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Comparison of the Effectiveness of Physiotherapy and Ankle Foot Orthosis
After Botulinum Toxin Injection in Diplegic Cerebral Palsy Patients
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Özet

Summary

Amaç: Bu çal›ﬂman›n amac› diplejik serebral palsili (SP) hastalarda botulinum
toksin (BTX-A) uygulamas› ile kombine edilen fizyoterapi ve alt ekstremite ortezinin yürüme, spastisite ve eklem hareket aç›kl›¤› üzerine olan etkilerinin
karﬂ›laﬂt›rmakt›r.
Gereç ve Yöntem: Çal›ﬂmaya diplejik SP’li 20 hasta al›nd›. Hastalar rastgele 2
gruba ayr›ld›lar. Fizyoterapi+BTX-A grubunda 10 (FTG), Ortez+BTX-A grubunda
(OG) 10 hasta al›nd›. BTX-A uygulamas›n› takiben FTG’ye bireyselleﬂtirilmiﬂ fizyoterapi, OG’ye alt ekstremite ortezi uyguland›. Eklem hareket aç›kl›¤› diz fleksiyon ve estansiyonda iken ayak bile¤i hareketi ile, spastisite modifiye Ashworth skalas› ile yürüme Hekim Gözlem Ölçütü (HGÖ) ile de¤erlendirildi. Ölçüm
ve de¤erlendirmeler tedavi öncesi, uygulaman›n 2. ve 12. haftalar›nda yap›ld›.
Bulgular: Çal›ﬂmay› toplam 19 hasta tamamlad› (FTG=10, OG=9). FTG’de 6 erkek ve 4 k›z, OG’de 5 erkek ve 4 k›z çocuk mevcuttu (E: %58, K: %42) Yaﬂ ortalamas› FTG’de 5,70±2,49, OG’da 6,88±1,83 y›l olarak hesapland›. Eklem hareket aç›kl›¤› tedavi baﬂlang›c›nda FTG ve OG’de s›rayla 36,50±4,88 ve
41,77±8,08 derece iken 12. hafta sonunda 50,30±7,02 ve 45,88±9,95 dereceye yükseldi. Bu de¤erler kendi grup içi de¤erlendirmelerde istatistiksel olarak
anlaml› idi (p<0,05). Ancak gruplar aras›nda anlaml› bir fark mevcut de¤ildi
(p>0,05). HGÖ bileﬂik skoru baﬂlang›çta s›rayla 8,40±1,50 ve 8,55±0,72 iken
12. haftada 11,00±2,00 ve 10,88±1,36 düzeyine ulaﬂt›. Spastisite de¤erlendirmesinde her iki grupta da istatistiksel olarak anlaml› bir düzelme elde edildi
(p=0,005). Ancak iki grup sonuçlar› aras›nda istatistiksel olarak anlaml› bir
fark ortaya ç›kmad› (p=0,011).
Sonuç: Diplejik SP’li hastalarda BTX-A+ fizyoterapi ve BTX-A+ortez uygulamas›n›n spastisite ve yürüme üzerine anlaml› etkileri mevcuttur. Eklem hareket
aç›kl›¤›n›n art›r›lmas›nda ortez grubunda anlaml› düzelme izlenmezken, fizyoterapi grubunda oluﬂan art›ﬂ kendi içinde anlaml› olarak bulunmuﬂtur. Ancak 12. hafta de¤erlendirmelerinde iki tedavi seçene¤i aras›nda belirgin bir
üstünlük oluﬂmad›¤› izlenmiﬂtir. Türk Fiz T›p Rehab Derg 2008;54:41-5
Anahtar Kelimeler: Cerebral Palsi, botulinum toksin, fizyoterapi, ortez

Objective: The purpose of this study was to compare the effects of BTX-A
plus physiotherapy and BTX-A plus ankle foot orthosis on spasticity, walking
ability and range of motion (ROM) in spastic diplegic cerebral palsy (CP).
Materials and Methods: Children were randomly assigned to one of two
treatment groups: BTX-A+physiotherapy (n=10) (PTG) and, BTX-A+orthosis
(n=10) (OG). After the BTX-A injections, an individualized physiotherapy
program was applied in PTG and an ankle foot orthosis was applied in OG.
Assessments were performed at baseline, 2 and 12 weeks. The passive
ankle ROM was assessed with knee flexion and knee extension, spasticity
was assessed with the Ashworth scale and walking ability was evaluated
with the Physician Rating Scale (PRS).
Results: Nineteen patients completed the study (PTG=10, OG=9; in PTG 6
male and 4 female; in OG 5 male and 4 female). Mean age was 5.70±2.49
and 6.88±1.83 years; respectively. Ankle ROMs were 36.50±4.88 degrees
in PTG and 41.77±8.08 degrees in OG at baseline measurement. After 12
weeks, ankle ROMs were 50.30±7.02 and 45.88±9.95 respectively.
In-group comparison of these results showed statistically significant differences (p<0.05) but in intergroup comparisons of results there were no statistically significant differences (p>0.05). The composite PRS scores were
8.40±1.50 and 8.55±0.72 at baseline. PRS scores were measured as
11.00±2.00 and 10.88±1.36 respectively. In both groups, statistically significant
improvements were obtained in spasticity measurements (p=0.005)
but the intergroup comparison of these results were not statistically
significant (p=0.011).
Conclusion: The BTX-A injections in gastrocnemius muscles combined with
physiotherapy and orthosis, could improve spasticity and walking ability.
Physiotherapy has a superior effect on improvement of ankle ROM.
However, there was no superiority between BTX-A+ physiotherapy and
BTX-A+ orthosis groups in overall clinical evaluations. Turk J Phys Med
Rehab 2008;54:41-5
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Giriﬂ

Gereç ve Yöntem

Serebral Palsi (SP) perinatal, natal ve postnatal dönemde herhangi bir nedenle beyinde oluﬂan kal›c› hasara ba¤l› olarak çocuklarda hareket ve postür bozuklu¤u ile kendini gösteren, kronik fakat ilerleyici olmayan bir klinik tablodur (1). Hareket bozukluklar›n›n yan› s›ra serebral disfonksiyonlara ba¤l› olarak yutma güçlü¤ünden kognitif ve iletiﬂim sorunlar›na kadar geniﬂ bir spektrumda hastay› etkileyebilir. SP tipleri içinde diplejik SP baz› istisnalar
olmakla birlikte en s›k tan› konulan tiptir (2,3). Belirgin alt ekstremite tutulumuna karﬂ›n hafif üst ekstremite tutulumu ile ortaya
ç›kan tablo diplejik SP olarak tan›mlanmaktad›r. ‹lerleyici olmayan
beyin lezyonunun sebep oldu¤u tüm klinik sorunlar dizabilite düzeyine katk›da bulunabilirse de spastisite motor yetersizli¤e en
s›k sebep olan antitedir.
Spastisite tedavisinde y›llardan beri uygulanan klasik fizyoterapi seçeneklerine ilaveten iﬂ-u¤raﬂ› tedavileri, oral antispastik
ajanlar (dantrolen, baklofen, diazepam), kimyasal nöroliz (fenol,
alkol), ablatif cerrahi giriﬂimler ( selektif dorsal rizotomi) kullan›lmaktad›r (4). Ancak son y›llarda spastik kaslara uygulanan botulinum toksin tip-A (BTX-A) enjeksiyonlar›, spastisite tedavisinde
klasik metotlar›n etkinli¤ini art›ran ve tedavi seçeneklerini çeﬂitlendiren yararl› bir yard›mc› tedavi seçene¤i olarak tan›mlanmaktad›r (5,6). BTX-A temelde bir kemodenervasyon yöntemidir ve
nöromüsküler bileﬂkede sinyal iletimini presinaptik aral›¤a asetil
kolin veziküllerinin sal›nmas›n› engellemek suretiyle bloke eder
(13). Do¤ru enjeksiyon ile spastik kaslarda bir relaksasyon sa¤layabilir. Bunun yan›nda, pek çok iyi dizayn edilmiﬂ çal›ﬂmada, BTXA uygulamas›n›n önemli bir tedavi arac› olmakla beraber, tek baﬂ›na bir tedavi seçene¤i olarak kullan›lmamas›, mutlaka konservatif veya cerrahi prosedürlerle kombine edilmesi gerekti¤i vurgulanmaktad›r (7,8,9). Ancak BTX-A uygulamas› sonras›nda hangi temel tedavi seçene¤inin tercih edilmesi veya edilmemesi gerekti¤i
konusunda henüz yeterli bilgi birikimi oluﬂmuﬂ de¤ildir (10).
SP’de solid ve eklemli ayak-ayak bile¤i ortezi (ankle-foot orthosis, AFO) kullan›m›n›n iki temel amac› vard›r: Ayak bile¤ini nötral
pozisyonda veya 5-10 derecelik aç›da k›s›tlayarak gastro-soleus kas
grubuna pasif germe uygulamak ve yürümenin basma fazlar›nda
artm›ﬂ plantar fleksiyonu azaltmak suretiyle yürümeyi fizyolojik s›n›rlarda tutmak. Bunlar›n pratik sonucu ise biyomekanik k›s›tl›l›klar›n azalt›lmas›, eklem diziliminin korunmas› ve yürümenin geliﬂmesini sa¤lamakt›r (14). Fizyoterapi yöntemleri SP’de y›llard›r en
önemli tedavi seçene¤i olarak kullan›lagelmektedir. Ancak literatürde BTX-A uygulamas› sonras›nda diplejik SP’li çocuklarda hangi
yöntemin daha etkin oldu¤una iliﬂkin yeterli veri bulunmamaktad›r.
Bu çal›ﬂman›n amac›, spastik diplejik SP hastalar›nda BTX-A enjeksiyonu sonras›nda bireyselleﬂtirilmiﬂ fizyoterapi ve alt ekstremite ortezinin spastisite, eklem hareket aç›kl›¤› ve yürüme gibi çeﬂitli klinik parametreler üzerine etkisini karﬂ›laﬂt›rmakt›r. Çal›ﬂmaya
al›nan tüm hastalar›n ailelerinin ve etik kurul onay› al›nm›ﬂt›r.

Çal›ﬂmaya 2004–2007 y›llar› aras›nda klini¤imize baﬂvuran
3–12 yaﬂlar› aras›nda 20 diplejik SP’li hasta al›nd›. Hastalar kura ile
2 gruba ayr›ld›lar. 1. grup fizyoterapi grubu (FTG), 2. grup ortez
grubu (OG) olarak adland›r›ld›. Çal›ﬂma baﬂlang›c›nda her iki gruba 10’ar kiﬂi kaydedildi. FTG’deki hastalar çal›ﬂmay› tamamlarken,
OG’de bir hasta ikamet yeri de¤iﬂikli¤i nedeniyle çal›ﬂmadan ayr›ld›. Her iki grupta yer alan hastalar›n boy, kilo, yaﬂ aç›s›ndan aralar›nda bir fark yoktu. Her türlü ölçüm ve de¤erlendirme BTX-A uygulamas›ndan önce, uygulamadan 2 ve 12 hafta sonra olmak üzere 3 kez yap›ld›.
Çal›ﬂmaya al›nma kriterleri
Çal›ﬂmaya 3–12 yaﬂlar› aras›nda, alt ekstremite kaslar›ndaki
spastisiteye ba¤l› yürüme güçlü¤ü olan, çocuk nörolojisi uzman›
taraf›ndan SP tan›s› konmuﬂ spastik diplejik hastalar al›nd›.
Çal›ﬂma d›ﬂ› b›rak›lma kriterleri
6 ay önce alt ekstremitesine BTX-A uygulanm›ﬂ, 1 y›ldan k›sa
sürede ortopedik bir giriﬂimde bulunulmuﬂ, herhangi bir alt ekstremite ekleminde fikse kontraktürü olan, iletiﬂim ve zeka problemi olan, genel anestezi almas›na engel bir durumu olan, BTX-A
için kontrendikasyonu bulunan hastalar çal›ﬂma d›ﬂ› b›rak›ld›lar.
Ölçüm ve de¤erlendirme
Her iki gruptaki hastalar ayn› Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
uzman› taraf›ndan muayene edildiler. Spastisite, modifiye Ashworth skalas›na (MAS) göre de¤erlendirildi. Eklem hareket aç›kl›klar› konvansiyonel bir goniometre ile yap›ld›. Ayak bile¤i eklem hareket aç›kl›¤› (EHA) diz ekstansiyonda ve fleksiyonda iken yap›ld›,
ölçümler tam eklem hareket aç›kl›¤› 70 derece (plantarfleksiyon
50, dorsifleksiyon 20) kabul edilerek de¤erlendirildi. Her eklem
için 3 kez yap›lan ölçümlerin ortalamas› ölçüm de¤eri olarak kaydedildi. Yürüme de¤erlendirmesi hekim gözlem ölçütü (HGÖ) ile
yap›ld›. Bu ölçüt yürüme paterni, basma faz›nda ayak pozisyonu,
diz pozisyonu, maksimum temasta aya¤›n durumu, bükük diz derecesi ve yürüme h›z› olmak üzere 6 bölümden oluﬂan bir yürüme
de¤erlendirme ölçütüdür. Alt› alt gruptan alabilece¤i maksimum
14 puan normal yürüme paternini belirler (11). Her iki gruptaki hastalar 6 bölümün toplam›ndan oluﬂan bileﬂik hekim gözlem ölçütü
skoru ile de¤erlendirildi. Tüm hastalar çal›ﬂman›n baﬂlang›c›nda,
2. hafta ve 12. hafta sonunda Kaba Motor Fonksiyon S›n›fland›rma
Sistemi (KMFSS) ile de¤erlendirildi. Bu de¤erlendirme sistemi tedavi izleminde motor düzeyde olabilecek de¤iﬂiklikleri izlemek
için dizayn edilmiﬂ ve kabul edilmiﬂ bir sistemdir (15). Hastalar
fonksiyonlar›na göre 5 kategoride de¤erlendirilir (Tablo 1).
Uygulam
ma prosedürü
BTX-A flakonuna (Botox 100 Ü, Allergan, Westport, Ireland) 1
ml serum fizyolojik konduktan sonra flakon avuç içinde yavaﬂ yuvarlanarak çeperdeki ilac›n da suland›r›lmas› sa¤land›. BTX-A dozu 6 Ü/kg ve maksimum 300 Ü olacak ﬂekilde ayarland›. Her iki
grupta yer alan hastalara genel anestezi haz›rl›¤› yap›ld›ktan son-

Tablo 1. Kaba motor fonksiyon s›n›fland›rma sistemi.

Seviye 1

Ba¤›ms›z yürür. ‹leri kaba motor becerilerde limitasyon vard›r.

Seviye 2

Yard›mc› araç olmadan yürür.

Seviye 3

Toplum içinde yürürken limitasyonu vard›r.

Seviye 4

Limitasyonu vard›r. Kendi kendine mobildir. Toplum içinde taﬂ›n›r veya tekerlekli sandalye kullan›r.

Seviye 5

Yard›mc› teknolojiler kullan›lsa da mobilizasyon ciddi derecede s›n›rl›d›r.

Yard›mc› araçla yürür. Toplum içinde yürürken limitasyonu vard›r.

Türk Fiz T›p Rehab Derg 2008;54:41-5
Turk J Phys Med Rehab 2008;54:41-5

Dinçer ve ark.
Serebral Palside Fizyoterapi ve Ortez Uygulamalar›n›n Etkinli¤i

ra uygulama ameliyathane ﬂartlar›nda yap›ld›. Uygulama 2 hekim
taraf›ndan, anestezi ve alt ekstremite sterilizasyonu yap›ld›ktan
sonra insülin enjektörleri ve 23-26 gauge i¤neler ile yap›ld›. Toksin kas›n boyuna göre 1 veya 2 noktadan yap›ld›. Uygulama yap›lacak kas palpe edilerek tespit edildikten sonra istirahat pozisyonunda iken i¤ne ile kas içine girildi. Do¤ru uygulama yeri olup olmad›¤› kas›n primer eklem hareketi pasif olarak yapt›r›ld›¤›nda i¤nenin uygun hareketi ile de¤erlendirildi. Uygulama sonras›nda genel anesteziden uyand›r›lan hastaya 1 adet parasetamol suppozituar verildi. Hastalar 4 saatlik gözlem süresinden sonra taburcu
edildiler.
Uygulaman›n 4. gününde fizyoterapi grubuna biresyselleﬂtirilmiﬂ fizyoterapi uygulamas›na baﬂland›. Hastalar 3 ay boyunca
haftada 3 kez ayn› fizoterapist taraf›ndan spastik kaslara aktif ve
pasif germe, antagonist gruba güçlendirme egzersizleri ile fonksiyonel yürüme paterni e¤itimi yapt›r›ld›. Ortez grubundaki hastalara uygulama öncesinde haz›rlanan sert alt ekstremite ortezi
(AFO) uygulanmaya baﬂland›. Ortezlerin ayn› atölye ve ortez teknisyeni taraf›ndan yap›lmas›na dikkat edildi. Ortezler özellikle günün ikinci yar›s›nda ve yürüme esnas›nda olmak üzere tolere edilebildi¤i sürece kullan›ld›.
‹statistiksel analiz
Grup içi karﬂ›laﬂt›rmalarda tekrarlayan ölçümler Friedman
varyans analizi yöntemi ile karﬂ›laﬂt›r›ld›. Anlaml›l›k p<0,016 olarak

kabul edildi. Grup içi ikili karﬂ›laﬂt›rmalar için Wilcoxon signed
rank testi kullan›ld›. Gruplar aras› parametrelerin karﬂ›laﬂt›r›lmas›nda non-parametrik analiz yöntemi olarak Mann-Whitney U testi kullan›ld›. Anlaml›l›k %95 güven aral›¤›nda p<0,05 olarak kabul
edildi.

Tablo 2. Fizyoterapi ve Ortez gruplar›n›n demografik ve baﬂlang›ç
klinik parametreleri.
Fizyoterapi (n=10) Ortez (n=9)
(Ort±SS)
(Ort±SS)

Yaﬂ (y›l)

5,70±2,49

Boy (cm)

101,60±7,89

108,55±6,68 0,120

Kilo (kg)

17,10±3,10

19,66±2,59 0,069

Cinsiyet

E: 6, K:4

BTX-A Doz (Ü)

172±25,73

Gastroknemius-MAS

2,6±0,51

HGÖ
Ayak bile¤i EHA-DE (derece)

6,88±1,83

p

0,122

E: 5, K:4
188,88±16,91 0,113
2,75±0,46

0,514

8,40±1,50

8,55±0,76 0,564

36,50±4,88

41,77±8,08 0,187

Ayak bile¤i EHA-DF (derece)

37,30±5,61

42,66±7,29 0,190

Popliteal Aç› (derece)

47,30±15,26

37,88±8,25 0,164

KMFSS I:II:III:IV

1:1:7:1

0:3:5:0

0,515

MAS: Modifiye Ashworth Skalas›, BTX-A: Botulinum toxin tip A, EHA-DE: Diz ekstansiyonda
eklem hareket aç›kl›¤›, EHA-DF: Diz fleksiyonda eklem hareket aç›kl›¤›, KMFSS: Kaba motor
fonksiyon s›n›fland›rma sistemi.
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Bulgular
Çal›ﬂmay› toplam 19 hasta tamamlad› (FTG=10, OG=9). FTG’de
6 erkek ve 4 k›z, OG’de 5 erkek ve 4 k›z çocuk mevcuttu (E: %58,
K: %42). Yaﬂ ortalamas› FTG’de 5,70±2,49, OG’de 6,88±1,83 y›l
olarak hesapland›. Gruplar yaﬂ, boy, kilo aç›s›ndan farkl›l›k göstermediler. Her iki gruptaki hastalar BTX-A uygulamas›ndan hemen
önce, 2. ve 12. haftalarda de¤erlendirildi. Tablo 2’de hastalar›n demografik özellikleri ve baz› klinik parametrelerin baﬂlang›ç de¤erleri gösterilmektedir.
Eklem Hareket Aç›kl›¤›
Diz ekstansiyonda yap›lan ayak bile¤i EHA ölçümünde 2. ve 12.
hafta ölçümleri istatistiksel olarak anlaml› bulundu. FTG’de tekrarlayan ölçümler Friedman varyans analizi ile de¤erlendirildi¤inde anlaml› fark tespit edildi¤i için ikili gruplar aras› karﬂ›laﬂt›rma
yap›ld›. Grup içi karﬂ›laﬂt›rmalar 0-2. ve 0-12. hafta ölçümleri aras›nda yap›ld› ve ölçümler aras›nda istatistiksel olarak fark tespit
edildi (p<0,05) (Tablo 3 ve 4). OG’de varyans analizinde tekrarl› ölçümler için anlaml› fark tespit edilemedi. Ayn› zamanda grup içi
0–2. ve 2–12. hafta karﬂ›laﬂt›rmalar›nda, ayak bile¤i EHA ölçümleri aras›nda anlaml› fark tespit edilemedi. Diz fleksiyonda iken yap›lan ayak bile¤i EHA ölçümlerinde benzer bulgular elde edildi.
OG’de 0–2. ve 0–12. haftalarda oluﬂan de¤iﬂimler istatistiksel olarak anlaml› de¤ildi (p>0,05) (Tablo 3 ve 4). Toplam EHA kazanc›
FTG ve OG’de s›rayla 13,80° ve 4,11° derece olarak tespit edildi.
Gastroknemius spastisitesi
Baﬂlang›ç de¤erlendirmelerinde gruplar›n spastisite ortanca
(Min-Max) de¤erleri s›ras›yla 3,00 (2-3) ve 3,00 (2-3) olarak tespit
edilmiﬂti. Her iki grupta 2. ve 12. hafta de¤erlendirmelerinde elde
edilen sonuçlar›n grup içi karﬂ›laﬂt›rmalar›nda istatistiksel olarak
anlaml› azalma tespit edildi (p<0,05) (Tablo 4). Çal›ﬂma gruplar›n›n, MAS ile elde edilen ortalama spastisite de¤erlerinin karﬂ›laﬂt›rmas›nda ise ortalamalar aras›nda istatistiksel anlaml› bir fark
tespit edilemedi (Tablo 3).
Hekim gözlem ölçütü
Yürüme paterni de¤erlendirmelerinde HGÖ bileﬂik skorlar› kullan›ld›. Her iki grupta tedavi öncesi ve 12. hafta de¤erlendirmeleri
aras›nda istatistiksel olarak anlaml› bir fark tespit edildi (Tablo 4).
FTG ve OG’nin tedavi sonu de¤erlendirmelerinde yürüme paterni
skorlar› aras›nda anlaml› bir fark tespit edilemedi [s›ras›yla 12,00
(3-13) ve 10,00 (9-12)] (p>0,05).

Tablo 3. BTX-A enjeksiyonunun öncesinde, 2. ve 12. haftada yap›lan tekrarl› ölçümlerin ortalama de¤erleri. Gruplar her parametre için hem
kendi içlerinde hem de gruplar aras›nda karﬂ›laﬂt›r›lm›ﬂlard›r.

FTG
Baﬂlang›ç

2. hafta

OG
12. hafta

P(†)

Baﬂlang›ç

2. hafta

12. hafta

P(†)

EHA-E

38,00 (30-45)

43,00 (34-50)

49,00 (38-62)

0,002

46,00 (34-56)

45,00 (33-54) 48,00 (30-60) 0,565

EHA-F

39,00 (30-46)

42,50 (34-48)

46,00 (40-60)

0,011

44,00 (33-55)

43,00 (33-52)

48,00 (31-60)

0,459

HGÖ

8,00 (6-11)

9,50 (8-13)

12,00 (3-13)

0,010

8,00 (8-10)

10,00 (8-12)

10,00 (9-12)

0,003

MAS-GK

3,00 (2-3)

2,00 (1-2)*

1,00 (0-2)

0,001

3,00 (2-3)

2,00 (2-3)

1,50 (1-2)

0,002

EHA-E: Diz ekstansiyonda eklem hareket aç›kl›¤›, EHA-F: Diz fleksiyonda eklem hareket aç›kl›¤›, HGÖ: Hekim Gözlem Ölçütü, MAS-GK: Gastroknemius modifiye Ashwort Skalas›
†:Friedman Varyans analizi testinde anlaml›l›k de¤eri p<0,016;
*: Mann–Whitney U test p<0,05
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KMFSS
Çal›ﬂma baﬂlang›c›nda FTG’de 7 hasta seviye 3 iken, seviye 1,2
ve 4’te birer hasta mevcut idi. OG’de çal›ﬂma baﬂlang›c›nda seviye 1 ve 4’te hasta yoktu. 3 hasta seviye 2 ve 5 hasta seviye 3 idi.
Tedavi öncesinde gruplar aras›nda istatistiksel anlaml› fark yoktu.
Buna karﬂ›n her iki grupta KMFSS’de 12. hafta de¤erlendirmesinde çal›ﬂma baﬂlang›c› ile istatistiksel olarak anlaml› fark tespit
edilmiﬂtir (p=0,008).
Tüm parametrelerin 12. hafta sonuçlar›n›n iki grup aç›s›ndan
(FTR ve OG) de¤erlendirmeleri yap›ld›¤›nda gruplar aras› ortalamalarda istatistiksel olarak anlaml› bir fark ortaya ç›kmam›ﬂt›r (p>0,05).

Tart›ﬂma
Diplejik spastik SP’de spastisite nedeniyle bozulan yürüyüﬂ ve
buna ba¤l› fonksiyonel kay›plar› gidermek rehabilitasyon profesyonellerinin en öncelikli amaçlar›ndan biridir. SP’de uzun y›llard›r
uygulanan fizyoterapi, ortez kullan›m›, seri alç›lama gibi yöntem
ve yaklaﬂ›mlara son y›llarda kullan›lmaya baﬂlanan BTX-A olumlu
katk›lar sunmaktad›r. Ancak BTX-A kullan›m› ile hangi yöntem veya yaklaﬂ›mlar›n etkinli¤inin potansiyelize oldu¤u konusu halen
ayd›nlat›lamam›ﬂ bir konu olarak durmaktad›r.
1993 y›l›nda Koman ve ark.’lar› (12), BTX-A’n›n spastik SP’de
yararl› bir adjuvan terapi olabilece¤ini ve cerrahi giriﬂimlerin olas› risklerini bertaraf edebilece¤ini belirten bir çal›ﬂma yay›nlad›lar.
Öte yandan spastik SP’de gerek eklemlerin korunmas›nda gerekse yürüyüﬂün iyileﬂtirilmesinde ortez kullan›m› ile ilgili literatürde
çok say›da çal›ﬂma mevcuttur. Spastik diplejik SP’li hastalarda
BTX-A uygulamas› sonras› farmakolojik periyotta fleksör kaslar›n
gerilmesine, ekstansörlerin güçlendirilmesine dayal› fizyoterapinin yo¤unlaﬂt›r›lmas›, seri alç›lama veya ortez kullan›m› konusu
konsensus raporlar›nda da yer almaktad›r.
El-Etribi ve ark.’lar› (4), 14 diplejik SP’li hastada BTX-A+ fizyoterapi ve tek baﬂ›na fizyoterapi uygulamas›n›n yürüme, spastisite
ve EHA üzerine etkisini karﬂ›laﬂt›rd›klar› bir çal›ﬂmada BTX-A+fizyoterapi grubunun tüm ölçüm parametrelerinde tek baﬂ›na fizyoterapiden anlaml› ilerleme kaydetti¤ini göstermiﬂlerdir. Bu çal›ﬂmada HGÖ’ye göre elde edilen en yüksek yürüme bileﬂik skoruna
4. haftada ulaﬂ›ld›¤› bildirilmektedir. Bu çal›ﬂman›n BTX-A+fizyoterapi grubu için klinik parametrelerde elde edilen sonuçlar aç›s›ndan çal›ﬂmam›zla paralellik göstermektedir. Ancak bizim çal›ﬂmam›zda HGÖ ile elde edilen sonuçlarda 3. ayda en yüksek skora ulaﬂ›lm›ﬂ olmas› aç›s›ndan farkl›l›k mevcuttur. On diplejik SP’li hastan›n irdelendi¤i bir çal›ﬂmada, triseps sura kas›na bilateral uygulama yap›lm›ﬂ ve bir gruba 3 haftal›k seri alç›lama, di¤er gruba enjeksiyon sonras› hemen fizyoterapi uygulanm›ﬂt›r. 3. haftan›n sonunda her iki gruba yo¤un fizyoterapi ile devam edilmiﬂtir. Her iki
grupta spastisite azal›rken ve pasif ayak bile¤i EHA’s› anlaml› de-

recede artarken iki grup aras›nda bu parametreler aç›s›ndan anlaml› bir fark olmad›¤› tespit edilmiﬂtir (16). Hesse ve ark.’lar› (18),
19 diplejik 4 hemiplejik hastada, ortalama 23,5 Ü/kg BTX-A enjeksiyonundan 4 hafta sonra bile yürümenin daha plentigrad ve daha erekt postürde yap›labildi¤ini, ortalama spastisite de¤erlerinin
de azald›¤›n› belirtmektedirler.
Ortez kullan›m›n›n SP’li hastalarda gerek antagonist kaslara uygulad›¤› germe ile gerekse ayak bile¤i ve dizin baz› dönme hareketlerini k›s›tlamak suretiyle yürüme paternini normalize etti¤i bilinmektedir. Ancak SP’li hastalarda ortez kullan›m›na iliﬂkin literatürde
çeliﬂkili bilgiler mevcuttur. Bir literatür derleme çal›ﬂmas›nda ortez
kullan›m› ile ilgili önemli bir sonuç ön plana ç›kmaktad›r: AFO gibi s›n›rlay›c› ortez kullan›m›, ekin deformitesi ve ekinoid yürüme üzerinde anlaml› iyileﬂtirici etkilere sahiptir, ancak etkinli¤inin süresine
iliﬂkin bilgiler aç›k de¤ildir (17). Suputtitada (19), gastroknemius ve
hamstringlere 0,5–1 Ü/kg dozunda BTX-A ve AFO ile izledi¤i bir
grupta yürüme skorlar›n›n anlam› derecede artt›¤› ve spastisitenin
azald›¤› bildirilmektedir. Bu çal›ﬂma bizim çal›ﬂmam›zdaki ortez kullanan grubun sonuçlar› ile parallelik göstermektedir. Ancak yukar›daki çal›ﬂmada hastalar›n de¤erlendirmeleri 2. ve 4. haftada yap›ld›¤›ndan uzun dönem sonuçlar›na iliﬂkin veri mevcut de¤ildir. Bizim
çal›ﬂmam›zda HGÖ ile belirlenen yürüme bileﬂik skorlar› 2. haftada
da artm›ﬂt›, ancak 3. ay de¤erlendirmelerinde en yüksek düzeye
ulaﬂm›ﬂt›. Bu farkl›l›klar HGÖ skorlar›n›n kiﬂisel de¤erlendirme farkl›l›klar›ndan kaynaklanabilece¤i gibi metodolojik farkl›l›ktan da kaynaklanabilir. Zira bu çal›ﬂmada ortez kullan›m›n›n metodlar› yeterince aç›k ifade edilmemiﬂtir. Radtka ve ark.’lar› (20), dinamik AFO ve
solid AFO’nun diplejik ve hemiplejik hastalarda yürüme parametreleri üzerine etkilerini inceledikleri çal›ﬂmalar›nda, her iki ortezin
ad›m uzunlu¤u, kadans ve aﬂ›r› plantar fleksiyonun engellenmesi gibi yürüme parametrelerinde baﬂlang›ca göre anlaml› fark tespit ettiklerini ancak bu iki ortez aras›nda fark olmad›¤›n› belirtmektedirler. Bizim çal›ﬂmam›zda, yürüme HGÖ ile de¤erlendirilmiﬂtir, ancak
veri analizleri her parametre için de¤il bileﬂik HGÖ yürüme skoru ile
yap›lm›ﬂt›r. Bu sonuçlar ile de¤erlendirildi¤inde hem FTG’de hem de
OG’de yürümenin kalitesinin artt›¤› izlenmektedir. Ancak HGÖ bileﬂik skorlar› aras›nda bir fark mevcut de¤ildir. Yürüme h›z› ya ad›m
uzunlu¤u ile veya kadans ile art›r›labilir. Bizim çal›ﬂmam›zda kulland›¤›m›z yürüme de¤erlendirme ölçütü bu parametreleri içermedi¤inden net bir bulgu elde edilememiﬂtir. Ancak HGÖ’nün bileﬂenlerinden biri de yürüme h›z›n›n de¤erlendirmesi oldu¤undan dolayl›
bir fikir edinmek mümkün olmuﬂtur. Her iki tedavi yönteminde de
yürüme skorlar› olumlu geliﬂme sa¤lamakla birlikte birbirlerine üstünlük gösterilememiﬂtir. Öte yandan Carlson (21), alç›lama veya ortez kullan›m›n›n kas›lma zaman›n› de¤iﬂtirmek sureti ile yürüme kalitesi ve ambulasyonu artt›rabilece¤ini iddia etmektedir. Bizim çal›ﬂmam›zda, seçilen klinik parametrelerdeki düzelmenin hangi meka-

Tablo 4. Klinik parametrelerde eﬂleﬂtirilmiﬂ ikili karﬂ›laﬂt›rmalar›n p de¤erleri.

FTG
Parametre

0-2. Hafta

p

z

0-12. hafta

OG
p

z

0-2. Hafta

p

z

EHA-E

38,00-43,00 0,009

-2,609 38,00-49,00

0,009

-2,616

46,00-45,00 0,135

-1,494

EHA-F

39,00-42,50

0,012

-2,527 39,00-46,00

0,012

-2,501

44,00-43,00 0,373 -0,892

HGÖ

8,00-9,50

0,020

-2,333

8,00- 12,00

0,014 -2,448

8,00-10,00

0,016

MAS-GK

3,00-2,00

0,006

-2,448

3,00-1,00

0,005 -2,836

3,00-2,00

0,046 -2,000

-2,401

0-12. hafta

p

z

46,00-48,00 0,259 -1,129
44,00-48,00

0,172

-1,365

8,00-10,00

0,007 -2,682

3,00-1,50

0,011 -2,546

EHA-E: Diz ekstansiyonda eklem hareket aç›kl›¤›, EHA-F: Diz fleksiyonda eklem hareket aç›kl›¤›, HGÖ: Hekim Gözlem Ölçütü, MAS-GK: Gastroknemius modifiye Ashwort Skalas› p: Wilcoxon Sign Rank test
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nizma ile oluﬂtu¤unu yüksek do¤rulukla de¤erlendirmek mümkün
olmam›ﬂt›r. Ancak bu görüﬂ spastik kaslarda ortez kullan›m›n›n gerek yürüme ve gerekse spastisite üzerine olan etkilerinin anlaﬂ›lmas› aç›s›ndan mant›kl› görülmektedir. Öte yandan BTX-A, alç›lama ve
BTX-A+alç›lama gruplar›n›n karﬂ›laﬂt›rd›¤› bir çal›ﬂmada yürüme h›z› ve ad›m uzunlu¤unda, 12 ayl›k izlemde baﬂlang›çtaki iyileﬂme
trendine ra¤men baﬂlang›ç de¤erleri ve gruplar aras› de¤erlendirmelerde anlaml› bir fark oluﬂmad›¤› tespit edilmiﬂtir. Ayn› çal›ﬂmada
spastisite de¤erlendirmelerinde, BTX-A+alç› grubunda istatistiksel
olarak anlaml› bir ilerleme kaydedilemezken, tek baﬂ›na alç› grubunda paradoksal olarak spastisitede daha iyi sonuçlar elde edilmiﬂtir
(23). Bu çal›ﬂmada de¤erlendirmeler 12 ayl›k bir dönem için yap›ld›¤›ndan BTX-A’n›n olas› yararl› etkilerinin ortadan kalkm›ﬂ olmas›
muhtemel görünmektedir. Zira hemen tüm parametreler için BTXA+alç›lama grubunda 3 ve 6 ayl›k de¤erlendirmelerde daha iyi sonuçlar elde edildi¤i izlenmektedir. Bu sonuçlar uzun dönem de¤erlendirmelerde BTX-A ile kombine edilen tedavi seçenekleri aç›s›ndan çok belirgin tedavi farkl›l›klar› ortaya koymamas› aç›s›ndan bizim sonuçlar›m›z ile benzerdir.
Eklem hareket aç›kl›¤› aç›s›ndan de¤erlendirildi¤inde tedavi
baﬂlang›c› ve 12. hafta sonras›nda elde edilen de¤erler istatistiksel olarak iﬂlendi¤inde FTG’de anlaml› bir ilerleme kaydedildi¤i ancak OG’de istatistiksel olarak anlaml› fark oluﬂmad›¤› izlenmektedir. Di¤er bütün parametrelerde her iki grupta anlaml› ilerleme
kaydedilmiﬂ olup, iki grubun birbirine klinik olarak üstünlü¤ü gösterilememiﬂtir. Bu durum BTX-A uygulamas› sonras›nda fizyoterapi veya ortez uygulamas›n›n orta ve uzun dönemde EHA aç›s›ndan benzer etkiler gösterdi¤i ﬂeklinde yorumland›. Reddihough ve
ark.’lar›n›n (22), BTX-A ve BTX-A+ fizyoterapinin etkinli¤ini karﬂ›laﬂt›rd›klar› çal›ﬂmada spastisite ve EHA’da ilerleme kaydedildi¤inin, fakat gruplar aras›nda anlaml› bir fark oluﬂmad›¤›n› bildirmektedirler. Bizim çal›ﬂmam›zda da, her iki grupta spastisite de¤erlerinde anlaml› azalma mevcut idi ve 3. ay sonunda dahi etki
devam etmekte idi. Ancak gruplar aras›nda spastisite aç›s›ndan
anlaml› bir fark ortaya ç›kmam›ﬂt›r.
BTX-A’n›n etkinli¤i ve süresine iliﬂkin çeﬂitli görüﬂler mevcut
olmakla birlikte üzerinde uzlaﬂ›lan konu etkinin kal›c› olmad›¤›d›r.
Spastik diplejik hastalarda BTX ile kombine edilebilecek pek çok
seçenek mevcuttur, ancak henüz bir alt›n standart tan›mlanamam›ﬂt›r. Zira SP’li hastalarda klinik ve fonksiyonel durumu belirleyen çok say›da negatif ve pozitif de¤iﬂken mevcuttur. Bu nedenle
SP’li hastalarla yap›lan çal›ﬂmalar› yeterince iyi standardize etmek mümkün olmayabilir.
Sonuç olarak, diplejik SP’li hastalarda gastroknemius kas›na
BTX-A+bireyselleﬂtirilmiﬂ fizyoterapi ve BTX-A+ortez uygulamas›n›n spastisite ve yürüme üzerine anlaml› etkileri mevcuttur. Eklem
hareket aç›kl›¤›n›n art›r›lmas›nda ortez grubunda anlaml› düzelme izlenmezken, fizyoterapi grubunda oluﬂan art›ﬂ kendi içinde
anlaml› olarak bulunmuﬂtur. Ancak 12. hafta de¤erlendirmeleri
karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda iki tedavi seçene¤i aras›nda di¤er seçene¤e
belirgin bir üstünlük oluﬂmad›¤› izlenmiﬂtir.
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