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ÖZET
Bu çal›flma, diz operasyonlar› veya konservatif tedaviler sonras› kuadriseps femoris kas güçsüzlü¤ü geliflmi
fl
40 hastada kuadriseps kas gücünü art›rmaya yönelik yap›ld›. Hastalar rastgele iki gruba ayr›larak I. gruba
:
Hot-pack, galvanik stimülasyon, izometrik egzersiz; II. gruba ise bunlara ilaveten EMG biofeedback tedavisi
uyguland›. Tedavi haftada 5 gün olmak üzere 4 hafta sürdü. Tedavi sonras›nda, EMG biofeedback cihaz› ile
kaydedilen elektriksel aktivite de¤erlerinde, dizin eklem hareket aç›kl›¤›nda, a¤r› skorunda ve kuadriseps
femorisin a¤›rl›k kald›rma gücünün de¤erlendirilmesinde her iki grupta da anlaml› iyileflmeler mevcut idi
(p<0.05). Uyluk çevresinde ise her iki grupta da anlaml› bir de¤ifliklik olmad› (p>0.05). Her iki grubun
karfl›laflt›r›lmas›nda ise tüm parametrelerde EMG biofeedback grubu lehine anlaml› iyileflmeler mevcut idi
(p<0.001). Sonuç olarak her iki tedavi yönteminin kuadriseps femoris kas gücünü art›rmada etkili oldu¤u
ancak EMG biofeedback’in istemli kas kontrolünün sa¤lanmas›nda ve kas kuvvet art›fl› ile paralellik tafl›d›¤›
ifade edilen maksimum efordaki kas elektriksel aktivitesinin art›r›lmas›nda, klasik tedavi yöntemlerine göre
daha üstün oldu¤u söylenebilir.
SUMMARY
This study was carried out to increase quadriceps femoris muscle power in 40 patients either had undergon
e
knee surgery or had been treated with conservative therapy. Patients were randomly assigned in two
separate groups. First group received hot pack, galvanic stimulation and isometric exercise, and the second
group received EMG bioofeedback in addition to them. After the treatment there were significantly
improvements in eletrical activity records in range of motion of the knee, in pain score and weight-bearing
strenght of the quadriceps femoris in both groups (p<0.05). There was no significant difference in thigh ring
size in both groups (p>0.05). In comparing the two groups EMG biofeedback group was superior to the other
group in all parameters (p<0.001). In conclusion, it can be stated that each treatment modality may be
effective in strengthening quadriceps femoris muscles contraction force, but EMG biofeedback may be
superior to the traditional treatment modalities in enhancing muscle electricity activity during maximal effort
which is reported to parallel to muscle strength gain and in gaining the volunteer muscle control.

G‹R‹fi
Dize uygulanan konservatif tedavi ve diz operasyonlar›ndan sonra gözlenen en yayg›n komplikasyon, ciddi rehabilitasyon gayretlerine ra¤men dizin tam ekstansiyonundaki kay›pt›r (1,2).
Diz operasyonlar›n› takiben adezyon oluflumu
ve diz kaslar›n›n atrofisi ile sonuçlanan bir
inaktivasyon ve immobilizasyon periyodunun
izlendi¤i görülür. Bu her iki durum da dizin
hareket geniflli¤inin iyileflmesini k›s›tlayabilir.
Bu nedenle rehabilitasyondaki temel amaç
eklem hareket geniflli¤ini, kas kontrolünü ve
kas gücünü iyilefltirmektir (3). Kuadriseps
femoris kas›n›n rehabilitasyonu dizin ameliyatlar›ndan, inaktivasyonundan ve immobilizasyonundan sonra tam iyileflme sa¤lanmas›
için temel teflkil eder (4).
EMG biofeedback, kas aktivasyonunun istemli
kontrolünün sa¤lanmas› amac›yla kullan›lan
de¤erli bir araçt›r. Hastalar›n kas›ndan gelen
myoelektirik sinyalleri büyüterek görsel ve
iflitsel sinyaller oluflturur ve bunlar› anlafl›labilir bir yap›ya dönüfltürür. Bu sayede zay›flayan kaslar› e¤itmek, hiperaktif kaslar› gevfletmek mümkün olmaktad›r. EMG biofeedback’in
çeflitli terapötik egzersizlerin verimini artt›rd›¤› öne sürülmektedir. Bu konudaki çal›flmalar EMG biofeedbackle birlikte uygulanan
egzersiz tedavisinin, sadece standart egzersiz
tedavisine karfl› üstün oldu¤unu göstermektedir (5,6,7,8,9).
EMG biofeedback immobilizasyon, eklem cerrahisi ve kontraktür nedeniyle oluflmufl kas
zay›fl›klar›n› gidermek amac›yla kullan›lmaktad›r. Özellikle diz eklemine yönelik cerrahi
müdahalelerden sonra kuadriseps femoris
kas›na uygulanan EMG biofeedback ile birlikte terapötik egzersiz tedavisi konvansiyonel egzersiz tedavisine göre daha baflar›l›
bulunmufltur (2,3,10,11,12).
Yapt›¤›m›z çal›flmada dize uygulanan konservatif tedavi ve diz operasyonlar›ndan sonra
kuadriseps kas gücünün artt›r›lmas›nda EMG
biofeedback tedavisi klasik fizik tedavi yöntemleri ile karfl›laflt›r›ld›.
GEREÇ VE YÖNTEM
Çal›flmaya ayaktan veya yat›r›larak tedavi edilmek üzere, çeflitli nedenlerde diz operasyonu
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geçirmifl ve dizine konservatif tedavi uygulanm›fl, her iki sebepten dolay› kuadriseps femoris kas›nda zafiyet geliflmifl hastalar al›narak
rasgele iki gruba ayr›ld›. Vaka seçiminde göz
önüne al›nan kriterler flunlard›r:
1. Herhangi bir nedenle hastan›n diz operasyonu geçirmesi (suprakondiller, k›r›k, iç ve
d›fl yan ba¤ yaralanmalar›, meniskopatiler, tibia ve femur üst alt uç k›r›klar› gibi),
2. Dize konservatif tedavi uygulanan vakalar
(cerrahi endikasyonu olmayan durumlarda uygulanan tedavi flekilleri),
3. Diz ekleminde eklem hareket geniflli¤inin
k›s›tlanm›fl olmas›,
4. Kuadriseps kas›nda atrofi olmas›,
5. Kas gücünün azalm›fl olmas›,
6. Kooperasyon güçlü¤ü bulunmamas›,
7. Görme ve iflitme kayb› olmamas›.
Çal›flmay› engelleyici sistemik bir hastal›¤›
olanlar ve fizik tedavi ajanlar›n›n uygulanmas› sak›ncal› olanlar tedaviye dahil edilmediler. Olgularda yafl ve cins fark› gözetilmedi.
De¤erlendirme Kriterleri
Çal›flmaya kat›lan olgularda tedavinin etkinli¤i flu kriterlere göre de¤erlendirildi:
1. Kaslar›n elektriksel aktivitesi: ‹lgili kaslar›n elektriksel aktiviteleri EMG biofeedback
cihaz› ile tespit edildi.
2. Eklem hareket aç›kl›¤›: Gonyometre ile
dizin fleksiyon ve ekstansiyon eklem hareket aç›kl›klar› aktif olarak ölçülerek kaydedildi.
3. Kuadriseps kas›n›n a¤›rl›k kald›rma gücü:
De-Lorme metoduna göre 10 kere kald›rabildikleri maksimal a¤›rl›k tesbit edildi.
4. A¤r›: A¤r›n›n fliddeti 0’dan 10’a kadar
iflaretli vizüel analog skalas›nda de¤erlendirildi.
5. Uyluk çevresi (Kuadriseps kal›nl›¤›): Olgular›n tümünün uyluk çevresi patella üst
kenar›na 15 cm’lik mesafelerden metrik
sistemli ölçülerek santimetre cinsinden
bulundu.
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Tedavi
Belirlenen kriterlere uygun vakalar rastgele
seçimle iki gruba ayr›ld›. Vakalar›n tümüne
haftada 5 seans olmak üzere 4 hafta süre ile
toplam 20 seans FTR program› uyguland›.
Hafta sonlar› tedaviye ara verildi. Bu süre
içinde hastaya ek medikal ve fizik tedavi verilmedi.
1. gruba; Yüzeyel ›s›t›c› (hot-pack), Galvanik
stimülasyon, ‹zometrik egzersizler,
2. gruba ise Yüzeyel ›s›t›c› (hot-pack), Galvanik stimülasyon, ‹zometrik egzersizler, EMG
biofeedback uyguland›.
Sonuçlar SPSS program›nda wilcoxon testi ve
student-t testi kullan›larak analiz edildi.
BULGULAR
40 olgunun 22’si (%55) erkek, 18’i (%45)
kad›nd›. Erkek/kad›n oran› 1.2 idi. Minimal
yafl 13, maksimal 58’di. Her iki gruptaki olgular›n tedavi öncesi özellikleri Tablo 1’de gösterilmifltir.
Kuadriseps femoris kas gücünde azalmaya
neden olan faktörlerin s›n›flamas› Tablo 2’de
gösterilmifltir. Dize uygulanan operasyonlar
içinde medial menisektomi A grubunda 4(%10),
B grubunda da 6(%15) idi. Konservatif tedavi
sonucu geliflen kuadriseps femoris kas güçsüz-

lü¤ü ençok femur alt ucu k›r›¤› olan vakalarda; en az ise tibia üst ucu k›r›klar› sonucu
oluflmufl idi.
Her iki gruptaki olgular›n tedavi öncesi ve
sonras› parametreleri ve istatistiksel analizleri
Tablo 3’de gösterilmifltir. Tedavi sonras›nda
EMG biofeedback cihaz› ile kaydedilen elektriksel aktivite de¤erlerinde, dizin eklem hareket aç›kl›¤›nda, a¤r› skorunda ve kuadriseps
Tablo 1. Her iki gruptaki olgular›n tedavi öncesi özellikleri
1. grup

2. grup

P

Olgu say›s› (n)

20

20

>0.05

Erkek (n)(%)

12(30)

10(25)

>0.05

Kad›n (n)(%)

8(20)

10(25)

Yafl (y›l) Ort±Ss

28.9±10.8

43.9±11.0 <0.05

Hastal›k süresi ay Ort±Ss 2.25±1.29

2.85±1.53 >0.05

Sa¤ diz (n)(%)

10(25)

12(30)

>0.05

Sol diz (n)(%)

10(25)

8(20)

>0.05

Tablo 2. Kuadriseps femoris kas gücünde azalmaya neden
olan faktörlerin s›n›flamas›
Etyolojik faktör

1. grup
n
%

2. grup
n
(%)

Toplam
n
(%)

Medikal menisektomi

4

10

6

15

10

25

Patello-femoral k›r›k

6

15

5

12.5

11

27.5

Femur alt uç k›r›¤›

5

12.5

7

17.5

12

Tibia üst uç k›r›¤›

5

12.5

2

5

7

50

20

20

40

Toplam

20

30
17.5
100

Tablo 3. Her iki gruptaki olgular›n tedavi öncesi ve sonras› parametreleri
I. Grup
TÖ

TS

II. Grup
P

TÖ

TS

P

Elektriksel aktivite de¤erleri (µv)
M. vastus medialis

56.5±18.5

<0.001

21.7±12.8

92.3±12.1

<0.001

28.95±8.7

25.3±12.8

55.6±15.9

<0.001

19.45±7.02

72.9±19.3

<0.001

Vastus lateralis

23.60±7.60

54.1±17.9

<0.001

19.75±6.69

80.5±17.1

<0.001

Vastus intermedius

21.65±9.8

47.6±13.4

<0.001

19.75±5.84

84.5±14.0

<0.001

76.6±19.5 110.00±12.7

<0.05

74.3±4.88

122.30±3.72

<0.001

Rektus femoris

Eklem hareket aç›kl›¤› (derece)
Fleksiyon
Ekstansiyon(k›s›tl›l›¤›)

20.63±8.32

18.32±7.87

<0.05

10.85±3.33

4.35±4.10

<0.001

A¤r›

6.75±1.30

4.70±1.32

<0.05

2.35±0.98

1.73±1.96

<0.001

Kuadriseps kas›n›n a¤›rl›k
kald›rma gücü (kg)

2.31±0.9

6.33±2.15

<0.05

4.72±1.65

5.13±3.02

<0.001

Uyluk çevresinin
de¤erlendirilmesi (cm)

63.8±5.27

64.7±4.85

>0.05

15.83±9.28

18.9±7.37

>0.05
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Tablo 4. Her iki gruba ait parametrelerin tedavi öncesi ve tedavi sonras› farklar›n›n karfl›laflt›r›lmas›.
I. Grup

Ii. Grup

P

Elektriksel aktivite de¤erleri (µv)
M. vastus medialis

31.85±10.28

70.6±12.62

<0.001

Rektus femoris

26.70±14.12

53.45±19.25

<0.001

Vastus lateralis

31.00±14.48

60.80±16.81

<0.001

Vastus intermedius

26.00±13.27

64.75±15.40

<0.001

20.85±9.89

Eklem hareket aç›kl›¤› (derece)
Fleksiyon
Ekstansiyon (k›s›tl›l›¤›)
A¤r›

5.55±2.70

<0.05

19.5±19.05

10.4±5.85

<0.001

3.38±1.02

4.27±1.37

<0.001

Kuadriseps kas›n›n a¤›rl›k kald›rma gücü (kg)

1.723±0.824

2.47±0.967

<0.05

Uyluk çevresinin de¤erlendirilmesi (cm)

0.725±0.785

0.671±0.544

>0.05

femorisin kald›rma gücünün de¤erlendirilmesinde her iki grupta da anlaml› iyileflmeler
mevcut idi (p<0.05). Uyluk çevresinde ise her
iki grupta da anlaml› bir de¤ifliklik olmad›
(p>0.05).
Her iki gruba ait parametrelerin karfl›laflt›r›lmas› Tablo 4’de gösterilmifltir. Her iki grubun
tedavi öncesi ve sonras› elektriksel aktivite
fark de¤erleri karfl›laflt›r›ld›¤›nda I.grup lehine
vastus medialis, vastus lateralis, vastus intermedius ve rektus femoris için p<0.001 seviyesinde anlaml› sonuçlar elde edildi. Yine
her iki grubun tedavi öncesi ve sonras› fark
de¤erleri karfl›laflt›r›ld›¤›nda dizin eklem hareket aç›kl›¤›nda, a¤r› de¤erlendirilmesinde,
kuadriseps femoris kas›n›n a¤›rl›k kald›rma
gücünün de¤erlendirilmesinde I.grup lehine
anlaml› sonuçlar elde edildi (p<0.001).
TARTIfiMA
Dize uygulanan konservatif tedavi ve operasyonlar› takiben en yayg›n komplikasyon kuadriseps kas›nda meydana gelen (özelikle vastus
medialiste) güçsüzlü¤e ba¤l› diz ekstansiyonunda kay›p, kasta atrofi ve eklem hareket
aç›kl›¤›n›n (EHA) k›s›tlanmas›d›r (1,2).
Anterior krusiyat ligaman rekonstrüksiyonunu takiben adezyon oluflumu ve diz kaslar›
atrofisi ile sonuçlanabilen inaktivasyon ve immobilizasyon periyodu izler. Her iki durumda
diz EHA‘n› s›n›rlayabilir ve kasta güçsüzlü¤e
sebep olabilir. Böylece postoperatif amaçlar EHA’n›
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geri kazanmak ve kas kontrol ve sa¤laml›¤›n›
iyilefltirmektir (3).
Sprenger ve ark. medial menisektomiyi takiben rehabilitasyonun amac›n›n EHA’n› sa¤lamak özellikle vastus medialis olmak üzere
kuadriseps femoris kas›n› güçlendirmek ve
vastus medialis kas›n›n yeniden e¤itiminin
de¤iflmez bir gereklilik oldu¤unu bildirmifllerdir (2). Smillie vastus medialisin dizin anahtar› oldu¤unu ve ço¤u egzersiz program›n›n
bu yoruma dayand›¤›n› belirtmektedir (13).
Rehabilitasyon program›n›n ana amac› kuadriseps femoris kas›n› güçlendirmek, a¤r›y›
azaltmak EHA’n› art›rmakt›r. Erken safhalarda bile vastus medialis kas›n› güçlendirme
egzersizleri üzerinde durulmal›d›r. Bu amaçla
izotonik, izokinetik egzersizler uygulan›r (13,14).
Son y›llarda egzersiz tedavisinin etkinli¤ini
art›rmak için EMG biofeedback aletinden
yararlan›lmaktad›r. Yap›lan çal›flmalar EMG
biofeedback ile birlikte yap›lan egzersiz tedavisinin tek bafl›na standart egzersiz tedavisine
karfl› üstünlü¤ünü ortaya koymaktad›r (3,15).
EMG biofeedback’i ilk kez 1960’da Marinacci
ve Horrande nöromusküler readikasyon amac›yla kullanm›fllard›r (16,17,18). Brunside ve
ark. stroke hastalar›nda EMG biofeedback ve
geleneksel fizyoterapiyi karfl›laflt›rm›fllar ve biofeedback grubunda kas gücünün daha fazla
oldu¤unu bulmufllard›r (19). Croce 21 sa¤l›kl›
erkek olgunun kuadriseps kas›na cybex izokinetik egzersiz aletiyle güçlendirmeye yönelik
Ege Fiz T›p Reh Der

egzersiz uygulam›flt›r. Üç gruba ay›rd›¤› olgular›n birinci grubuna EMG biofeedback ikinci
grubuna egzersiz esnas›nda plasebo, üçüncü
gruba ise tek bafl›na egzersiz uygulam›flt›r. Ve
EMG biofeedback grubunda kuadriseps kas›ndaki kuvvet art›fl› ve maksimal kontraksiyon
s›ras›ndaki EMG aktivitesi daha fazla bulunmufltur (21). Lucca ve Rechiutti 30 sa¤l›kl›
bayanda diz ekstansör kaslar›n› güçlendirmeye yönelik çal›flmalar›nda EMG biofeedback grubundaki kas gücü art›fl›n›n tek bafl›na
egzersize göre daha fazla oldu¤unu saptam›fllard›r (1). Sprenger ve ark. medial menisektomi
uygulanan ve diz hareketleri k›s›tlanan bir
hastan›n vastus medialis kas›na EMG biofeedback uygulam›fllar ve vastus medialis
kas›n›n aktivitesinin kontrolündeki iyileflmenin aktif eklem hareket aç›kl›¤›n› olumlu
yönde etkiledi¤ini ortaya koymufllard›r (2).
Segale göre objektif biofeedback bilgisi kifliye
bedenindeki bilinçsiz fizyolojik seyirle, kendi
bilinçli hisleri aras›ndaki ba¤lant›y› gösteren
sinyaller verir, ak›l ve beden aras›nda bir halkan›n varl›¤› ortaya ç›kar ve kifli ikisini tek
parça haline getirmeyi ö¤renir (22). Bowman
ve ark.’na göre ise EMG biofeedback’in ana
amac› bireyin bir tür bilinç alt› davran›fl›n›
görsel ve iflflitsel feedback oluflturmak suretiyle kontrol etmesini ö¤retmektir. Burada oluflturulan feedback bilinç alt› davran›fl›n gönüllü
olarak alg›lanan bir görüntüsüdür. Görev tekrar› ve do¤ru cevaplar›n kuvvetlendirilmesi
esnas›nda hasta davran›fllar›n› kontrol etmesini ö¤renir ki bu da zay›flam›fl atrofiye gitmifl
kas aç›s›ndan önemli bir kazançt›r (23). Draper
anterior krusiyat ligaman rekonstrüksiyonunu
takiben kuadriseps femoris kas›n›n›n iyileflme
h›z›na egzersizin ve EMG biofeedbackle h›zland›r›lm›fl egzersizin etkilerini 22 hastada
kuadriseps femoris kas gücü art›m› ve diz
ekstansiyonundaki kazanç temelinde inceleyerek EMG biofeedback grubunda daha olumlu iyileflmeler bulmufllard›r. Draper, konservatif tedavi sonras› geliflen kuadriseps kas gücü
zay›fl›¤›nda hasta kas›n› yeterince kasam›yorsa
biofeedbackin etkili olabilece¤ini ifade etmifltir
(3). Krebs ve ark. komplikasyonsuz menisektomiyi takiben kuadriseps femoris kas fonksiyonunun iyilefltirilmesinde EMG biofeedbackin geleneksel fizik tedaviye göre elektroCilt 7,
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myografik output fark›n› 10 kat daha fazla
art›rd›¤›n› bulmufllard›r (11).
Postoperatif ve konservatif tedavilerden sonra
dizin fonksiyonel rehabilitasyonu için kuadriseps femoris ve harmsring kas gruplar›n›n
dengesi ve iyileflmesi gerekir. Tipik olarak
kuadriseps femoris kaslar› anterior krusiyat
ligaman rekonstrüksiyonunu ve medial menisektomiden sonra en çok fonksiyon kayb›na
u¤rayan kaslard›r rehabiliasyon programlar›n›n oda¤›n› olufltururlar. Bu amaçla en s›k
kullan›lan egzersizler kuadriseps femoris kas
oturtma egzersizleri (QS) ve düz bacak kald›rma
egzersizidir. Bu egzersizleri uygulamak çok
kolay de¤ildir. Zira hastalar QS egzersizlerini
diz ekstansörlerini kasacaklar›na kalça kaslar›n› kasarak yeterince yapamamaktad›rlar.
Egzersizlerin yeterince yap›lamamas›nda a¤r›
ve ödem gibi faktörlerin yan›s›ra tutulan eklemdeki proprioseptif feedback’in geçici kayb›
veya bozulmas› da etkili olabilir. Bu feedback
kas gücü, tendon gerimi ve eklemin durumu
hakk›nda bilgi verir ve motor yetene¤in bir
bileflenidir. Pek çok yazar biofeedback’in kuadriseps femoris kas egzersizleri s›ras›nda diz
kaslar›ndaki reseptör feedback’inin bir art›r›c›s› oldu¤unu savunmaktad›r. Bu feedback
sinyali hastaya acil kesin ve geri dönücü bilgi
sa¤lar. Böylece, bir hasta kas aktivitesini hissetmese de kas›n kontraksiyonunu ya da gevflemeyi görüp duyabilir. Ve biofeedback motor
yeteneklerin geri kazan›m›nda önemli rol
oynayabilir (3).
Krebs ve arkadafllar› dizle ilgili operasyonlarda kullan›lan anterior kapsül insizyonu ile
oluflan doku travmalar›n›n 3 hafta veya daha
fazla sürede normale dönerek anterior eklem
kapsül reseptör aktivitesinin geçici bozulmas›na sebep olabilece¤ini anterior reseptörlerin
kuadriseps femoris kas aktivitesini h›zland›rmalar› sebebiyle, bu h›zland›r›c› etkilerin kayb›n›n rehabilitasyon egzersizleri s›ras›nda kuadriseps femoris kaslar›n›n kullan›m ve kontrolünü azaltabilece¤ini ve sonuç olarak normal kas fonksiyonunun s›n›rl› olarak geri
dönebilece¤ini göstermifllerdir. Bunu önlemenin yolunun EMG biofeedback’le birlikte
egzersiz uygulamas› oldu¤u sonucuna varm›fl25

lard›r. Reseptör aktivitesinin geri dönüflünün
EMG biofeedback sayesinde h›zl› ve güvenle
sa¤lanabilece¤ini vurgulam›fllard›r (11).
Kas aktivasyon seviyesini art›rman›n ve nöromuskuler koordinasyonu düzeltmenin bir yolu
da EMG biofeedback egzersizlerinin kullan›lmas›d›r. Araflt›rmac›lar EMG biofeedback’i
kas›n tekrar e¤itilmesinde ve güçlendirilmesinde submaksimum izometrik kas›lmalar
s›ras›nda kas etkinli¤inin maksimuma ç›kar›lmas›nda postoperatif kuadriseps femoris ve
plantar fleksör kas kuvvetinin h›zland›rmada
ve patella patolojilerinde vastus medialisi seçici
olarak e¤itmede baflar› ile kullanm›fllard›r
(2,4,6).
Çal›flmam›zda gerek EMG biofeedback uygulamas› gerekse di¤er grupta elektriksel aktivite de¤erlerinde anlaml› iyileflmeler vard›.
Ancak her iki grup karfl›laflt›r›ld›¤›nda EMG
biofeedback grubu daha üstündü. EMG biofeedback’in tek tek kas gruplar›nda EMG
aktivitesini art›rma ve uygun olmayan koaktivasyonu azaltma fleklinde elektromyografik
aktivite paternlerini modifiye etti¤i bildirilmifltir.
Bizim buldu¤umuz de¤erler, kas aktivasyonu
ve relaksasyona ba¤l› önceki EMG biofeedback çal›flmalar›nda gözlenen kas elektriksel
aktivite de¤ifliklikleri ile uyumluluk göstermektedir. fienel ve ark. 40 Bell felçli hastada
fasiyal kas güçsüzlü¤ü giderilmesi amac›yla
yapm›fl oldu¤u çal›flmada EMG biofeedback
tedavisi alan hastalarda fasiyal kaslar›n elektriksel aktivitesinde art›fl gözlenmifltir (24).
Otörler kas›n maksimum eforda elektriksel
aktivite de¤erlerinin yükselmesinin kas›n kuvvetindeki artmayla paralel bir iliflkisi oldu¤unu iddia etmektedirler (11).
Çal›flmam›zda eklem hareket aç›kl›klar›nda
her iki grupta da düzelme bulduk. Ancak
EMG biofeedback grubunda daha fazla idi.
Kas gücündeki iyileflme fonksiyonel performans›n temeli olmas›na ra¤men daha belirgin
ölçü kas›n ilgili eklem boyunca tam EHA’daki
kazan›md›r. Kuadriseps femoris kaslar› diz
ekleminin ekstansörleri olarak fonksiyon görür.
Aktif ve tam olarak dizin ekstansiyona getiril
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mesi dengeli ve düzgün bir yürüyüfl için gereklidir. Bu çal›flmada kuadriseps kas egzersizleri s›ras›nda biofeedback verilen hastalar verilmeyenlerden oldukça anlaml› olarak daha
erken EHA’da iyileflme elde ettiler. Bu bulgular
Sprenger ve ark.’n›n çal›flmas› ile uyumlu idi
(2). Cerraho¤lu ve ark., adeziv kapsülit tedavisinde EMG biofeedback grubunda üst ekstremite EHA’da önemli derecelerde iyileflmeler
tesbit etmifllerdir (25). Wolf ve Binder-Macleod,
kas iyileflmesini ve gevflemesini kolaylaflt›rmak için EMG biofeedback kullan›lan strok
hastalar›n›n, üst ve alt ekstremitelerin EHA’da
benzer iyileflmeler bildiriler (26).
Bu çal›flmada tedavi sonras› uyluk çevresi her
iki grupta da önemli bir de¤ifliklik göstermedi.
Kuvvet egzersizlerinin en belirgin etkisi kas
lifi hipertrofisidir. Bunun protein sentezi ve
myofibril say›s›ndaki art›fltan kaynakland›¤›
düflünülmektedir. Hipertrofi bütün lif tiplerinde görülebilir. Fakat h›zl› kas›lan liflerde yavafl
kas›lanlardan daha fazla belirgindir. Kas hipertrofisi için 6-8 haftal›k bir süre gerekmektedir.
Kas gücü hieprtrofi olmadan da artmaktad›r.
Hipertrofi oldu¤unda ise kuvvetteki art›fl hipertrofi ile orant›l› de¤ildir. Sonuçlar›m›z kuadriseps femoris kas güçsüzlü¤ü oluflmufl gonartrozlu vakalarda Quirk ve arkadafllar›n›n bulgular› ile uyumlu idi.
Çal›flmam›zda, her iki gruptaki olgular›n vizüel
analog skalas›na göre a¤r› fliddet skorlar› tedavi sonras› karfl›laflt›r›ld›¤›nda EMG biofeedback grubu lehine çok anlaml› idi (p<0.001).
Ancak a¤r›n›n psikolojik ve fizyolojik bileflenlerinin de oldu¤u göz önünde tutulmal›d›r.
Çal›flmam›zda kuadriseps kas›n›n kald›rma
gücünde ilk grupta istatistiksel olarak az
anlaml›, EMG biofeedback grubunda ise oldukça anlaml› sonuçlar elde edildi. EMG biofeedback grubundaki sonuçlar önceki çal›flmalardaki sonuçlarla uyumlu idi. Brown ve
Daniel; statik bacak kald›rma egzersizi s›ras›nda görsel feedback ile egzersiz yapan deneklerde kontrol grubuna k›yasla %20’den daha
fazla kuvvet art›fl› oldu¤unu buldular (27).
Benzer bir çal›flmada, dijital bir kuvvet ölçerden gelen feedback ile egzersiz yapan deneklerde kuvvet output’unda %100 art›fl oldu¤unu
tesbit ettiler (28).
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Krebs ve Fugl-Meyer deneklerin egzersiz programlar› EMG biofeedback ile desteklendi¤inde
kas gücündeki art›fl›n daha fazla oldu¤unu
bildirdiler. (11) Hakkinen ve Komi; kas gücünün artmas›n›n hem kas dokusunda meydana gelen morfolojik de¤iflikliklere, hem de kas
aktivasyon seviyelerindeki art›fla (Motor ö¤renme) ba¤l› oldu¤unu gösterdiler. Dahas› bu aktivasyon sinir sisteminin çeflitli seviyelerinde
meydana gelen fasilitatör ve inhibitör stimülüslerin etkileflmesinin bir sonucudur (29).
Çal›flmam›zda tedavi sonunda her iki grup
k›yasland›¤›nda, kuadriseps femoris kas›ndaki
elektriksel aktivite art›fl de¤erinde, EHA’¤›nda,
vizüel a¤r› skalas›nda, kuadriseps kas› kald›rma gücündeki art›fl oran›nda, EMG biofeedback grubu lehine oldukça anlaml› sonuçlar
elde edildi.
Bir ö¤renme fenomeni olarak, EMG biofeedback, hastalar›n kendi kaslar›n› EMG aktivitesini devaml› monitörize ederek kendi motor
performanslar›n› daha iyi kontrol edebildikleri
bir mekanizma olarak görülebilir.
Kavram olarak EMG biofeedback uygulay›c›ya
istenen sonuca ulafl›l›p ulafl›lamad›¤› hakk›nda

gereken bilgiyi veren ve motor ünit aktivasyon
seviyelerini çok fazla art›ran bir unsur olarak
düflünülebilir. Bu çal›flman›n sonuçlar›, kas
güçlendirme egzersizleri s›ras›nda düzenli
EMG biofeedback kullan›lmas›n›n diz operasyonlar›n› ve dize uygulanan konservatif tedaviyi takiben kuadriseps femoris kas›nda anlaml›
olarak daha h›zl› iyileflmeye yol açt›¤›n› göstermektedir.
Bir hasta zay›f kuadriseps femoris kas kontrolü sinyalleri verirse ya da kas›n› maksimum
kasam›yorsa, biofeedback mekanizmas›n›n bu
konuda çok etkili bir araç oldu¤u gösterilmifltir. Doktorun hastas›na bir biofeedback ünitesiyle beraber spesifik egzersizlerini anlatmas›
biraz zaman alsa da, biofeedback aleti hastan›n yard›ms›z egzersiz ve monitorizasyonuna
olanak sa¤lar.
Sonuç olarak, dize uygulanan operasyonlardan ve konservatif tedavilerden sonra geliflen
kuadriseps kas güçsüzlü¤ünün güvenle rehabilitasyonunda klasik tedaviye ek olarak EMG
biofeedback uygulamas›n›n etkin bir tedavi
yöntemi oldu¤u kanaatine var›ld›.
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