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Olgu Sunumu / Case Report

Miyotonide Gevﬂeme Zaman›n›n Elektromiyografik Ölçümü:
Miyotonik Distrofili Bir Olguda Rehabilitasyon Program›n›n
Gevﬂeme Zaman›na Etkisi
Electromyographic Measurement of Muscle Relaxation Time in Myotonia:
Effect of Rehabilitation Program on Muscle Relaxation Time in a Myotonic Dystrophy Case
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Özet

Summary

Miyotonik distrofi, seyrek görülen bir kas hastal›¤›d›r. Bu hastal›k için ilaçla tedavi olanaklar› s›n›rl› oldu¤undan rehabilitasyon çal›ﬂmalar› önem kazanm›ﬂt›r. Ancak rehabilitasyon çal›ﬂmalar›n›n yarar› konusundaki görüﬂler
aç›k de¤ildir. Bu olgu sunumu, 33 yaﬂ›nda miyotonik distrofi tan›s› alm›ﬂ bir
kad›n hastan›n rehabilitasyonu ve rehabilitasyonun kas gevﬂeme zaman›
ve di¤er iﬂlevler üzerine etkilerini ele almaktad›r. Hastaya 21 seansl›k rehabilitasyon program› uyguland›. Tedavi öncesi ve sonras›nda hastan›n el
fleksör kas gevﬂeme zaman› elektromiyografik olarak ölçüldü ve çeﬂitli iﬂlevlerin fonksiyonel de¤erlendirilmesi yap›ld›. Rehabilitasyon program› sonucunda hastan›n kas gevﬂeme zaman›nda ve fonksiyonel bulgular›nda
de¤iﬂiklik saptanmad›. Diz kaslar›n›n tepe döndürme momenti de¤erlerinde art›ﬂ oldu. Türk Fiz T›p Rehab Derg 2008;54:130-2.
Anahtar Kelimeler: Miyotonik distrofi, rehabilitasyon, kas gevﬂeme zaman›

Myotonic dystrophy is a rare muscle disease. Since medical treatment is
limited for this disease, rehabilitation interventions have become important.
However, the benefits of rehabilitative interventions are controversial. This
case report discusses the effects of rehabilitation on the muscle relaxation
time and other functional parameters of a 33-year-old woman with
myotonic dystrophy. A rehabilitation program of 21 sessions was conducted.
Muscle relaxation time of the patient was evaluated electromyographically
before and after rehabilitation program, and functional evaluations were
performed. No significant changes were detected in the relaxation time or
functional measures following after a rehabilitation program of three
weeks. However, the peak torque values of knee muscles increased. 0
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Giriﬂ
Miyotonik distrofi, insidans› 8.000’de 1 gibi seyrek olan bir
hastal›kt›r (1). Dolay›s›yla bu hastalar, fiziksel t›p ve rehabilitasyon
polikliniklerinde nadiren görülmektedirler. Bu hastal›¤›n medikal
tedavisi s›n›rl› oldu¤undan egzersizin temel al›nd›¤› rehabilitasyon
programlar› önem kazanm›ﬂt›r.
Miyotonik distrofi, otozomal dominant kal›t›m gösterir ve
ilerleyicidir. Erken eriﬂkinlikte baﬂlar ve birçok sistemi etkiler. Hastada önce miyotonik belirtiler vard›r. Daha sonra miyopati ve di¤er organ bulgular› eklenir (2). Kas-iskelet sistemiyle birlikte kalp,

göz, beyin gibi birçok organ› etkiler. Miyotonik distrofi-1 (Steinert
hastal›¤›), miyotonik distrofi-2 (proksimal miyotonik miyopati,
PROMM) ve proksimal miyotonik distrofi (PMD) olmak üzere baﬂl›ca 3 alt tipi vard›r. Miyotonik distrofi-2, di¤er tipe göre daha seyrek görülür ve daha hafif seyirlidir. Miyotonik distrofi-1, eriﬂkinde
en s›k görülen kas distrofisidir (3). Ayr›ca, miyotonik distrofi-1’in
de üç alt tipi vard›r.
1-Hafif tip; Miyotonik semptomlar ve katarakt vard›r.
2-Klasik tip; Sistemik bulgular bulunur (Kalp iletim bozukluklar›, katarakt, infertilite, konstipasyon, alopesi, endokrinolojik bozukluklar gibi).
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3-Do¤umsal (konjenital) tip; Semptomlar do¤uﬂta baﬂlar. Bu
tipte mental retardasyon da görülebilir.
Miyotonik distrofide genellikle distal kaslar etkilenir. Proksimal
kaslar daha ileri dönemlerde etkilenebilir. Ancak, hastal›¤›n erken
dönemlerinde de boyun ve baﬂ kaslar›n›n tutulumu görülebilir.
Kas güçsüzlü¤ü d›ﬂ›nda miyotoninin de bulunmas› önemlidir.
Miyotonik distrofide klinik miyotoni, konjenital miyotonide oldu¤u
kadar belirgin de¤ildir. Özellikle kuvvetsizli¤in fazla oldu¤u durumlarda klinik miyotoni bulmak olanaks›z olabilir. Klinik miyotoni
oldu¤u durumlarda hasta bir süre dinlenmeden sonra s›kt›¤› elini
açmakta zorlan›r (3).
Hastal›¤›n ilaçla tedavisinde, esas olarak kas membran›n›n
stabilizasyonunu sa¤layan voltaj ba¤›ml› sodyum kanal antagonistleri kullan›l›r. Bunun d›ﬂ›nda trisiklik antidepresanlar, benzodiazepinler, kalsiyum antagonistleri, taurin ve prednizon kullan›lan
di¤er ilaç gruplar›d›r. Ancak ilaç tedavisinin etkinli¤i hakk›nda delil yoktur ve daha ileri çal›ﬂmalara gereksinim duyulmaktad›r (4).
Baz› çal›ﬂmalarda miyotonik distrofinin rehabilitasyonunda
aerobik egzersizlerin faydal› olmad›¤› düﬂünülmekteyken baz›lar›nda ise bu egzersizlerin yarar› savunulmaktad›r. Van der
Kooi ve ark.’n›n (5) yapt›¤› bir çal›ﬂmada miyotonik distrofi ve
fasioskapulohumeral musküler distrofide orta yo¤unluktaki
güçlendirme egzersizlerinin zararl› olmad›¤›, ancak yarar› hakk›nda yeterince kan›t olmad›¤› belirtilmiﬂtir. Di¤er taraftan yap›lan baﬂka bir çal›ﬂmada 12 haftal›k yüksek dirençli egzersiz
program›n›n herhangi bir yan etki olmadan kas gücünü artt›rd›¤› bildirilmiﬂtir (6).

Olgu Sunumu
Sekiz y›l önce kas biyopsisi ile miyotonik distrofi tan›s› konulan 33 yaﬂ›ndaki kad›n hasta, Eylül 2005’de nöroloji poliklini¤inin önerisiyle fiziksel t›p ve rehabilitasyon poliklini¤ine rehabilitasyon amac›yla baﬂvurdu. ﬁikayeti, kaslar›nda aﬂ›r› kas›lma ve
kas kramplar›yd›. Hasta, 1997 y›l›nda ayn› ﬂikayetlerle Gazi Üniversitesi T›p Fakültesi Nöroloji Bölümü’ne baﬂvurmuﬂ, kas biyopsisi ve elektrofizyolojik çal›ﬂmayla miyotonik distrofi tan›s›
alm›ﬂt›. Karaci¤er fonksiyon testleri bozuk oldu¤undan herhangi bir ilaç tedavisi alm›yordu. Fizik muayenesi ve lokomotor sistem muayenesi normaldi. Nörolojik muayenesi, patella ve aﬂil
reflekslerindeki hipoaktivite d›ﬂ›nda normaldi. Laboratuvar bulgular›nda AST 45 U/L, ALT 60 U/L, CPK 553 U/L de¤erlerinde
olup, normal s›n›r›n üzerindeydi. Di¤er laboratuvar de¤erleri
normaldi.
Hastan›n diz kaslar› için izokinetik egzersiz program› Cybex
Norm TM (Cybex, Ronkonkoma, NY, USA) cihaz›yla ve el kavramaya yönelik egzersiz program› düzenlendi. Ayr›ca ergometrik bisikletle egzersiz program›na al›nd›. El iﬂlevlerini geliﬂtirmeye yönelik
el kaslar› için iﬂ-u¤raﬂ› egzersiz program› verildi. Rehabilitasyon
çal›ﬂmalar›n›n öncesi ve sonras›nda çeﬂitli de¤erlendirmeler yap›ld›. Bunlar;
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A) Fonksiyonel Ölçümler:
1- On kez yumruk aç›p kapama süresi: Rehabilitasyon program› öncesinde, on kez yumruk aç›p kapama süresi, sa¤ ve sol el için
s›ras›yla 21,4 ve 20,1 sn idi. Program› tamamlad›ktan sonra ise bu
süre, sa¤ ve sol el için s›ras›yla 26,67 ve 33,03 sn idi.
2- On kez gözleri aç›p kapama süresi: On kez göz kapay›p açma süresi, rehabilitasyon program› öncesinde 15,1 sn iken sonras›nda 12,1 sn idi.
3- Kalkma, yürüme, basamak ç›kma ve geri dönüp oturma süresi: Otururken yerinden kalk›p 3 metre yürüme, sonras›nda 5 basamak ç›kma ve geri dönüp daha önce oturdu¤u yere oturma süresi egzersiz program› öncesinde 21 sn, program sonras›nda ise
22,63 sn idi.
4- El kavrama kuvveti: Rehabilitasyon çal›ﬂmalar› öncesi ve
sonras›nda dinamometreyle ölçülen el kavrama kuvvetleri s›ras›yla 0,1 bar ve 0,125 bar idi (Tablo 1).
B) Kas gevﬂeme zaman› ölçümleri: Kas gevﬂeme zaman› elektrofizyolojik olarak egzersiz program› öncesi ve sonras›nda ölçüldü. Bunun için fleksör digitorum süperfisialis kas›ndan kay›t yap›ld›. El vigorimetresinin (Riester, Dynatest, Jungingen, Almanya)
balonunu s›karken gevﬂemeye baﬂlama iﬂareti olarak deri üzerine
uygulanan hafif ﬂiddetli bir elektriksel uyaran ile gevﬂemesi istendi. Bu iﬂlem s›ras›nda Nihon Kohden Neuropack Σ 8-kanall› elektromiyografi cihaz›yla (Nihon Kohden Corporation, Tokyo, Japan)
kas›n gevﬂeme zaman› elektrofizyolojik olarak kaydedildi (Resim 1).
Gevﬂeme zaman›, rehabilitasyon program› öncesi ve sonras› 3’er
kez ölçüldü. Egzersiz öncesinde yap›lan ölçümler 0,70 sn, 0,58 sn,
0,86 sn idi. Egzersiz sonras›nda ise bu de¤erler s›ras›yla 0,80 sn,
0,96 sn ve 1,54 sn olarak kaydedildi (Tablo 2).
C) ‹zokinetik kas gücü de¤erlendirme: Hasta, yat›ﬂ› süresince
21 seans izokinetik egzersiz program›na al›nd›. Program öncesi ve
sonras›nda hastan›n diz fleksör ve ekstansör kas gruplar› için de¤erlendirme yap›ld›. ‹zokinetik egzersizleri sonras›nda, fleksör ve
ekstansör kas gruplar›n›n tepe döndürme momenti de¤erlerinde
art›ﬂ gözlendi (Tablo 3).

Tart›ﬂma
Miyotonik distrofi, en s›k rastlanan musküler distrofilerden biridir. Bu hastalar›n tedavi programlar›nda dayan›kl›l›k (endurans)
egzersizlerinin yeri s›n›rl›d›r, ancak di¤er kas hastal›klar›nda yürütülen dayan›kl›l›k egzersizlerinin yararl› oldu¤u gösterilmiﬂtir.
Orngreen ve ark. (7) 12 miyotonik distrofili hastada, 12 hafta boyunca yap›lan aerobik egzersiz program›n›n sonucunda VO2
max.’da %14, maksimal iﬂ yükünde %11 ve kas lifi çap›nda belirgin
artma saptarken, kreatin kinaz düzeyinde belirgin de¤iﬂiklik saptamam›ﬂlard›r. Di¤er bir çal›ﬂmada miyotonik distrofi tan›s› alm›ﬂ
56 yaﬂ›nda bir hasta 12 haftal›k aerobik egzersiz program›na al›nm›ﬂt›r. Program›n›n öncesi ve sonras›nda kas hacmi 31P manyetik
rezonans spektroskopi ve manyetik rezonans görüntüleme ile de¤erlendirilmiﬂtir. Aerobik egzersiz program› sonucunda kas hac-

Tablo 1. Rehabilitasyon program› öncesi ve sonras›nda de¤erlendirme sonuçlar›.
Rehabilitasyon öncesi

Rehabilitasyon sonras›

On kez yumruk aç›p kapama süresi-sa¤

21,4 sn

26,67 sn

On kez yumruk aç›p kapama süresi-sol

20,1 sn

33,03 sn

On kez göz aç›p kapama süresi

15,1 sn

12,1 sn

Kalkma, yürüme, basamak ç›kma ve geri dönüp oturma süresi

21 sn

22,63 sn

0,1 bar

0,125 bar

El kavrama kuvveti
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minde artma oldu¤u gösterilmiﬂ ve miyotonik hastalar için aerobik egzersizin faydal› olabilece¤i öne sürülmüﬂtür (8). Taivassalo
ve ark.’n›n (9) yapt›¤› bir çal›ﬂmada mitokondrial miyopatili, metabolik olmayan miyopatili ve sedanter normal bireylere koﬂu band›
ile yap›lan sekiz haftal›k aerobik egzersiz program› verilmiﬂtir. Düﬂük yo¤unluklu-k›sa dönem aerobik egzersizlerin metabolik olmayan miyopatili hastalarda ve mitokondrial miyopatili hastalarda,
aerobik kapasitede ve günlük yaﬂam aktivitelerinde artma sa¤lad›¤› bildirilmiﬂtir.
Aldehag AS ve ark. (10) miyotonik distrofi-1 tan›s› olan beﬂ
hastada el e¤itim program›n›n etkisini araﬂt›rm›ﬂlard›r. Hastalar,
haftada üç kez yap›lan, üç ay süren egzersiz program›na al›nm›ﬂt›r. Rehabilitasyon çal›ﬂmas›, silikon macun kullan›larak, dirençli el
egzersizleri olarak planlanm›ﬂt›r. Sonuç olarak, el egzersiz program›n›n iﬂlevselli¤i artt›rd›¤› gözlemlenmiﬂtir. Bir baﬂka çal›ﬂmada
egzersiz, s›cak uygulama, gevﬂeme teknikleri ve kinin sülfat ile
gevﬂeme zaman›n›n anlaml› bir ﬂekilde azald›¤› bildirilmiﬂtir (11).

Olgumuzun ﬂikayetleri özellikle elini kullanmada yetersizlik ve
kaslar›n aﬂ›r› kas›lmas›na ba¤l› olarak hareketlerinin k›s›tlanmas›yd›. Bu ﬂikayetlerine yönelik el iﬂlevlerini geliﬂtirmek için iﬂ-u¤raﬂ› tedavisi ve alt ekstremite kas gücünü geliﬂtirmek için 21 seansl›k Cybex cihaz›yla izokinetik egzersiz program› düzenlendi. Bizim hastam›zda kas gevﬂeme zaman› egzersiz program› sonras›nda de¤iﬂmemiﬂtir. Miyotoni fenomeni, so¤uk, istemli hareket, ani
emosyonel uyar›, uzun süreli istirahat vb. faktörlerle alevlenmektedir. Bizim olgumuzda tekrarlanan ölçümlerde gevﬂeme de¤erlerinde de¤iﬂiklik elde edilmemesi ﬂiddetlendirici faktörlerin tümünün analiz ve kontrolünün sa¤lanamam›ﬂ olmas›ndan kaynaklanabilir.
Ancak bizim gözlemlerimizin tek hastada s›n›rl› ve egzersiz
süresinin göreceli olarak k›sa olmas› (üç hafta) nedeniyle bu sonuçlar tüm miyotonik distrofili hastalar için geçerli olmayabilir.
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Tablo 2. Rehabilitasyon program› öncesi ve sonras›nda gevﬂeme süreleri.
Kas Gevﬂeme süreleri

1. Ölçüm

2. Ölçüm

3. Ölçüm

Egzersiz program› öncesi

0,70 sn

0,58 sn

0,86 sn

Egzersiz program› sonras›

0,80 sn

0,96 sn

1,54 sn
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Tablo 3. Rehabilitasyon program› öncesi ve sonras›nda diz fleksör ve ekstansörlerinin döndürme momentleri.
Döndürme momenti de¤erleri (Newton-m)
Aç›sal h›z (°/sn)

Yön

Diz Fleksörleri
Önce

Sonra

Önce

Sonra

60

Sa¤

31

42

45

92

Sol

42

58

75

89

Sa¤

9

26

7

52

Sol

15

26

15

46

180

Diz Ekstansörleri

