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Merkezi	  Sinir	  Sitemi	  Hastalıkları	  
•  Beyinle	  İlgili	  Hastalıklar	  

	  ★	  Serebral	  Palsi	  
	  ★Re,	  sendromu	  
	  ★	  Herediter	  Spas5k	  Paraparezi	  
	  ★	  Herediter	  Spinoserebellar	  Ataksi	  (Friedreich)	  

	  
•  Omurilikle	  İlgili	  Hastalıklar	  

	  ★	  Spina	  Bifida	  
★Spinal	  Muskuler	  Atrofi	  
	  ★	  Kaudal	  Regresyon	  Sendromu	  

	  
	  	  



Periferik	  NöropaDler	  

•  Poliomiyelit	  
•  Guillian-‐Barre	  Sendromu	  
•  Herediter	  Motor	  ve	  Sensöriyel	  NöropaDler	  
	  ★	  Tip	  I:	  Charcot-‐Marie-‐Tooth	  Hastalığı	  

•  Herediter	  Sensöriyel	  Otonomik	  NöropaDler	  
	  ★	  Tip	  III:	  Riley-‐Day	  Sendromu	  

•  SiyaDk	  ve	  Peroneal	  Sinir	  Felci	  



Nöropatik 
• Üst motor nöron 

  ★ Serebral Palsi 
  ★ Myelomeningosel 
  ★ Spinal Kord Yaralanması 
  ★ Kafa Yaralanmaları 
  ★ Fredreich Ataksi 
  ★ Familial Disotonomi 
  



Nöropatik 
• Alt motor nöron 

 ★ Poliomyelit 
 ★ Spinal Müsküler Atrofi 
  Tip I:Verdnig-Hoffman 
  Tip II: Kugelberg 
  Tip III: Openheim 

 
   



Miyopatik 
 

•  Musküler Distrofiler & Miyopatiler 
  Duchene Musküler Distrofi 
  Becker Musküler Distrofi 
  Myotonik Distrofi 
  Konjenital Musküler Distrofi 
  Fasioskapulahumeral Musküler Distrofi 

•  Artrogripozis Multipleks Konjenita 



ÜST MOTOR NÖRON 
SENDROMU 

(+) ÖZELLİKLERİ (-) ÖZELLİKLERİ 
 

Spastisite Güçsüzlük 
Klonus Selektif motor kontrolün 

yetersizliği 

Hiperrefleksi Sensoryal bozukluk 



Flask	  Paralizi	  	  
(	  Kas	  ak5vitesi	  ve	  gücünde	  azalma)	  

Periferik	  Motor	  Sinir	  
Hasarı	  

★Poliomiyelit	  
★Spinal	  Kas	  Atrofisi	  

Kas	  Hasarı	  
★Muskuler	  Distrofi	  
★Miyopa5ler	  



Ortopedik Nöromuskuler Hastalıklar 
•  Myopatik 
•  Nöropatik 

è Progresif kas iskelet sistemi deformitesi 
è Yürüyüş bozukluğu 
è Sakatlık//Dizabilite 

Kas balansının bozulması 

Uzun süre devam ederse 





• Anormal	  propriosepsiyon	  

• Eklemlerdeki	  dinamik	  kontrolün	  kaybı	  
	  

• Ligamentlere	  aşırı	  yüklenme	  

• İNSTABİLİTE	  



Spontan	  Radius	  Başı	  Çıkığı	  

Yıldız	  C,	  Hazneci	  B,	  Kürklü	  M,	  Yur,aş	  Y,	  Koca	  K.	  Serebral	  palsili	  çocuklarda	  radyal	  
başın	  spontan	  dislokasyonu.	  Romatoloji	  ve	  Tıbbi	  Rehabilitasyon	  Dergisi	  2007;18(4):
154-‐157.	  	  





MOTOR	  çèSENSORYAL	  	  
SORUNLAR	  

Sensoryal	  
fonksiyonların	  

daha	  az	  
gelişmesi	  	  

Daha	  zz	  
kullanma	  

Sensoryal	  
fonksiyonların	  
az	  gelişmesi	  

Kullanmama	  



Nöromusküler	  Hastalıklar	  

♯	  Nedene	  Yönelik	  
Tedavi	  ?	  

Fonksiyonel	  ORTOPEDİK	  Sorunlar	  



Fonksiyonel 
Yetersizlik 

Dinamik 
Kontraktür 

Statik 
Kontraktür 

 

Kemik 
Deformitesi 

Eklem  
İnstabilitesi 

 



þ	  Engelliliği	  azaltmak	  ve	  çocuğun	  yaşına	  
uygun	  olarak	  maksimum	  fonksiyonel	  
bağımsızlık	  düzeyine	  ulaşXrmakXr…	  



HASTANIN	  FONKSİYONU	  ESASTIR!	  

•  Tedavi	  =	  Maliyet	  
•  Terapi	  (Fizik,	  Konuşma	  vs):	  Ha]anın	  2	  günü	  
gidecek,	  zaman	  kaybı!	  

•  Ortez:	  Pahalı,	  eskiyecek&yenilenecek!	  
•  Cerrahi:	  Riskler,	  immobilizasyon!	  



“ Ulaşılabilir, devamlı, kapsamlı, koordineli, empatik…” 

Çocuk	  

Aile	  

Okul	  Toplum	  

Sağlık	  
Ekibi	  



İlk prensip gerçekçi bir hedef 
belirlenmesidir. 

 

n Aile Merkezli 



*Fizyoterapist	  
*İş-‐Uğraşı	  TerapisD	  
*Konuşma	  TerapisD	  

*Nöropsikolog	  
*Çocuk	  Gelişim	  Uzmanı	  
*Sosyal	  Hizmet	  Uzmanı	  
*Ortez-‐Protez	  Teknikeri	  

*Hemşire	  

Çocuk	  	  
&	  
Aile	  

*Pediatrist	  
*Nörolog	  
*Cerrah	  

*Psikiyatrist	  

	  



	  
� Motor	  gelişim	  ve	  fonksiyon	  
� GYA	  kaXlımı	  	  	  
� KogniDf	  kapasiteleri	  
� Bakıcı	  desteği	  
� Genel	  durum	  bozukluğu	  

Sekonder	  deformiteleri	  engellemek	  

(kompansatuar	  teknikleri	  ile)	  
	  



	  
★Çocuğun	  ve	  bakım	  ihDyaçlarının	  sorgulanması	  
– Kas	  ve	  eklem	  fonksiyonları	  
– Kas	  kuvve8	  ve	  dayanıklılık	  
– Postür	  ve	  denge	  
– Mobilite	  
– Otonom	  sorunlar	  
– Oral	  motor	  beceriler	  &	  beslenme	  
– Duyusal	  &	  Nöromotor	  gelişim	  
– Ortez	  –	  Protez	  &	  Yardımcı	  cihaz	  kullanımı	  



•  İşlevselliğe dayalı değerlendirme 
–  Dil, ince motor ve adaptif beceriler 
–  Kaba motor yetenekler 

–  Kişisel ve sosyal davranış 
–  Gelişimsel testler 

FC	  VÜCUT YAPISI 
& FONKSİYON 

AKTİVİTELER KATILIM 

•  YÜRÜME 
•  KOŞMA 

•  OYUN AKTİVİTESİ 
•  FUTBOL 

ÇEVRESEL FAKTÖRLER KİŞİSEL FAKTÖRLER 

Sağlık	  Durumu	  (ICD-‐10)	  

•  SPASTİSİTE 
•  KUVVET 



� Aerobik	  egzersizler	  
� Nörogelişimsel	  terapi	  

�  Beyin	  hasarlı	  vakalarda	  birincil	  

� Kuvvetlendirme;	  Biofeedback,	  NMES,	  dirençli	  
egzersizler..	  
�  Distrofik	  miyopa5ler	  gibi	  ilerleyici	  NMH’da	  submaksimal	  
güçlendirme	  



� Postür	  ve	  mobilite	  çalışmaları;	  PVADTE,	  
Lökomat…	  

� Denge	  ve	  koordinasyon…	  
� Rekreasyon	  ve	  oyun	  ak5viteleri	  ile	  su	  bazlı	  
terapiler	  (özellikle	  preadölesan	  yaşta)…	  



Müdehale zamanı? 

� Ne	  kadar	  erken	  o	  kadar	  iyi	  	  !	  
	  
� HEDEFE	  YÖNELİK	  TEDAVİ	  anahtar!	  

•  Friel K, Dev Med Child Neurol 2013 
     Hung YC, Res Dev Disabil 2011 



•  Eklem	  kontraktürleri	  (Örn:	  DMD)	  
– Pasif	  germe,	  splintleme	  
– Ayakta	  dik	  pozisyonlama	  

•  Spinal	  deformiteler	  
– Muskuler	  distrofiler,	  Friedreich	  ataksi,	  
SMA	  I	  ve	  II	  

– Oturma	  destekleri	  
– 6	  ayda	  bir	  takip	  



�  İsDrahat	  splintleri	  
�  Proksimal	  kas	  güçsüzlüğü	  varsa;	  HKAFO,	  KAFO	  
�  Distal	  kas	  güçsüzlüğü	  varsa;	  AFO,	  SMAFO	  
�  Kuadriseps	  güçsüzlüğü	  nedeniyle	  dizde	  
ekstansiyon	  momen5	  oluşturarak	  ilk	  temas	  
parmak	  ucunda	  yürüyen	  nöromusküler	  
hastalıklarda	  AFO	  kontraendike!	  

�  Ayakta	  dik	  pozisyonlama	  cihazları	  
�  Yürüme	  destekleri	  
�  TS	  ve	  oturma	  destekleri	  



YÜRÜYÜŞ  KARAKTERİSTİKLERİ  KLİNİK BİRLİKTELİK  

SPASTİK  Kalça adduksiyonda ve iç 
rotasyonda makaslama 
yürüyüşü, parmak ucu 

yürüyüşü. 

Serebral palsi 

BÜKÜK DİZ 
(CROUCH) 

Zayıf kuadriseps ve kalça 
ekstansörleri, artmış ayak bilek 

dorsifleksiyonu. 
Kalça veya diz spastisitesi veya 

kontraktürü. 

Nöromusküler hastalık, 
Diplejik SP 

HEMİPARETİK Üst ekstremite tipik postürü, 
kalça sirkümdiksiyonu, ayak 
inversiyonu, asimetrik adım 

uzunluğu ve basma fazı. 

Serebral palsi, İnme 

TRENDELENBURG 
(PAYTAK) 

Kalça kuşağı güçsüz, sık düşme Nöromusküler hastalık 
(Duchenne vb), GKD 

ATAKSİK  Geniş aralıklı yürüme, 
koordinasyon sorunları, ardışık 

yürümede zorluk.  

Serebellar Ataksi, 
Friedreich Ataxia  



İdiyopatik Parmak Ucu Yürüyüşü 

•  3	  yaş	  alXnda	  sık	  /	  Etyoloji?	  
•  >3	  yaş	  devam	  etmesi	  sorun	  !	  
•  Ağırlık	  arXşına	  sekonder	  ekst.	  Dbial	  torsiyon	  
ile	  çoğu	  6	  yaşa	  kadar	  çözülür…	  	  

•  Aile	  öyküsünü	  sorgula!	  
•  Musküler	  distrofi,	  distoni,	  tethered	  kord	  
sendromu,	  SSS	  patolojileri	  veya	  oDzm	  ???	  



Miyopatik Yürüyüş 

1.   Kalça	  ekstansör	  zayıflığı	  
–  Ant.	  pelvik	  5lt	  
–  Gövdenin	  öne	  eğilmesi	  
–  Lomber	  lordozda	  arlş	  

2.   Diz	  ekstansörlerinde	  zayıflık	  
–  Dizde	  instabilite	  ve	  bükülme	  
–  Kompansatuar	  olarak	  parmak	  ucu	  yürüyüşü	  (DMD)	  



	  

3.   Kalça	  abduktör	  zayıflığı	  
�  Lateral	  pelvik	  5lt	  
�  Salınım	  fazında	  pelvik	  5lt	  
�  Trendelenburg	  yürüyüşle	  kompanse	  (basma	  fazında	  

laterale	  eğilme)	  

4.   Distal	  kas	  güçsüzlüğü	  
�  Dorsifleksörler	  ve	  evertörler	  
�  Oraklama	  yürüyüşü	  
�  CMT,	  Emery	  Dreifus,	  FSHD,	  Miyotonik	  muskuler	  distrofi	  
	  

Miyopatik Yürüyüş 



 

�  Nöromusküler	  hastalıklar;	  
�  Kuadriseps	  >	  3/5	  veya	  9	  metreyi	  <9	  sn’de	  yürüme	  

�  Ağır	  kas	  gücü	  kaybında	  Walker	  +	  KAFO	  (Erişkin	  
dönemde	  SMA	  III,	  Becker	  musküler	  distrofi)	  

�  DMD,	  SMA	  II,	  konjenital	  musküler	  distrofi,	  
konjenital	  miyopa5ler,	  ağır	  herediter	  sensörimotor	  
nöropa5li	  çocuklarda	  akülü–motorlu	  TS	  

�  2	  yaşındaki	  çocuk	  akülü–motorlu	  TS	  kullanabilir	  	  
�  Sandalyelerde	  sırt	  desteği	  önemli!	  



�  SP’de	  	  iyi	  prognosDk	  göstergeler;	  
	  

�  <4	  yaş	  yürüme	  başlangıcı	  olması	  
�  Gövdenin	  postural	  kontrolünün	  24.	  aydan	  önce	  gelişmesi	  
�  	  Ataksi	  yada	  istemsiz	  hareketlerin	  olmaması	  
�  	  Yerleşmiş	  eklem	  deformitelerinin	  olmaması	  	  
�  	  Görme	  ve	  işitmenin	  normal	  olması	  
�  Ciddi	  zihinsel	  bozukluk	  olmaması	  



 
	  
�  Spina	  Bifida;	  

 
Lezyon seviyesi 

 
T12 ve üzeri 

 
L1/L2 

 
L3/L4 

 
L5/Sakral 

 
 

Ambulasyon 

Uyarlanmış ekipmanlarla 
veya ortezle zayıf 

ambulasyon olasılığı  
(HKAFO, KAFO, RGO, 

dinamik ve statik ayakta 
tutucu) 

Uyarlanmış 
ekipmanlarla ve 

ortezle ev içi 
ambulasyon 

(HKAFO KAFO, 
RGO, dinamik 
ayakta tutucu) 

Ortezle ev içi ve 
toplumsal 

ambulasyon  
(KAFO, AFO, AFO 
yürüteç ve koltuk 

desteği) 

 
 

Toplumsal 
ambulasyon 
(AFO, UCP) 



�  Tetraplejik	  hastalar,	  SMA	  I	  ve	  II,	  Miyotubuler	  miyopa5,	  
konjenital	  miyotonik	  musküler	  distrofi,	  neonatal	  
miyasteni,	  	  Guillain-‐Barre	  Sendromu,	  DMD	  

�  Progresif	  kas	  güçsüzlüğü	  ve	  kas	  yorgunluğu;	  restrik5f	  akc	  
hastalığı	  

�  Göğüs	  duvar	  sertliği,	  sekresyon	  arlşı,	  inefek5f	  öksürük,	  
atelektazi,	  kifoskolyoz,	  pulmoner	  enfeksiyonlar,	  nokturnal	  
hipoven5lasyon	  

�  Sekresyon	  temizliği,	  yardımlı	  öksürük,	  derin	  solunum	  ve	  
spirometri,	  perküsyon	  ve	  postüral	  direnaj	  

�  Vital	  kapasite	  <%25,	  PaCO2	  >	  55	  mmHg,	  orta	  derecede	  
is5rahat	  apnesi;	  Pozi5f	  ve	  nega5f	  basınçlı	  non-‐invazif	  
ven5lasyon	  



•  Mental retarde kuadriplejik SP 
•  Diğer Nöromusküler hastalıklar; 

–  SMA 
–  Miyastenia gravis 
–  Konjenital miyastenik sendromlar 
–  Miyotubuler miyopati 
–  Okülofarengeal musküler distrofi 
–  Geç dönem DMD 

•  Ağır TBH 
•  Değerlendirme; Videofloroskopik yutma çalışması  



�  Kas-‐iskelet	  semptomları	  en	  sık	  rastlanan	  sorunlardır;	  	  

� Boyun	  ağrısı	  

� Sırt	  ağrısı	  
� Ellerde	  parestezi	  
� Rotator	  manşon	  soruları	  gibi	  aşırı	  	  

kullanım	  sorunları	  

� Omurga	  deformiteleri	  
	    * Murphy KP, et al. Dev Med Child Neurol. 1995 

     

Uygun koruyucu 
medikal bakım 



Günlük	  yaşamın	  bozulması	  

Ağrı	  

Dejenera5f	  
Artrit	  

Osteoporoz	  



�  Mobilitenin	  korunması	  	  

�  Adap5f	  cihazların	  uygunluğu	  	  

�  İnkon5nans	  	  

(Nörojenik	  mesane	  –	  kanser)	  

�  Pulmoner	  ve	  kardiyovasküler	  sorunlar	  	  

(Normal	  popülasyona	  göre	  daha	  erken)	  

 * Binks JA, et al Arch Phys. Med Rehabil 2007 
     Barf HA, et al. Dev Med. Child Neurol 2007 
 

Uygun 
koruyucu 

medikal bakım 



•  Şant	  fonksiyon	  bozukluğu	  (baş	  ağrısı,	  kusma,	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

kişilik	  bozuklukları,	  konsantrasyon	  zorluğu,	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

barsak-‐mesane	  sorunları)	  	  

•  Öğrenme	  bozuklukları	  	  

•  Uygunsuz	  kilo	  alımı	  veya	  dağılımı	  

•  Duyu	  bozukluklarına	  bağlı	  cilt	  sorunları	  

•  Okul,	  meslek,	  işyeri	  sorunları	  

Uygun 
koruyucu 

medikal bakım 



İLAÇ TEDAVİSİ 

BOTULİNUM TOKSİN ENJEKSİYONLARI 

FTR 

NÖROSTİMÜLASYON 

İNTRATEKAL FARMAKOTERAPİ 

SELEKTİF ABLATİF CERRAHİ 

ORTOPEDİK CERRAHİ 



GENEL 

FOKAL 

KALICI GEÇİCİ 

Oral Tedavi 

SDR 

Botulinum 

ITB 

Ortopedik  
Cerrahi 

NEREDE 



KAS	  -‐	  İSKELET	  SİSTEM
İ	  



Nasıl Sağlıyoruz? 

•  Kısalmış kasların uzatarak 
•  Uzamış kasların kısaltarak 
•  Eklem kontraktürlerinin açarak 
•  Rotasyonel deformitelerin düzelterek 
 



KİMLERE ? 
 
& 
 

 NE ZAMAN ? 



..very few carefully selected patient… 



Ortopedik Cerrahi? 

YUMUŞAK DOKU  
CERRAHİSİ 

KEMİK  
CERRAHİSİ 

Tendon Kas 

Ø Serbestleştirme 
Ø Uzatma 
Ø Transfer 
Ø Tenotomi 

Ø Kontrollü uzatma 
Ø Alttaki fasiya veya 
tendonundan ayırma 

Ø Osteotomiler 
Ø Eklem stabilizasyonları 
Ø Rezeksiyon 



Ekstremite Patolojisi 
EVRE 1 
 

Dinamik/Reversible Tendon transferi 
(FTR, Ortez, Alçı, Botilinum) 

 
 

EVRE 2 
 

Sabit Kontraktürler 
 
 
 

Tendon uzatma 

EVRE 3 
 

+ Kemik/Eklem Değişiklikleri 
 

Tendon uzatma 
Rotasyonel 
Osteotomiler 
Eklem stabilizasyonları 
 



KAS-TENDON CERRAHİSİNİN 
İDEAL ENDİKASYONU 

 

Ø Kısalmış Kas-Tendon ünitesi, 
Ø   Pasif kısıtlayıcılar artmış, 
Ø Eksantrik yüklemede kısa, 
Ø Yeterli antagonist gücünün varlığı 



 
KAS-TENDON CERRAHİSİ  

 
Ø  Kas-Tendon uzunluğunun kontrollü 

arttırılması 

DEFORMİTE DÜZELTİLİR 

Ø  Kalça fleksörleri 
Ø  Diz fleksörleri 
Ø  Ayak bileği fleksörleri 



KONTROLLÜ KAS-TENDON UZATMASI 

ZAYIFLAMA ETKİSİ 

Kas-Tendon Ünitesinin 
restorasyonu 

Ekleme en uygun fonksiyonel 
pozisyonunda hareket  olanağı 

sağlanması 

GÜÇLENME ETKİSİ 
Moseley, C. Phisiologic effects of soft-tissue 
surgery. In The Diplegic Child, 1992, AAOS. 



 

 

Tendon Uzatmanın Kas & 
Hareket Üzerine Etkileri 

Ø Pasif eklem ROM arttırır, 
Ø Aktif harekette değişiklik yapmaz, 
Ø Antagonistik fonksiyonu arttırır, 
Ø Gerilme refleksinin başlangıç noktasını 

değiştirir, 



KEMİK CERRAHİSİ 

KEMİK REZEKSİYONLARI 

Derotasyon  
OSTEOTOMİ 

Korreksiyon  

KISALTMA 

ARTRODEZ 
 

ARTROPLASTİ 



DEROTASYON OSTEOTOMİLERİ 

Ø  Yürüyüş bozukluklarını düzeltir. 

Ø  Kasların etkili çekme 
doğrultularını değiştirerek 
relaksasyona veya gerilimin 
artmasına yol açabilir! 



KORREKSİYON OSTEOTOMİLERİ 
 

Ø  Sabit deformitelerin düzeltilmesi 

Belirgin AKUT etki 

UZUN SÜRELİ ETKİ 

Uygun Tedavi 
Programı 


