz fleksiyonunun artmıĢ olduğu görülmektedir. B.Y’nin 

çıplak ayak yürüyüĢü ġekil 3-1’de, AFO ile yürüyüĢleri ġekil 3-2, ġekil 3-3, ġekil 3-4’ 

te , AFO’suz yürüyüĢleri Ģekil 3-5’te, 3-6’da, 3-7’de verilmiĢtir. 

 

ġekil 3-1: Çıplak Ayak YürüyüĢü 

B.Y’nin çıplak ayak yürüyüĢünde ilk temas fazında artmıĢ plantar fleksiyon, 

artmıĢ diz fleksiyonu bulguları görülmektedir.  
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ġekil 3-2: Ġlk Temas Fazında AFO’lu YürüyüĢ 

 

 

ġekil 3-3: Yüklenme Fazında AFO’lu YürüyüĢ 
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ġekil 3-4: Basma Ortası Fazında AFO’lu YürüyüĢ 

B.Y’nin ilk temas, yüklenme, basma ortası fazlarında AFO’lu yürüyüĢlerini 

inceleyecek olursak sadece ilk temas fazında ıĢığın yanmadığı görülmektedir. 

Yüklenme ve basma ortası fazlarında ıĢığın yandığı yani AFO içinde topuk temasının 

yapıldığı görülmektedir.  

 

 

ġekil 3-5: Ġlk Temas Fazında AFO’suz YürüyüĢ 
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ġekil 3-6: Yüklenme Fazında AFO’suz YürüyüĢ 

 

 

ġekil 3-7: Basma Ortası Fazında AFO’suz YürüyüĢ 

B.Y’nin ilk temas, yüklenme ve basma ortası fazlarında AFO’suz yürüyüĢlerini 

inceleyecek olursak, bütün fazlarda ıĢığın yandığını yani AFO’suz yürüyüĢte topuk 

temasının yapılmıĢ olduğunu görmüĢ oluruz. 

 Ġstatistiksel analiz SPSS 15.0 for Windows ile yapıldı. Veriler sıklık, yüzde 

oran, aritmetik ortalama, standart sapma kullanılarak tanımlandı. Kategorik değiĢkenler 

Fisher’in kesin testi kullanılarak, sürekli değiĢken Student-T testi kullanılarak incelendi. 

Sürekli değiĢkenin nomal dağılıma uygunluğu Shapiro-Wilk testi ile bakıldı. p< 0,05 

anlamlılık düzeyi olarak kabul edildi. 
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4. BULGULAR 

Spastik hemiparezi ve spastik diparezi tanısı almıĢ 24 olgu ile yapılan bu 

çalıĢmada, olguların, yürümede topuk temasının yapıldığı basma fazlarından ilk temas, 

yüklenme ve basma ortası fazlarında AFO’lu yürüyüĢleri ile AFO’suz yürüyüĢleri 

karĢılaĢtırıldı. KarĢılaĢtırma sonuçlarının istatistiksel anlamlılıkları değerlendirildi. 

ÇalıĢmaya katılan en küçük olgu 4 yaĢ 3 aylık, en büyük olgu 13 yaĢ 3 aylıktır. 

Olguların 10’u kız, 14’ü erkekti ve 16’sı spastik hemiparezi, 8’i spastik diparezi teĢhisli 

idi. ÇalıĢmaya katılan 24 olgunun yaĢ, cinsiyet ve teĢhisine iliĢkin veriler Tablo 1’ de 

özetlenmiĢtir. 

ÇalıĢmadaki kız ve erkek olguların yaĢ ortalamaları arasında istatiksel olarak 

anlamlı bir farklılık saptanmadı. Olguların  ortalama yaĢları(90,5±31,1) benzer  olup, 

kızların yaĢ ortalaması(87,8±32,3), erkeklerin yaĢ ortalamasına(92,4±31,1) 

benzerdir(p=0,731). Diğer tanımlayıcı özellikler Tablo 2’ de özetlenmiĢtir.  
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Tablo 4-1: Olguların Özellikleri 

OLGU CĠNSĠYET YAġ(YIL+AY) KLĠNĠK TANI 

    

             1 K 6+3   DĠPAREZĠ 

             2 E 9+11   DĠPAREZĠ 

             3 E 5   DĠPAREZĠ 

             4 K 6+9   DĠPAREZĠ 

             5 E 12   DĠPAREZĠ 

             6 K 6+5   DĠPAREZĠ 

             7                E 7+11   DĠPAREZĠ 

             8 E 6+5   DĠPAREZĠ 

             9 K 9+6   HEMĠPAREZĠ 

            10 K 4+3   HEMĠPAREZĠ 

            11 E 6+3   HEMĠPAREZĠ 

            12 E 4+5   HEMĠPAREZĠ 

            13 E 7+5   HEMĠPAREZĠ 

            14 E 10+11   HEMĠPAREZĠ 

            15 E 6+7   HEMĠPAREZĠ 

            16 E 7+4   HEMĠPAREZĠ 

            17 K 7+4   HEMĠPAREZĠ 

            18 E 6+5   HEMĠPAREZĠ 

            19 E 12+3   HEMĠPAREZĠ 

            20 K 5+7   HEMĠPAREZĠ 

            21 K 13+3   HEMĠPAREZĠ 

            22 K 9+2   HEMĠPAREZĠ 

            23 K 4+8   HEMĠPAREZĠ 

            24 E 4+11   HEMĠPAREZĠ 
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Tablo 4-2: ÇalıĢma Grubunun Tanımlayıcı Özellikleri 

Özellik X±SD P 

 YaĢ Ortalaması 

         Kız 

         Erkek 

         Toplam 

   87,8±32,3 

   92,4±31,1 

   90,5±31,1 
0,731 

Özellik N % 

 Cinsiyet 

          Erkek 

          Kız 

14 

10 

58,4 

41,6 

 Serebral Parezi Tipi 

          Hemiparezi 

          Diparezi 

16 

8 

66,7 

33,3 

 Btx-A 

          (+) 

          (-) 

12 

12 

50 

50 

 Operasyon 

          (+) 

          (-) 

7 

17 

29,1 

70,8 
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Spastik hemiparezili olguların AFO’lu ve AFO’suz yürüyüĢlerinin 

karĢılaĢtırılması: Ġlk temas, yüklenme ve basma ortası fazlarında ıĢığın yandığı ve 

yanmadığı yani topuk temasının olduğu ve olmadığı 16 spastik hemiparezili olgunun 

AFO’lu ve AFO’suz yürüyüĢ bulguları Ģu Ģekildedir (Tablo 4-3, Tablo 4-4, Tablo 4-5): 

  

Tablo 4-3: Hemiparezili Olgularda Ġlk Temas Fazında AFO’lu ve AFO’suz YürüyüĢlerin 

KarĢılaĢtırılması 

ĠLK TEMAS FAZI AFO’lu AFO’suz TOPLAM P 

  

IġIK(+) 
 

             10      

 

             15 

 

 

25 

 

0,041 

    % 62,5% 93,8% 78,1% 

    

 

IġIK(-) 

 

 

 

6 

 

 

1 

 

 

7 

    % 37,5% 6,3% 21,9% 

  

TOPLAM 

 

 

16 

 

16 

 

32 

  % 100,0% 100,0% 100,0%  

 

Spastik hemiparezili olgularda, ilk temas fazında AFO’lu yürüyüĢte ıĢığın 

yandığı yani topuk teması yapan 10 olgu varken, AFO’suz yürüyüĢte 15 olgu vardır. 

AFO’lu yürüyüĢte topuk teması yapmayan 6 olgu, AFO’suz yürüyüĢte ise 1 olgu vardır. 

AFO’suz yürüyüĢte topuk teması yapan olgu sayısı AFO’lu yürüyüĢte topuk teması 

yapan olgu sayısından fazladır. Ġlk temas fazında AFO’lu yürüyüĢ ile AFO’suz yürüyüĢ 

arasında istatiksel olarak anlamlı bir farklılık saptanmıĢtır (p<0,05).   
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Tablo 4-4: Hemiparezili Olgularda Yüklenme Fazında AFO’lu ve AFO’suz YürüyüĢlerin 

KarĢılaĢtırılması 

YÜKLENME AFO’lu AFO’suz TOPLAM P 

  

IġIK(+) 
 

             13      

 

             16 

 

 

29 

 

 

    % 81,3% 100,0% 90,6% 

0,113 

    

 

IġIK(-) 

 

 

 

3 

 

 

0 

 

 

3 

    % 18,8% 0% 9,4% 

  

TOPLAM 

 

 

16 

 

16 

 

32 

  % 100,0% 100,0% 100,0%  

 

Yüklenme fazında AFO’lu yürüyüĢte topuk teması yapan 13 olgu varken, 

AFO’suz yürüyüĢte 16 olgu vardır. AFO’lu yürüyüĢte topuk teması yapmayan 3 olgu, 

AFO’suz yürüyüĢte topuk teması yapmayan olgu yoktur. Yüklenme fazında AFO’lu ve 

AFO’suz yürüyüĢler arasında istatiksel olarak anlamlı bir farklılık saptanmamıĢtır 

(p>0,05).  

 

Tablo 4-5: Hemiparezili Olgularda Basma Ortası Fazında AFO’lu ve AFO’suz 

YürüyüĢlerin KarĢılaĢtırılması 

BASMA ORTASI AFO’lu AFO’suz TOPLAM P 

  

IġIK(+) 
 

               7    

 

             12 

 

 

19 

 

0,074 

    % 43,8% 75,0% 59,4% 

    

 

IġIK(-) 

 

 

 

9 

 

 

4 

 

 

13 

    % 56,3% 25,0% 40,6% 

  

TOPLAM 

 

 

16 

 

16 

 

32 

  % 100,0% 100,0% 100,0%  
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Basma ortası fazında AFO’lu yürüyüĢte topuk teması yapan 7 olgu varken, 

AFO’suz yürüyüĢte 12 olgu vardır. AFO’lu yürüyüĢte topuk teması yapmayan 9 olgu, 

AFO’suz yürüyüĢte 4 olgu vardır. Basma ortası fazında AFO’lu ve AFO’suz yürüyüĢler 

arasında istatiksel olarak anlamlı bir farklılık saptanmamıĢtır (p>0,05). 

Ġlk temas ve yüklenme, ilk temas ve basma ortası, yüklenme ve basma ortası 

fazlarında AFO’lu ve AFO’suz yürüyüĢlerin karĢılaĢtırılması Ģu Ģekildedir (Tablo 4-6, 

Tablo 4-7, Tablo 4-8): 

 

Tablo 4-6: IĢık Yanan Olgularda Ġlk Temas ve Yüklenme Fazlarının KarĢılaĢtırılması  

IġIK(+) AFO’lu AFO’suz TOPLAM P 

  

ĠLK TEMAS  
 

             10    

 

             15 

 

 

25 

 

0,468 

    % 43,5% 48,4% 46,3% 

    

 

YÜKLENME 

 

 

 

13 

 

 

16 

 

 

29 

    % 56,5% 51,6% 53,7% 

  

TOPLAM 

 

 

23 

 

31 

 

54 

  % 100,0% 100,0% 100,0%  

 

Topuk teması yapan olgularda, ilk temas ve yüklenme fazlarında AFO’lu ve 

AFO’suz yürüyüĢler arasında anlamlı bir farklılık saptanmamıĢtır (p>0,05). 

 

Tablo 4-7: IĢık Yanan Olgularda Ġlk Temas ve Basma Ortası Fazlarının KarĢılaĢtırılması 

 

IġIK(+) AFO’lu AFO’suz TOPLAM P 

  

ĠLK TEMAS  
 

             10    

 

             15 

 

 

25 

 

 

    % 58,8% 55,6% 56,8% 

0,541 

    

 

BASMA ORTASI 

 

 

 

7 

 

 

12 

 

 

19 

    % 41,2% 44,4% 43,2% 

  

TOPLAM 

 

 

17 

 

27 

 

44 

  % 100,0% 100,0% 100,0%  



 44 

 

Topuk teması yapan olgularda, ilk temas ve basma ortası fazlarında AFO’lu ve 

AFO’suz yürüyüĢler arasında anlamlı bir farklılık saptanmamıĢtır (p>0,05). 

Tablo 4-8: IĢık Yanan Olgularda Yüklenme ve Basma Ortası Fazlarının KarĢılaĢtırılması 

IġIK(+) AFO’lu AFO’suz TOPLAM P 

  

YÜKLENME  
 

             13   

 

             16 

 

 

29 

 

0,403 

    % 65,0% 57,1% 60,4% 

    

 

BASMA ORTASI 

 

 

 

7 

 

 

12 

 

 

19 

    % 35,0% 42,9% 39,6% 

  

TOPLAM 

 

 

20 

 

28 

 

48 

  % 100,0% 100,0% 100,0%  

 

Topuk teması yapan olgularda, yüklenme ve basma ortası fazlarında AFO’lu ve 

AFO’suz yürüyüĢler arasında anlamlı bir farklılık saptanmamıĢtır (p>0,05). 

Spastik diparezili olguların AFO’lu ve AFO’suz yürüyüĢlerinin karĢılaĢtırılması: 

Ġlk temas, yüklenme ve basma ortası fazlarında ıĢığın yandığı ve yanmadığı yani topuk 

temasının olduğu ve olmadığı 8 spastik diparezili olgunun AFO’lu ve AFO’suz yürüyüĢ 

bulguları ve yürüme fazları arasındaki anlamlılık düzeyi Ģu Ģekildedir (Tablo 4-9, Tablo 

4-10, Tablo 4-11, Tablo 4-12, Tablo 4-13, Tablo 4-14): 

Tablo 4-9: Diparezili Olgularda Ġlk Temas Fazında AFO’lu ve AFO’suz YürüyüĢlerin 

KarĢılaĢtırılması 

ĠLK TEMAS AFO’lu AFO’suz TOPLAM P 

  

IġIK(+) 
 

               8    

 

             13 

 

 

21 

 

 

    % 57,1% 92,9% 75,0% 

0,038 

    

 

IġIK(-) 

 

 

 

6 

 

 

1 

 

 

7 

    % 42,9% 7,1% 25,0% 

  

TOPLAM 

 

 

14 

 

14 

 

28 

  % 100,0% 100,0% 100,0% 
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Spastik diparezili olgularda, ilk temas fazında AFO’lu yürüyüĢte ıĢığın yandığı 

yani topuk teması yapan 8 olgu varken, AFO’suz yürüyüĢte 13 olgu vardır. AFO’lu 

yürüyüĢte topuk teması yapmayan 6 olgu, AFO’suz yürüyüĢte ise 1 olgu vardır. 

AFO’suz yürüyüĢte topuk teması yapan olgu sayısı AFO’lu yürüyüĢte topuk teması 

yapan olgu sayısından fazladır. Ġlk temas fazında AFO’lu yürüyüĢ ile AFO’suz yürüyüĢ 

arasında istatiksel olarak anlamlı bir farklılık saptanmıĢtır (p<0,05).   

 

Tablo 4-10: Diparezili Olgularda Yüklenme Fazında AFO’lu ve AFO’suz YürüyüĢlerin 

KarĢılaĢtırılması 

YÜKLENME AFO’lu AFO’suz TOPLAM P 

  

IġIK(+) 
 

               7    

 

             10 

 

 

17 

 

0,220 

    % 50,0% 71,4% 90,6% 

    

 

IġIK(-) 

 

 

 

7 

 

 

4 

 

 

11 

    % 50,0% 28,6% 39,3% 

  

TOPLAM 

 

 

14 

 

14 

 

28 

  % 100,0% 100,0% 100,0%  

 

Yüklenme fazında AFO’lu yürüyüĢte topuk teması yapan 7 olgu varken, 

AFO’suz yürüyüĢte 10 olgu vardır. AFO’lu yürüyüĢte topuk teması yapmayan 7 olgu, 

AFO’suz yürüyüĢte topuk teması yapmayan 4 olgu vardır. Yüklenme fazında AFO’lu 

ve AFO’suz yürüyüĢler arasında istatiksel olarak anlamlı bir farklılık saptanmamıĢtır 

(p>0,05).  
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Tablo 4-11: Diparezili Olgularda Basma Ortası Fazında AFO’lu ve AFO’suz YürüyüĢlerin 

KarĢılaĢtırılması 

BASMA ORTASI AFO’lu AFO’suz TOPLAM P 

  

IġIK(+) 
 

               4    

 

               5 

 

 

9 

 

0,5 

    % 28,6% 35,7% 32,1% 

    

 

IġIK(-) 

 

 

 

10 

 

 

9 

 

 

19 

    % 71,4% 64,3% 67,9% 

  

TOPLAM 

 

 

14 

 

14 

 

28 

  % 100,0% 100,0% 100,0%  

 

Basma ortası fazında AFO’lu yürüyüĢte topuk teması yapan 4 olgu varken, 

AFO’suz yürüyüĢte 5 olgu vardır. AFO’lu yürüyüĢte topuk teması yapmayan 10 olgu, 

AFO’suz yürüyüĢte 9 olgu vardır. Basma ortası fazında AFO’lu ve AFO’suz yürüyüĢler 

arasında istatiksel olarak anlamlı bir farklılık saptanmamıĢtır (p>0,05).  

 

Tablo 4-12: IĢık Yanan Olgularda Ġlk Temas ve Yüklenme Fazlarının KarĢılaĢtırılması 

IġIK(+) AFO’lu AFO’suz TOPLAM P 

  

ĠLK TEMAS  
 

               8    

 

             13 

 

 

21 

 

0,555 

    % 53,3% 56,5% 55,3% 

    

 

YÜKLENME 

 

 

 

7 

 

 

10 

 

 

17 

    % 46,7% 43,5% 44,7% 

  

TOPLAM 

 

 

15 

 

23 

 

38 

  % 100,0% 100,0% 100,0%  

 

 

Topuk teması yapan olgularda, ilk temas ve yüklenme fazlarında AFO’lu ve 

AFO’suz yürüyüĢler arasında anlamlı bir farklılık saptanmamıĢtır (p>0,05). 
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Tablo 4-13: IĢık Yanan Olgularda Ġlk Temas ve Basma Ortası Fazlarının KarĢılaĢtırılması 

IġIK(+) AFO’lu AFO’suz TOPLAM P 

  

ĠLK TEMAS  
 

               8    

 

             13 

 

 

21 

 

0,528 

    % 66,7% 72,2% 70,0% 

    

 

BASMA ORTASI 

 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

9 

    % 33,3% 27,8% 30,0% 

  

TOPLAM 

 

 

12 

 

18 

 

30 

  % 100,0% 100,0% 100,0%  

 

 

Topuk teması yapan olgularda, ilk temas ve basma ortası fazlarında AFO’lu ve 

AFO’suz yürüyüĢler arasında anlamlı bir farklılık saptanmamıĢtır (p>0,05). 

 

Tablo 4-14: IĢık Yanan Olgularda Yüklenme ve Basma Ortası Fazlarının KarĢılaĢtırılması 

IġIK(+) AFO’lu AFO’suz TOPLAM P 

  

YÜKLENME  
 

               7   

 

             10 

 

 

17 

 

0,598 

    % 63,6% 66,7% 65,4% 

    

 

BASMA ORTASI 

 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

9 

    % 36,4% 33,3% 34,6% 

  

TOPLAM 

 

 

11 

 

15 

 

26 

  % 100,0% 100,0% 100,0%  

 

 

Topuk teması yapan olgularda, yüklenme ve basma ortası fazlarında AFO’lu ve 

AFO’suz yürüyüĢler arasında anlamlı bir farklılık saptanmamıĢtır (p>0,05). 
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Spastik hemiparezili ve spastik diparezili teĢhisli tüm olguların AFO’lu ve 

AFO’suz yürüyüĢlerinin karĢılaĢtırılması: Ġlk temas, yüklenme ve basma ortası 

fazlarında ıĢığın yandığı ve yanmadığı yani topuk temasının olduğu ve olmadığı 24 

spastik hemiaprezili ve spastik diparezili olgunun AFO’lu ve AFO’suz yürüyüĢ 

bulguları ve yürüme fazları arasındaki anlamlılık düzeyi Ģu Ģekildedir (Tablo 4-15, 

Tablo 4-16, Tablo 4-17, Tablo 4-18, Tablo 4-19, Tablo 4-20): 

 

Tablo 4-15: Tüm Olgularda Ġlk Temas Fazında AFO’lu ve AFO’suz YürüyüĢlerin 

KarĢılaĢtırılması 

ĠLK TEMAS AFO’lu AFO’suz TOPLAM P 

  

IġIK(+) 
 

             18    

 

             28 

 

 

46 

 

0,002 

    % 60,0% 93,3% 75,0% 

    

 

IġIK(-) 

 

 

 

12 

 

 

2 

 

 

14 

    % 40,0% 6,7% 23,3% 

  

TOPLAM 

 

 

30 

 

30 

 

60 

  % 100,0% 100,0% 100,0%  

 

Spastik hemiparezili ve diparezili olgularda, ilk temas fazında AFO’lu yürüyüĢte 

ıĢığın yandığı yani topuk teması yapan 18 olgu varken, AFO’suz yürüyüĢte 28 olgu 

vardır. AFO’lu yürüyüĢte topuk teması yapmayan 12 olgu, AFO’suz yürüyüĢte ise 2 

olgu vardır. AFO’suz yürüyüĢte topuk teması yapan olgu sayısı AFO’lu yürüyüĢte 

topuk teması yapan olgu sayısından fazladır. Ġlk temas fazında AFO’lu yürüyüĢ ile 

AFO’suz yürüyüĢ arasında istatiksel olarak anlamlı bir farklılık saptanmıĢtır (p<0,05).   
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Tablo 4-16: Tüm Olgularda Yüklenme Fazında AFO’lu ve AFO’suz YürüyüĢlerin 

KarĢılaĢtırılması 

YÜKLENME AFO’lu AFO’suz TOPLAM P 

  

IġIK(+) 
 

             20     

 

             26 

 

 

46 

 

 

    % 66,7% 86,7% 76,7% 

0,063 

    

 

IġIK(-) 

 

 

 

10 

 

 

4 

 

 

14 

    % 33,3% 13,3% 23,3% 

  

TOPLAM 

 

 

30 

 

30 

 

60 

  % 100,0% 100,0% 100,0%  

 

Yüklenme fazında AFO’lu yürüyüĢte topuk teması yapan 20 olgu varken, 

AFO’suz yürüyüĢte 26 olgu vardır. AFO’lu yürüyüĢte topuk teması yapmayan 10 olgu, 

AFO’suz yürüyüĢte topuk teması yapmayan 14 olgu vardır. Yüklenme fazında AFO’lu 

ve AFO’suz yürüyüĢler arasında istatiksel olarak anlamlı bir farklılık saptanmamıĢtır 

(p>0,05).  

Tablo 4-17: Tüm Olgularda Basma Ortası Fazında AFO’lu ve AFO’suz YürüyüĢlerin 

KarĢılaĢtırılması 

BASMA ORTASI AFO’lu AFO’suz TOPLAM P 

  

IġIK(+) 
 

             11    

 

             17 

 

 

28 

 

 

    % 36,7% 56,7% 46,7% 

0,098 

    

 

IġIK(-) 

 

 

 

19 

 

 

13 

 

 

32 

    % 63,3% 43,3% 53,3% 

  

TOPLAM 

 

 

30 

 

30 

 

60 

  % 100,0% 100,0% 100,0%  

 



 50 

Basma ortası fazında AFO’lu yürüyüĢte topuk teması yapan 11 olgu varken, 

AFO’suz yürüyüĢte 17 olgu vardır. AFO’lu yürüyüĢte topuk teması yapmayan 19 olgu, 

AFO’suz yürüyüĢte topuk teması yapmayan 13 olgu vardır. Basma ortası fazında 

AFO’lu ve AFO’suz yürüyüĢler arasında istatiksel olarak anlamlı bir farklılık 

saptanmamıĢtır (p>0,05).  

Tablo 4-18: IĢık Yanan Olgularda Ġlk Temas ve Yüklenme Fazlarının KarĢılaĢtırılması 

IġIK(+) AFO’lu AFO’suz TOPLAM P 

  

ĠLK TEMAS  
 

             18    

 

             28 

 

 

46 

 

0,416 

    % 47,4% 51,9% 50,0% 

    

 

YÜKLENME 

 

 

 

            20 

 

 

26 

 

 

46 

    % 52,6% 48,1% 50,0% 

  

TOPLAM 

 

 

38 

 

54 

 

92 

  % 100,0% 100,0% 100,0%  

 

Topuk teması yapan olgularda, ilk temas ve yüklenme fazlarında AFO’lu ve 

AFO’suz yürüyüĢler arasında anlamlı bir farklılık saptanmamıĢtır (p>0,05). 

Tablo 4-19: IĢık Yanan Olgularda Ġlk Temas ve Basma Ortası Fazlarının KarĢılaĢtırılması 

 

IġIK(+) AFO’lu AFO’suz TOPLAM P 

  

ĠLK TEMAS  
 

             18    

 

             28 

 

 

46 

 

 

    % 62,1% 62,2% 62,2% 

0,590 

    

 

BASMA ORTASI 

 

 

 

             11 

 

 

17 

 

 

28 

    % 37,9% 37,8% 37,8% 

  

TOPLAM 

 

 

29 

 

45 

 

74 

  % 100,0% 100,0% 100,0%  

 

 

Topuk teması yapan olgularda, ilk temas ve basma ortası fazlarında AFO’lu ve 

AFO’suz yürüyüĢler arasında anlamlı bir farklılık saptanmamıĢtır (p>0,05). 
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Tablo 4-20: IĢık Yanan Olgularda Yüklenme ve Basma Ortası Fazlarının KarĢılaĢtırılması 

 

IġIK(+) AFO’lu AFO’suz TOPLAM p 

  

YÜKLENME  
 

             20  

 

             26 

 

 

46 

 

0,457 

    % 64,5% 60,5% 62,2% 

    

 

BASMA ORTASI 

 

 

 

             11 

 

 

            17 

 

 

28 

    % 35,5% 39,5% 37,8% 

  

TOPLAM 

 

 

31 

 

43 

 

74 

  % 100,0% 100,0% 100,0%  

 

 

Topuk teması yapan olgularda, yüklenme ve basma ortası fazlarında AFO’lu ve 

AFO’suz yürüyüĢler arasında anlamlı bir farklılık saptanmamıĢtır (p>0,05). 
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5. TARTIġMA 

Bağımsız yürüyebilen spastik hemiparezili ve spastik diparezili çocuklarda 

çeĢitli yürüyüĢ bozuklukları gözlenmektedir. Bu yürüyüĢ bozukluklarını düzeltmek, 

dengeli yürümeye yardımcı olmak, güvenli yürüyüĢü sağlamak, enerji tüketimini 

azaltmak, ağrıyı azaltmak, alt ekstremiteye binen yük miktarını azaltmak, hareketleri 

kontrol etmek, deformite ve kontraktürleri önlemek amacıyla ortez kullanılmaktadır 

(13). Ortez, SP’nin medikal, cerrahi ve terapötik yaklaĢımlardan oluĢan multimodal 

tedavi programının bir parçasıdır. SP’li çocukların yaklaĢık olarak %85’i ortez 

kullanmakta ve bu ortezlerin büyük kısmını ayak- ayak bileği ortezleri oluĢturmaktadır 

(36).  

Klinik gözlemlerimizde AFO kullanan SP’li çocuklarda, AFO ile yürüyüĢte 

yürüme parametrelerinde düzelme görsek de ,ilk temas,  yüklenme ve basma ortası 

fazlarında ayağın AFO içinde nasıl davrandığını göremediğimiz için, AFO’nun 

gerçekten etkin olup olmadığından emin olamadık. Ayağın gerçekte AFO’nun içinde 

nasıl davrandığını öğrenebilmek için bağımsız yürüyebilen ve AFO kullanan 24 SP’li 

çocukla çalıĢmamızı yaptık.  

Bizim çalıĢmamızda klinikte baĢarılı bulunmuĢ solid ve eklemli AFO kullanan 

olguların yürüyüĢleri değerlendirilmiĢtir. Solid ve eklemli AFO’ları seçerken olguların 

yürüyüĢlerini bozan etkenlere göre belirlenmiĢ 4 temel amaca dikkat edilmiĢtir. Bunlar; 

ayak bileği plantar fleksiyonunu azaltmak, ayak bileği plantar fleksiyonunu artırmak, 

diz fleksiyonunu azaltmak ve diz fleksiyonunu artırmaktır. Her olgu için en az 2 amaç 

belirlenmiĢ, 2 ve daha fazla amacı gerçekleĢtiren AFO’lar çalıĢmaya dahil edilmiĢtir. Bu 

AFO’ların etkinliğini, ayağın AFO içinde nasıl davrandığını, görsel geri bildirimi olan 

bir sensor yardımıyla, VBGYA ile değerlendirdik.  

VBGYA klinik uygulamalarda en sık kullanılan değerlendirme araçlarından 

biridir. Bilgisayarlı yürüme analizi sistemlerine göre daha basit, çabuk, ucuz ve pratik 

olması nedeniyle klinisyenlerce tercih edilmektedir. ÇalıĢmamızda değerlendirme aracı 

olarak kullanmıĢ olduğumuz VBGYA’nın gözlemciler arası değerlendirmelerde orta-

ileri derecede, gözlemci içi değerlendirmelerde ise ileri derecede güvenilir olduğu 

bulunmuĢtur (3). Krebs ve arkadaĢlarının yapmıĢ olduğu çalıĢmada gözlemsel yürüme 

analizi orta derecede güvenilir olarak bulunmuĢtur (32). 
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Alt ekstremiteye yönelik uygulanan ortezlerin büyük kısmını oluĢturan 

AFO’ların   etkinliğini değerlendirmek amacıyla birçok çalıĢma yapılmıĢtır. Bu 

çalıĢmalarda çoğunlukla AFO’nun ayak bileği ve diz eklem kinematikleri, yürüme hızı, 

adım uzunluğu, kadans ve enerji harcanmasına etkileri değerlendirilmiĢtir. 

AFO’nun etkinliği ile ilgili yapılmıĢ çalıĢmalardan olan Radtka ve 

arkadaĢlarının, dinamik AFO ve solid AFO’nun diparezili ve hemiparezili çocuklarda 

yürüme parametreleri üzerine etkilerini inceledikleri çalıĢmalarında, her iki ortezin adım 

uzunluğu, kadansı artırdığını ve aĢırı plantar fleksiyonu engellediğini buldular ve AFO 

kullanmaya baĢlamadan önceki döneme göre bu parametrelerde anlamlı bir fark tespit 

ettiler (46).  

Romkes ve arkadaĢları eklemli AFO kullanan spastik hemiparezili çocukların 

kas aktivitesini incelediği çalıĢmalarında ilk temas, yüklenme, salınım öncesi ve erken 

salınım fazlarında tibialis anterior kasının aktivitesinin azaldığını tespit etmiĢlerdir. 

Ayrıca AFO kullanımının adım uzunluğu ve yürüme hızını artırdığı, kadansı azalttığı, 

ilk temasta kalça fleksiyonunu artırdığı, yüklenme fazında diz kinematiklerini düzelttiği, 

ilk temas ve salınım fazlarındaki aĢırı ayak bileği plantar fleksiyonunu azalttığını 

gözlemiĢlerdir. Sonuç olarak çalıĢmalarında AFO kullanımının, tibialis anterior kasının 

aktivitesini azaltarak parmak ucu yürüyüĢ paterninden topuk vuruĢunun yapıldığı 

yürüme paternine geçiĢi sağlayarak, etkili olduğunu bulmuĢlardır (48). 

 Lucareli ve arkadaĢlarının GRAFO’nun bükük diz yürüyüĢ paterniyle yürüyen 

SP’li çocuklarda, yürümede eklem kinematiklerine etkisini inceledikleri çalıĢmalarında, 

GRAFO’nun  basma fazında diz ekstansiyonunu artırdığını ayak bileği kinematiklerini 

düzelttiğini tespit etmiĢlerdir (36). 

 Balaban ve arkadaĢlarının spastik hemiparezili 11 çocukta eklemli AFO’nun, 

yürüyüĢ bozuklukları ve enerji harcaması üzerine etkilerini inceledikleri çalıĢmalarında, 

eklemli AFO’yu dinamik ekin deformitesinin düzeltilmesinde etkin buldular. Ġlk temas, 

basma ortası ve salınım ortası fazlarında ayak bileği dorsifleksiyonunu artırdığını, ilk 

temasta diz fleksiyonunu artırdığını, basma fazında maksimum diz ekstansiyonu ve 

salınım fazında maksimum diz fleksiyonunda değiĢiklik olmadığını buldular. Ayrıca 

yürüme hızını ve adım uzunluğunu artırdığını, kadansta bir değiĢiklik olmadığını,  enerji 

harcanmasını da azalttığını tespit ettiler (4).  
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Flett ve arkadaĢları yaptıkları çalıĢmada AFO kullanan spastik hemiparezili 

çocukların spastik diparezili çocuklara göre yürüme ve fonksiyonel hareketlerde daha 

fazla geliĢme olduğunu yani spastik hemiparezili olguların spastik diparezili çocuklara 

göre AFO’dan daha fazla yarar gördüğünü ileri sürmüĢlerdir (15). Biz çalıĢmamızda, 

spastik hemiparezili ve spastik diparezili çocuklarda AFO kullanımını inceledik. Ancak 

Flett ve arkadaĢlarının çalıĢmasının aksine 2 grupta da benzer sonuçları elde ettik. 2 

grupta da sadece yürümenin ilk temas fazında AFO’suz yürüyüĢü etkin bulduk, diğer 

basma fazlarında AFO’lu ve AFO’suz yürüyüĢ arasında anlamlı bir farklılık 

saptamadık. 

Buckon ve arkadaĢları 16 spastik diparezili çocukta 3 farklı tip AFO’nun 

etkinliğini karĢılaĢtırdıkları çalıĢmalarında, çocukların AFO’lu ve ayakkabılı 

yürüyüĢlerini yürüme analizinden faydalanarak incelemiĢlerdir. Kullanılan AFO’ların 

basma fazında ayak bileği kinematiklerini normalleĢtirdiği, adım uzunluğunu artırdığı, 

kadansı azalttığı, yürürken enerji harcamasını azalttığını ancak kalça ve diz kinematik 

ve kinetiklerinde değiĢiklik yapmadığını bulmuĢlardır. Buckon ve arkadaĢları aynı 

çalıĢmayı hasta grubunu değiĢtirerek, 30 spastik hemiparezili çocukta yapmıĢlardır. 

Spastik hemiparezili çocuklarda eklemli AFO ve reflex AFO kullanımının yürümede 

ayak bileği dorsifleksiyonunu artırdığını ve ayak bileği dönme hareketlerini 

normalleĢtirdiğini, basma fazında diz hareketlerini normalleĢtirdiğini, fonksiyonel 

hareketlerde geliĢmeler olduğunu bulmuĢlardır (9,10). Bizim çalıĢmamızda kullanılan 

AFO’ları değerlendirirken video bazlı gözlemsel yürüme analizinden yararlandık. AFO 

kullanırken ayak bileği ve diz eklem hareket açıklığında farklılıklar gözlemledik, ancak 

kalça eklemini değerlendirmedik.  

Abel ve arkadaĢları AFO kullanan spastik diparezili çocukların yürüme 

parametrelerini değerlendirmiĢler, yürümede ayak bileği plantar fleksiyonunun 

azaldığını, yürüme hızı ve adım uzunluğunun arttığını bulmuĢlardır (1). 

 Carlson ve arkadaĢları spastik diparezili çocuklarda ortez kullanımı ile ilgili 

yaptıkları çalıĢmada, AFO’nun ilk temas fazında ayak bileği dorsifleksiyonunu 

artırdığını, yüklenme fazında ayak bileği Ģok absorbsiyonunu azalttığını, adım uzunluğu 

ve yürüme hızını değiĢtirmediğini bulmuĢlardır (11).  
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Bazı otörler fonksiyonsuz olacağı ya da fonksiyon geliĢimini engellediği 

gerekçesiyle ortezlemeye karĢıdırlar. Bu ortezlerin ağırlıklarının vücut ağırlığına 

eklenmesiyle metabolik gereksinimlerin artacağı ve dolayısıyla yürüme yeteneğinin 

azalacağı bildirilmiĢtir (28). Mossberg ve arkadaĢlarının çalıĢmasında AFO kullanan ve 

kullanmayan 18 SP’li çocukta kalp hızı ve yürüme hızı değerlendirilmiĢ, ortez 

kullanımının yürüme hızını artırdığı ve kalp hızını azalttığı gözlenmiĢ. Buna karĢın 

Brodke ve arkadaĢlarının çalıĢmasında yürüme hızı ve ahenginin AFO kullanan grupta 

azaldığı bildirilmiĢtir (31).  

Grand ve arkadaĢları ortez içinde topuk vuruĢunu değerlendirmenin 

güçlüğünden dolayı yaptıkları bir çalıĢmada basit ve ucuz bir teknik geliĢtirmiĢlerdir. 

Basınca duyarlı bir sensör yardımıyla ayağın ortez içinde topuk teması yapıp 

yapmadığını değerlendirmiĢlerdir. Nöromusküler bozukluğu olan ve ortez kullanan 23 

hastanın ayakta dururken bu sensör ile topuğuna basıp basmadığını değerlendirmiĢler ve 

hastaların çoğunun ortez içinde ayaklarında ağırlık aktarımı yapmadıklarını bulmuĢlar 

ve bu sensörün ortez içinde topuk temasını değerlendirebilmek açısından etkin bir 

teknik olduğunu tespit etmiĢlerdir (21). Biz de çalıĢmamızda AFO içinde topuk 

bölgesine, topuk temasının yapılıp yapılmadığını değerlendirmek amaçlı, geri bildirimi 

olan bir sensör yerleĢtirdik. Grand ve arkadaĢlarının çalıĢmalarında kullanmıĢ oldukları 

basınca duyarlı olan sensör, bizim çalıĢmamızda kullandığımız sensörle benzerlik 

göstermektedir. 

 Literatürde AFO kullanan SP’li çocuklarda AFO içinde topuk temasını 

değerlendirmek amaçlı basınca duyarlı sensör kullanılarak yapılan bir çalıĢmaya 

rastlamadık.  

Kullandığımız sensör, bütün olgularda AFO içinde ve ayakkabı içinde topuk 

bölgesine, aynı fizyoterapist tarafından yerleĢtirilmiĢtir. Ancak sensörün yürüme 

sırasında yerinden küçük miktarda hareket etme olasılığını düĢünecek olursak, bu 

durum çalıĢmamızın sonuçlarını etkileyebilmektedir. 
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ÇalıĢmamızda, spastik hemiparezili çocukların çoğunda AFO içinde yürümenin 

basma fazlarından sadece ilk temas fazında topuk temasının yapılmadığını gördük, 

yüklenme ve basma ortası fazlarında AFO’lu ve AFO’suz yürüyüĢler arasında anlamlı 

bir farklılık saptamadık. Ayrıca AFO’lu ve AFO’suz yürüyüĢte topuk teması yapan 

çocuklarda yürüme fazları arasında anlamlı bir farklılık saptamadık.  Sonuç olarak; 

AFO kullanan spastik hemiparezili çocuklarda yürümenin ilk temas fazında AFO’suz 

yürüyüĢün AFO’ lu yürüyüĢe göre daha etkin olduğunu saptadık. 

Aynı Ģekilde spastik diparezili çocuklarda AFO içinde yürümenin basma 

fazlarından sadece ilk temas fazında topuk temasının yapılmadığını gördük, yüklenme 

ve basma ortası fazlarında AFO’lu ve AFO’suz yürüyüĢler arasında anlamlı bir farklılık 

saptamadık. Ayrıca AFO’lu ve AFO’suz yürüyüĢte topuk temasını yapan çocuklarda 

yürüme fazları arasında anlamlı bir farklılık saptamadık.  Sonuç olarak; AFO kullanan 

spastik diparezili çocuklarda yürümenin ilk temas fazında AFO’suz yürüyüĢün AFO’ lu 

yürüyüĢe göre daha etkin olduğunu saptadık. 

Bütün spastik hemiparezili ve spastik diparezili çocukların AFO’lu ve AFO’suz 

yürüyüĢlerini değerlendirecek olursak, ilk temas fazında AFO’suz yürüyüĢü daha etkin 

bulduk. Diğer basma fazlarında AFO’lu ve AFO’suz yürüyüĢler arasında anlamlı bir 

farklılık saptamadık. Topuk temasının yapıldığı AFO’lu ve AFO’suz yürüyüĢlerde 

yürümenin fazları arasında da anlamlı bir farklılık saptamadık. 

ÇalıĢmamızda AFO’lu ve AFO’suz yürüyüĢleri karĢılaĢtıracak olursak; 

yüklenme ve basma ortası fazlarında, AFO’suz yürüyüĢte topuk teması yapan olgu 

sayısı AFO’lu yürüyüĢte topuk teması yapan olgu sayısına göre daha fazladır. Ġleride, 

AFO’nun etkinliğini, AFO içinde topuk temasının yapılıp yapılmadığını değerlendirmek 

amacıyla yapılacak olan çalıĢmalara hazırlık olarak bir ön çalıĢma niteliğinde olan 

çalıĢmamız, daha fazla olgu sayısı ile yüklenme ve basma ortası fazlarında anlamlı 

sonuçlar ortaya çıkabileceğini düĢündürmektedir.  

Sonuç olarak, bağımsız yürüyebilen spastik diparezili ve spastik hemiparezili 

çocuklarda yürümenin ilk temas fazında daha fazla olguda AFO’nun içinde topuk 

temasının yapılmadığı, yüklenme ve basma ortası fazlarında daha fazla olguda 

AFO’nun içinde topuk temasının yapıldığı kanısına varıldı. 
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