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ÖZET
Bu çal›flmada, idiopatik fasiyal paralizide elektrik stimulasyonu tedavisinin fasiyal sinir fonksiyonlar›ndak
i
iyileflmeye ve komplikasyon geliflimine etkileri araflt›r›lm›flt›r. Çal›flmaya, ilk dört haftada baflvuran, kortiko
steroid tedavisi tamamlanm›fl, klinik ve elektrofizyolojik de¤erlendirmede total aksonal dejenerasyonla uyum
lu bulgular saptanan 30 idiopatik fasiyal paralizili olgu al›nm›flt›r. Hastalar rastgele örnekleme yöntemiyle iik
gruba ayr›lm›fl, birinci gruba infraruj, egzersiz ve masaj, ikinci gruba bu tedavilere ek olarak elektrik stimulas
yonu uygulanm›flt›r. Her iki gruptaki olgular tedavi öncesi, tedavi sonras›, tedavi bitiminden 1,2,3 ve 6y a
sonra klinik ve elektrofizyolojik de¤erlendirmeye al›nm›flt›r. Klinik de¤erlendirmede istirahat simetrisi, isteml
i
hareket simetrisi, sinkinezi skorlar› ve total bileflim skorlar› kaydedilmifltir. Fasiyal mimik kaslar›n›n i¤ne elek
tromiyografisinde istemli aktivite ve sinkinezi varl›¤› de¤erlendirilmifltir. ‹statistiksel de¤erlendirmede de¤ifli
k
sonuçlar al›nmakla birlikte, genel olarak elektrik stimulasyonu uygulanan grupta klinik ve elektrofizyoloji
k
de¤erlendirmede elde edilen istemli aktivite skorlar›n›n daha yüksek, sinkinezi ve kontraktür görülme s›kl›¤›n›
n
ise daha düflük oldu¤u görülmüfltür. Bu bulgular, elektrik stimulasyonunun fasiyal sinir fonksiyonlar›ndak
i
iyileflme üzerine olumlu etkileri oldu¤unu, komplikasyon geliflimi üzerine olumsuz etkisinin olmad›¤›n›,
ub
nedenle periferik fasiyal paralizi tedavisinde güvenle kullan›labilece¤ini göstermifltir.
SUMMARY
This study was designed to investigate effects of electrical stimulation on facial nerve functional recovery an
d
occurrence of complications after idiopathic peripheric facial nerve paralysis. 30 patients, in whom total
axonal damage was demonstrated both clinically and electrophysiologically and who admitted at the first
four weeks of paralysis and completed corticosteroid treatment were included in the study. Patients were
randomly divided into two groups, the first group was applied ›nfrared, massage and exercise therapies.In
addition to these therapies, the second group received electrical stimulation treatment. Clinical and
electrophysiological evaluations were performed before treatment, after treatment, at 1,2,3 and 6 months in
both groups. Resting symmetry, symmetry of voluntary movement, synkinesis and composite scores were
examined clinically. Voluntary movement and synkinesis were evaluated by needle electromyographic
examination of the facial mimic muscles. Although variable results were obtained by statistical analysis,
voluntary movements scores obtained by clinical and electromyographic examination were higher,
incidence of synkinesis and contractures were lower in the patients treated with electrical stimulation. It
was concluded that, electrical stimulation has beneficial effects on functional recovery and has no effect on
occurrence of complications, therefore it can be used reliably in the treatment of peripheric facial paralysis.
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fonksiyonu do¤rultusunda yapt›r›ld›. Hastaya
aktif olarak; kafl kald›rma (m.frontalis), kafl
çatma (m.corrugator), göz kapatma (m.orbicularis
oculi sup./inf.), burun kanatlar›n› hareket ettirme (m.dilator naris), gülümseme (m.risorius),
difl gösterme (m.zigomaticus major/minor), çene
büzme (m.mentalis), ›sl›k çalma (m.orbicularis
oris sup./inf.) hareketleri verildi. E¤er hasta
kaslar›n› aktif olarak hareket ettiremiyorsa bu
hareketler pasif olarak yapt›r›ld›. Aktif hareketler bafllad›¤› zaman yard›ml› aktif hareketlere geçildi ve aktif hareketlerle kas fonksiyonu tamamland›ktan sonra ise dirençli egzersizler uyguland›. Egzersizlerin 5-15 dakikal›k
periyodlarla yap›lmas› ve yorulduklar› zaman
b›rak›lmas› söylendi. Tüm hastalara sinkineziden korunma önlemi olarak; a¤›zlar›n› genifl
açmamalar›, alt dudaklar›n› afl›r› derecede
yanlara hareket ettirmemeleri, a¤›zlar›n› kapatarak yanaklar›n› fliflirmemeleri, gözlerini s›k›ca
yummamalar› hat›rlat›ld› (6).
‹kinci gruba uygulanan ES tedavisinde E1
konumunda; impuls süresi 125 msn, impuls
aral›¤› 500 msn olan exponansiyel ak›m veren
elektroterapi cihaz› kullan›ld›. Fasiyal sinir
innervasyonlu 8 kas›n (m.frontalis, m.orbicularis oculi, m.corrugator, m.levator labii alaeque
nasi, m.compressor naris, m.quadratus labii
superioris, m.quadratus labii inferioris ve
m.orbicularis oris) motor noktas›na (her bir
noktaya (3x30, 90 saniye süreyle), haftada 5
gün olmak üzere toplam 20 seans elektirik
stimulasyonu uyguland›. Ak›m fliddeti hastan›n tolerans›na göre ve etkili minimal kontraksiyon elde edilinceye kadar art›r›ld›. Kaslarda
aktif hareket bafllad›¤›nda elektrostimulasyona son verildi.
De¤erlendirme: Her iki gruptaki olgular tedavinin bafl›nda, sonunda ve tedavi bitiminden
iki, üç ve alt› ay sonra olmak üzere fasiyal mimik kaslar›ndaki istemli aktivite düzeyleri ve
komplikasyon geliflimi aç›s›ndan klinik ve
elektrofizyolojik de¤erlendirmeye al›nd›. Birinci ayda ise yaln›zca klinik de¤erlendirme yap›ld›.
Klinik de¤erlendirmede, hastalar geliflmifl olas›
komplikasyonlar ve fonksiyonel k›s›tl›l›k aç›s›ndan sorguland›, ayr›nt›l› fizik muayeneleri
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yap›ld›. Ayr›ca Ross ve ekibi taraf›ndan önerilen fasiyal derecelendirme sistemiyle istirahat simetrisi, istemli hareket simetrisi ve sinkinezi skorlar› ayr› ayr› de¤erlendirildi. Fasiyal sinirin fonksiyonu 0 (komple paralizi) ile
100 (normal) aras›ndaki total bileflim skoru
ile ifade edildi (7, Ek 1).
Tüm elektrofizyolojik incelemeler, iki kanall›
elektromiyografi (Dantec-Keypoint) cihaz›nda
gerçeklefltirildi. A¤›z köflesinde orbicularis oris,
alt göz kapa¤›nda orbicularis oculi kas›na
konsantrik i¤ne elektrod yerlefltirilerek, istirahatte ve istemli aktivitedeki elektriksel aktivite kay›tland›. Maksimal istemli aktivite ile
atefllenen motor ünit potansiyellerinin (MUP)
yo¤unlu¤una göre 0: istemli aktivite ile MUP
yok, 1: tek osilasyon, 2: seyrelme, 3: ›l›ml› seyrelme, 4: interferans olarak derecelendirildi.
Göz yumma ile oris kas›nda, dudak büzme ile
oculi kas›nda MUP atefllenmesi durumu sinkinezi olarak de¤erlendirildi. Sinkinezi; 0: sinkinezi yok (MUP yok), 1: ›l›ml› sinkinezi (tek MUP),
2: orta dereceli sinkinezi (çok say›da MUP), 3:
belirgin sinkinezi (dudak büzme ile oculide
orise göre, göz kapama ile oriste oculiye göre
daha fazla MUP) fleklinde derecelendirildi.
Konsantrik i¤ne elektrod istirahat halindeki
oris kas›nda iken, göz k›rpma ile ortaya ç›kan
MUP patlamalar›n›n (burst) varl›¤› kaydedildi.
Tedavi öncesi, sonras›, 1, 2, 3 ve 6. ayda elde
edilen de¤erler aç›s›ndan her iki grup istatistiksel olarak karfl›laflt›r›ld›. Her iki grupta klinik de¤erlendirme ve i¤ne EMG ile elde edilen
istemli aktivite ve sinkinezi skorlar›n›n da¤›l›m› Kolmogorov-Simirnov testi ile karfl›laflt›r›ld›. Skorlar de¤iflik flekillerde kombine edilerek ikiye indirgendi¤inde, karfl›laflt›rma ki kare
testi ile, beklenen frekanslar›n 5’den küçük
olmas› durumunda Fisher kesin ki-kare testi
ile yap›ld›. Klinik ve i¤ne EMG ile elde edilen
istemli aktivite skorlar› kötü (0-1-2) ve iyi (3-4)
olarak, her iki gruptaki tam düzelme oranlar›n›n karfl›laflt›r›lmas› amac›yla parsiyel düzelme (1-2-3) ve tam düzelme (4) olarak ikiye
indirgendi. Sinkinezi skorlar›, sinkinezi fliddeti
dikkate al›nmaks›z›n her iki grupta sinkinezi
görülme oranlar›n›n karfl›laflt›r›lmas› amac›yla
sinkinezi yok (0) ve var (1-2-3) olarak, sinkinezi
fliddetinin iki grup aras›ndaki karfl›laflt›r›lmas›
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aktif olarak; kafl kald›rma (m.frontalis), kafl
çatma (m.corrugator), göz kapatma (m.orbicularis
oculi sup./inf.), burun kanatlar›n› hareket ettirme (m.dilator naris), gülümseme (m.risorius),
difl gösterme (m.zigomaticus major/minor), çene
büzme (m.mentalis), ›sl›k çalma (m.orbicularis
oris sup./inf.) hareketleri verildi. E¤er hasta
kaslar›n› aktif olarak hareket ettiremiyorsa bu
hareketler pasif olarak yapt›r›ld›. Aktif hareketler bafllad›¤› zaman yard›ml› aktif hareketlere geçildi ve aktif hareketlerle kas fonksiyonu tamamland›ktan sonra ise dirençli egzersizler uyguland›. Egzersizlerin 5-15 dakikal›k
periyodlarla yap›lmas› ve yorulduklar› zaman
b›rak›lmas› söylendi. Tüm hastalara sinkineziden korunma önlemi olarak; a¤›zlar›n› genifl
açmamalar›, alt dudaklar›n› afl›r› derecede
yanlara hareket ettirmemeleri, a¤›zlar›n› kapatarak yanaklar›n› fliflirmemeleri, gözlerini s›k›ca
yummamalar› hat›rlat›ld› (6).
‹kinci gruba uygulanan ES tedavisinde E1
konumunda; impuls süresi 125 msn, impuls
aral›¤› 500 msn olan exponansiyel ak›m veren
elektroterapi cihaz› kullan›ld›. Fasiyal sinir
innervasyonlu 8 kas›n (m.frontalis, m.orbicularis oculi, m.corrugator, m.levator labii alaeque
nasi, m.compressor naris, m.quadratus labii
superioris, m.quadratus labii inferioris ve
m.orbicularis oris) motor noktas›na (her bir
noktaya (3x30, 90 saniye süreyle), haftada 5
gün olmak üzere toplam 20 seans elektirik
stimulasyonu uyguland›. Ak›m fliddeti hastan›n tolerans›na göre ve etkili minimal kontraksiyon elde edilinceye kadar art›r›ld›. Kaslarda
aktif hareket bafllad›¤›nda elektrostimulasyona son verildi.
De¤erlendirme: Her iki gruptaki olgular tedavinin bafl›nda, sonunda ve tedavi bitiminden
iki, üç ve alt› ay sonra olmak üzere fasiyal mimik kaslar›ndaki istemli aktivite düzeyleri ve
komplikasyon geliflimi aç›s›ndan klinik ve
elektrofizyolojik de¤erlendirmeye al›nd›. Birinci ayda ise yaln›zca klinik de¤erlendirme yap›ld›.
Klinik de¤erlendirmede, hastalar geliflmifl olas›
komplikasyonlar ve fonksiyonel k›s›tl›l›k aç›s›ndan sorguland›, ayr›nt›l› fizik muayeneleri

Cilt 7,

Say› 3-4,

Temmuz-Ekim 2001

yap›ld›. Ayr›ca Ross ve ekibi taraf›ndan önerilen fasiyal derecelendirme sistemiyle istirahat simetrisi, istemli hareket simetrisi ve sinkinezi skorlar› ayr› ayr› de¤erlendirildi. Fasiyal sinirin fonksiyonu 0 (komple paralizi) ile
100 (normal) aras›ndaki total bileflim skoru
ile ifade edildi (7, Ek 1).
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EK 1: Fasiyal derecelendirme formu
‹ST‹RAHAT S‹METR‹S‹
GÖZ

Normal

0

(Palpebral

Dar

1

fissür)

Genifl

1

Göz kapa¤› operasyonu 1
YANAK

Normal

0

(nazolabial oluk)

Yok

2

Az belirgin

1

Çok belirgin

1

Normal

0

Köfle düflük

1

Köfle yukar› kalk›k

1

A⁄IZ

TOTAL= ‹stirahat simetrisi skoru= Totalx5

‹STEML‹ HAREKET S‹METR‹S‹
HAREKET
Yok

Hafif

Orta dereceli

Hareketi hemen

Normal

hareket

hemen yapabiliyor

STANDART M‹M‹KLER
Al›n k›r›fl›kl›¤› (FRO)

0

1

2

3

4

Göz kapama (OCS)

0

1

2

3

4

A¤›z aç›k gülmek (ZYG/RIS)

0

1

2

3

4

Difl göstermek (LLA/LLS)

0

1

2

3

4

Dudak büzmek (OS/OOI)

0

1

2

3

4

Yo¤un

fiiddetli

Orta dereceli

Hafif

Normal

Asimetri

TOTAL= ‹stemli hareket skoru= Totalx4

S‹NK‹NEZ‹
Yok

Hafif

Orta dereceli

fiiddetli

STANDART M‹M‹KLER

0

1

2

3

Al›n k›r›fl›kl›¤› (FRO)

0

1

2

3

Göz kapama (OCS)

0

1

2

3

A¤›z aç›k gülmek (ZYG/RIS)

0

1

2

3

Difl göstermek (LLA/LLS)

0

1

2

3

Dudak büzmek (OS/OOI)

0

1

2

3

Sinkinezi skoru TOTAL= ‹stemli hareket skoru-‹stirahat simetrisi skoru – Sinkinezi skoru = B‹LEfi‹M SKORU

76

Ege Fiz T›p Reh Der

için ise (0-1-2) ve (3) olarak ikiye indirgendi.
Bileflim skorlar›n iki grup aras›ndaki karfl›laflt›r›lmas›nda Mann Whitney-U testi kullan›ld›.
Her iki grup, oris kas› i¤ne EMG’de spontan
göz k›rpma patlamalar› ve kontraktür görülme
oran› aç›s›ndan da kesin ki-kare testi ile karfl›laflt›r›ld›. Tüm istatistiksel analizlerde 0.05’den
küçük p de¤erleri anlaml› kabul edildi.
SONUÇLAR
IR, egzersiz, masaj tedavileri uygulanan birinci gruptaki olgular›n 7’si kad›n, 8’i erkek, yafl
ortalamas› 43.47 ± 16,39 (24-70), ES, IR, egzersiz, masaj tedavileri uygulanan ikinci gruptaki olgular›n 7’si kad›n, 8’i erkek, yafl ortalamas› ise 38.60 47 ± 17.87 (18-70) idi. Her ikigrup aras›nda yafl ortalamalar› ve cinsiyet
da¤›l›m› aç›s›ndan istatistiksel olarak anlaml›
bir fark yoktu (p>0.05).
Birinci grupta, tedavi öncesi, sonras› ve birinci
ayda 15 olgu klinik olarak de¤erlendirilirken,
2. ayda 14, 3. ayda 13, 6. ayda 12 olgu de¤erlendirilebildi. ‹kinci grupta ise tedavi öncesi,
sonras›, tedavi bitiminden 1 ve 2 ay sonra 15
olgu de¤erlendirilirken, 3. ve 6. aylarda 12 olgu
de¤erlendirilebildi.
Birinci grupta 6. ayda de¤erlendirilen 12 olguda
normal istemli aktivite oran› oris kas›nda %25,
oculide %83.3, frontalde %75, zygomatik ve
levator labialis kaslar›nda %41.7 idi. ‹kinci
grupta 6. ayda de¤erlendirilen 12 olguda nor-

mal istemli aktivite oran› oris kas›nda %66.7,
oculide %75, frontalde %66.7, zygomatik ve
levator labialis kaslar›nda %58.3 idi (Grafik 1).
Her iki grupta klinik istemli aktivite skorlar›n›n da¤›l›m› istatistiksel olarak karfl›laflt›r›ld›¤›nda, 1. ayda oculi kas›nda ES grubu lehine
anlaml› düzelme saptand› ancak di¤er aylarda
yap›lan kontrollerde iki grup aras›nda istatistiksel anlaml› farkl›l›k olmad›¤› görüldü (Kolmogorov Simirnov testi, p>0.05). Klinik aktivite skorlar› "kötü" (0-1-2) ve "iyi" (3-4) olarak
iki gruba indirgendi¤inde, ES grubunda tedavi sonunda frontalis ve oculi kaslar›nda ve tedavi bitiminden 1 ay sonra de¤erlendirilen tüm
kaslarda elde edilen sonuçlar›n istatistiksel
olarak daha iyi oldu¤u görüldü (ki kare testi,
p<0.05). Her iki grup, tam düzelme oran› aç›s›ndan karfl›laflt›r›ld›¤›nda ise, 2. ayda oculi,
6. ayda oris kas›ndaki tam düzelme oran›n›n
ES grubu lehine anlaml› oldu¤u saptand› (ki
kare testi, p<0.05).
Her iki grupta klinik de¤erlendirmeyle elde
edilen sinkinezi skorlar›n›n tedavi sonunda ve
tedavi bitiminden 1,2,3 ve 6 ay sonraki da¤›l›mlar› Grafik 2’de özetlenmifltir. Birinci grupta, tedavi sonunda 1 olguda göz kapama ile a¤›z
kenar›nda sinkinezi saptan›rken, 6. ayda de¤erlendirilen 12 olgunun 11’inde (%91.6) göz kapama
ile a¤›z kenar›nda, 11’inde (%91.6) gülme ile
gözde, 11’inde (%91.6) difl gösterme ile gözde,
8’inde (%66.7) dudak büzme ile gözde, 8’inde
(%66.7) kafl kald›rma ile a¤›z kenar›nda sinkinezi

OR‹S

TS

1 ay

2 ay

OCUL‹

3 ay

6 ay

TS

1 ay

2 ay

3 ay

6 ay

Grafik 1. Her iki grupta klinik istemli aktivite skorlar›n›n (0-4) da¤›l›m›. 1. sütunlar: kontrol grubu; 2. sütunlar: ES
grubu
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saptand›. ES grubunda ise, tedavi sonunda
hiçbir olguda sinkinezi bulgusu saptanmazken, 6.ayda de¤erlendirilen 12 olgunun 11’inde
(%91.6) göz kapama ile a¤›z kenar›nda, 8’inde
(%66.7) dudak büzme ile gözde, 7’sinde (%58.3)
gülme ile gözde, 7’sinde (%58.3) difl gösterme
ile gözde, 6’s›nda (%50) kafl kald›rma ile a¤›z
kenar›nda sinkinezi saptand›.

Kontrol grubundaki olgular›n 7’sinde, ES grubu’ndaki olgular›n 3’ünde takip süresi içinde
klinik muayenede kontraktür tespit edildi.
Kontraktürlerin tümü oris kas›nda olup, ilk
tespit birinci gruptaki olgular›n 1’inde 2. ayda,
4’ünde 3. ayda, 2’sinde 6. aydaki kontrollerde,
ES grubundaki olgular›n ise 2’sinde 3. ayda,
1’inde 6. aydaki kontrollerde yap›ld›.

Her iki grupta klinik sinkinezi skorlar›n›n
da¤›l›m› istatistiksel olarak karfl›laflt›r›ld›¤›nda, iki grup aras›nda istatistiksel anlaml› farkl›l›k olmad›¤› görüldü (Kolmogorov Simirnov
testi, p>0.05). Sinkinezi fliddeti de¤erlendirilmeksizin, her iki grup sinkinezi varl›¤› aç›s›ndan karfl›laflt›r›ld›¤›nda, 2. ayda kafl kald›rma
ile a¤›z kenar›nda, gülme ve difl gösterme ile
gözde saptanan sinkinezi oran›n›n kontrol
grubunda istatistiksel olarak anlaml› düzeyde
yüksek oldu¤u görüldü (ki kare testi; p<0.05).
fiiddetli sinkinezi görülme oran› aç›s›ndan
yap›lan incelemede ise 1. ayda göz yumma ile
oris kas›nda saptanan sinkinezi oran›n›n kontrol grubunda istatistiksel olarak anlaml› düzeyde yüksek oldu¤u (ki kare testi; p<0.05) ancak
di¤er aylarda yap›lan kontrollerde her iki grup
aras›nda anlaml› bir farkl›l›k olmad›¤› gözlendi
(ki kare testi; p>0.05).

ES grubunda 4. ve 6. aylarda olmak üzere 2
kiflide timsah göz yafl› sendromu geliflirken,
kontrol grubunda 2. ayda 2, 3. ayda 2 ve 5.
ayda 1 kiflide olmak üzere toplam 5 kiflide bu
komplikasyona rastland›. Ayrca kontrol grubundaki 2 hastada 3. ve 4 aylarda, muhtemelen stapes kas›ndaki sinkinetik aktiviteye ba¤l›
olarak difl gösterme ve a¤›z aç›k gülme s›ras›nda kulakta u¤ultu hissi flikayeti görüldü.
Tedavinin bafl›nda, sonunda ve tedavi bitiminden 1,2,3 ve 6 ay sonra yap›lan klinik de¤erlendirmelerde elde edilen bileflim skorunun
ortalama de¤erleri ES grubunda daha yüksek
olmakla birlikte, bu fark istatistiksel olarak
anlaml› düzeyde de¤ildi (Mann Whitney-U testi, p>0.05, Tablo 1).
Kontrol grubunda, tedavi öncesinde, sonunda
ve tedavi bitiminden 2 ve 3 ay sonra 13 olguda

Dudak büzme ile gözde sinkinezi

TS

1 ay

2 ay

3 ay

6 ay

Göz kapama ile a¤›zda sinkinezi

TS

1 ay

2 ay

3 ay

6 ay

Grafik 2. Her iki grupta klinik sinkinezi skorlar›n›n (0-3) da¤›l›m›. 1.sütunlar: kontrol grubu; 2. sütunlar: ES grubu
Tablo 1. Her iki gruptaki bileflim skoru ortalama ve standart sapma de¤erleri.
TÖ

TS

2 ay

3 ay

6 ay

Birinci grup

0.53 ± 1.4

29.8 ± 17.8

58.7 ± 24.3

64.1 ± 26.7

69.6 ± 24.6

‹kinci grup

0.80 ± 1.7

35.8 ± 25.3

61.9 ± 33.4

68.9 ± 33.4

73.5 ± 31.1

* Gruplar aras› istatistiksel anlaml› fark yok (Mann Whitney-U testi, p>0.05)
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i¤ne EMG incelemesi yap›l›rken, 6. ayda 11 olgu
de¤erlendirilebildi. ES grubunda ise, tedavi
öncesinde, sonunda ve tedavi bitiminden 2 ay
sonra 11 olguda, 3 ve 6 ay sonraki kontrollerde ise 10 olguda i¤ne EMG incelemesi yap›labildi.
Kontrol grubunda, 6. ayda ulafl›lan interferans
oran› oris kas›nda %45.5, oculide %18.2 iken,
ES grubunda 6.ayda ulafl›lan interferans oran›
oris kas›nda %50, oculide %30 idi (Grafik 3).
Her iki grupta i¤ne EMG ile belirlenen istemli
aktivite skorlar›n›n da¤›l›m› aç›s›ndan iki
grup aras›nda istatistiksel anlaml› fark saptanmad› (Kolmogorov Simirnov testi, p>0.05).
Her iki grup, tam düzelme oran› aç›s›ndan

karfl›laflt›r›ld›¤›nda da gruplar aras› istatistiksel anlaml› farkl›l›k saptanmad› (ki kare testi,
p>0.05).
Her iki grupta i¤ne EMG incelemesiyle elde
edilen sinkinezi skorlar›n›n da¤›l›mlar› Grafik
4’de özetlenmektedir. Birinci grupta, tedavi
sonunda 1 olguda göz kapama ile a¤›z kenar›nda, 1 olguda dudak büzme ile göz kenar›nda sinkinezi saptan›rken, 6. ayda de¤erlendirilen 11 olgunun 10’unda (%90.9) göz kapama ile a¤›z kenar›nda, 8’inde (%72.7) dudak
büzme ile gözde sinkinezi saptand›. ES grubunda ise, tedavi sonunda 1 olguda göz kapama ile a¤›z kenar›nda sinkinezi saptan›rken,
6. ayda de¤erlendirilen 10 olgunun 9’unda (%90)

OR‹S

TS

2 ay

OCUL‹

3 ay

6 ay

TS

2 ay

3 ay

6 ay

Grafik 3. Her iki grupta EMG ile saptanan istemli aktivite skorlar›n›n (0-4) da¤›l›m›. 1.s ütunlar: kontrol grubu;
2. sütunlar: ES grubu

Dudak büzme ile gözde sinkinezi

TS

2 ay

3 ay

6 ay

Göz kapama ile a¤›zda sinkinezi

TS

2 ay

3 ay

6 ay

Grafik 4. Her iki grupta i¤ne EMG ile belirlenen sinkinezi skorlar›n›n (0-3) da¤›l›m›. 1.sütunlar: kontrol grubu;
2. sütunlar: ES grubu
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göz kapama ile a¤›z kenar›nda, 8’inde (%80)
dudak büzme ile gözde sinkinezi saptand›.
Her iki grupta klinik sinkinezi skorlar›n›n
da¤›l›m› istatistiksel olarak karfl›laflt›r›ld›¤›nda,
iki grup aras›nda istatistiksel anlaml› farkl›l›k
olmad›¤› görüldü (Kolmogorov Simirnov testi,
p>0.05). ES grubunda sinkinezi görülme oranlar›, kontrol grubuna göre daha düflük olmakla birlikte, bu fark istatistiksel olarak anlaml›
düzeyde de¤ildi (kesin ki kare testi, p>0.05).
fiiddetli sinkinezi görülme oran› aç›s›ndan da
tüm kontrollerde her iki grup aras›nda istatistiksel anlaml› farkl›l›k yoktu (kesin ki kare
testi; p>0.05).
Tüm olgular birlikte de¤erlendirildi¤inde, tedavi sonras› klinik muayenede göz kapama ile
a¤›z kenar›nda sinkinezi saptanamayan 24 olgunun 2’sinde, 2. ayda ise 8 olgunun 2’sinde,
tedavi sonras› klinik muayenede dudak büzme
ile gözde sinkinezi saptanamayan 24 olgunun
1’inde, 2. ayda 21 olgunun 11’inde, 3. ayda 12
olgunun 8’inde, 6.ayda 6 olgunun 2’sinde i¤ne
EMG ile sinkinezi saptand›.
‹¤ne EMG ile göz k›rpma ile a¤›z kenar›nda
sinkinezi saptanan tüm olgularda, göz k›rpma
patlamalar› da efllik ediyordu. Her iki grup
aras›nda göz k›rpma patlamas› oranlar› aç›s›ndan da istatistiksel anlaml› farkl›l›k yoktu
(kesin ki kare testi, p>0.05).
Takip süresi içinde birinci gruptaki 7 olgunun
ve ES grubundaki 7 olgunun oris kaslar›n›n
i¤ne EMG incelemesinde kontraktür ile uyumlu bulgular saptand›. Bu bulgular›n ilk tespiti, birinci gruptaki olgular›n 1’inde 2. ayda,
4’ünde 3. ayda, 2’sinde 6. aydaki kontrollerde,
ES grubundaki olgular›n ise 5’inde 3. ayda,
2’sinde 6. aydaki kontrollerde yap›ld›. Her iki
grup aras›nda kontraktür görülme s›kl›¤› aç›s›ndan istatistiksel olarak anlaml› farkl›l›k
yoktu (kesin ki kare testi, p>0.05).
TARTIfiMA
Bu çal›flmada, periferik fasiyal paralizi tedavisinde uygulanan elektrik stimulasyonunun,
uzun dönemde fasiyal sinir fonksiyonlar›ndaki iyileflmeye ve olas› komplikasyonlara etkisi
araflt›r›lm›flt›r. Çal›flmaya al›nan olgular›n uzun
dönemde tedavisiz b›rak›lmamas› için sadece
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infraruj, egzersiz ve masajdan oluflan tedavinin uyguland›¤› olgular kontrol grubu olarak
kullan›lm›flt›r. Bu tedavilere ek olarak ES uygulanan olgularda elde edilen sonuçlar, sadece
infraruj, egzersiz ve masaj uygulanan olgular›n sonuçlar›yla karfl›laflt›r›larak, aralar›ndaki
farkl›l›klar elektrik stimulasyonun etkisi olarak de¤erlendirilmifltir. Bu nedenle, çal›flmaya
al›nacak olgular›n fasiyal paralizi prognozunda etkili olan faktörler aç›s›ndan homojen olmas›na özen gösterilmifltir. Çal›flmaya, fasiyal
paralizi geliflimine neden olabilecek lokal ya da
sistemik patolojisi olanlar al›nmam›fl, sadece
idiopatik fasiyal paralizili olgular dahil edilmifltir. 15 yafl alt› ve 65 yafl üstündeki olgular,
yafl›n sinir rejenerasyonu üzerine etkileri nedeniyle çal›flmaya al›nmam›flt›r. Fasiyal paralizinin prognozunu tayin etmeye yönelik çal›flmalar, paralizinin akut döneminde yap›lan elektrofizyolojik testler üzerinde yo¤unlaflm›flt›r.
Bu testlerin en popüler olan›, elektronörografi
(EnoG)’dir. Fasiyal sinirin elektriksel uyar›m›yla mimik kaslar›ndan elde edilen M yan›t›
amplitüdü, elektrik uyar›m›na cevap veren
sinir liflerinin say›s›n› gösterir. Paralize taraftaki M yan›t› amplitüdünün sa¤lam tarafla
karfl›laflt›r›lmas› ise Wallerian dejenerasyona
giden sinir liflerinin kantitatif göstergesi olarak kabul edilmektedir. Paretik ve sa¤lam taraf
M yan›t› amplitüdü aras›ndaki fark›n %90’dan
fazla olmas› kötü prognoz göstergesi olarak
kabul edilmektedir (8,9). Prognozu belirleyen
bir di¤er elektrofizyolojik test ise, fasiyal mimik
kaslar›n›n i¤ne EMG incelemesidir. ‹lk 2-3
haftada standart EMG ile istemli aktivitenin
geri dönmesi durumunda prognozun iyi oldu¤u kabul edilmektedir. Bu durum, erken dönemde fizyolojik iletim blo¤unun geri dönmesi
ile aç›klanm›flt›r (9-11). Fasiyal sinirdeki aksonal dejenerasyon derecesinin prognozdaki etkileri nedeniyle, çal›flmam›za sadece 3. haftadaki EnoG de¤eri %90’›n üzerinde olan ve i¤ne
EMG’de istemli aktivite saptanmayan olgular
dahil edilmifltir. ‹diopatik fasiyal paralizinin
konservatif tedavisinde, kortikosteroid kullan›m› giderek yayg›nlaflmaktad›r. Yap›lan çal›flmalar, akut dönemde kullan›lan kortikosteroidlerin ödem çözücü etkiyle sinir iyileflmesi
üzerine olumlu etkileri oldu¤unu göstermifltir
(12,13). Kortikosteroid tedavisinin iyileflme
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üzerindeki etkileri nedeniyle, olgular›n homojen da¤›l›m›n› sa¤lamak amac›yla, çal›flmaya
sadece kortikosteroid tedavisini tamamlam›fl
olgular dahil edilmifltir. Yine çal›flmaya, uzun
dönem takibe uyum sa¤layabilecek olgular›n
al›nmas›na dikkat edilmifltir. Bu faktörler,
çal›flmaya az say›da olgunun dahil edilmesine
yol açm›flt›r.
Çal›flmam›zda, ES uygulanan periferik fasiyal
paralizili olgularda, fasiyal sinir fonksiyonlar›ndaki klinik iyileflmenin, ES uygulanmayan olgulara göre daha iyi oldu¤u görülmüfltür. Bu bulgu, elektrofizyolojik incelemelerle
de desteklenmifltir. Bu sonuçlar›n daha önce
yap›lm›fl olan çal›flmalar›n sonuçlar›yla karfl›laflt›r›lmas› daha önce bu konuda yap›lan
kontrollü herhangi bir çal›flma olmamas› nedeniyle mümkün olmam›flt›r. Bununla birlikte,
istemli aktivitenin kazan›lmas› aç›s›ndan ES
uygulanan grupta daha iyi sonuçlar al›nm›fl
olmas› daha önce yap›lm›fl olan çal›flmalarda
ortaya at›lm›fl olan muhtemel mekanizmalar
ile aç›klanabilir. Elektriksel uyar›, istemli kas›lmaya benzer flekilde kas metabolizmas›nda ve
kan ak›m›nda art›fla neden olmaktad›r. ES’nin
ayr›ca, sinir rejenerasyonunu h›zland›rd›¤› ve
kas liflerinde hipertrofik etki yapt›¤›, bu sayede reinnervasyonun do¤al geliflimi s›ras›nda
kas atrofisini pasif olarak azaltabilece¤i düflünülmektedir (1-5). ES ile deneysel olarak oluflturulan kas kontraksiyonu sonras› yap›lan
histolojik çal›flmalar, ES’nin kas atrofisini geciktirdi¤ini göstermifltir (14). Bir baflka deneysel çal›flmada, stimule edilen denerve kaslarda kontraksiyon ve relaksasyon süresinin
stimule edilmeyen denerve kaslara göre daha
h›zl› oldu¤u, bu etkiyle kas›n normal kas›lma
özelli¤ini koruyabildi¤i gösterilmifltir (15).
Fasiyal sinirin aksonal lezyonundan sonra,
fasiyal sinir innervasyonlu kaslarda sinkinezi,
kas rijiditesi, fasiyal spazm ve kontraktür
fleklinde anormal fonksiyonlarla s›kl›kla karfl›lafl›lmaktad›r. Bu komplikasyonlar›n patofizyolojisinde, lezyon yerindeki anormal aksonal
branfllanma ve efatik geçifl, en çok kabul edilen iki hipotezdir (16). En s›k karfl›lafl›lan
komplikasyon olan sinkinezi, mimik kaslar›ndaki istemli hareket ile efl zamanl› di¤er mimik
kaslar›ndaki anormal hareketlerdir Aksonal
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dejenerasyonu takibeden rejenerasyon sürecinde, genç, ince liflerin yanl›fl yönlenmesi ile
ortaya ç›kt›¤› kabul edilmektedir (17). Fasiyal
paralizi sonras› sinkinezi görülme s›kl›¤› ile
ilgili de¤iflik sonuçlar bildirilmifltir. Taverner
(18), olgular›n %55’inde, Nishimura ve ekibi
(19) ise olgular›n %18.3’ünde sinkinezi görüldü¤ünü rapor etmifllerdir. Ancak daha sonra
yap›lan çal›flmalar, fasiyal paralizi sonras›
geliflen sekel s›kl›¤›n›n, bafllang›çtaki paralizi
fliddetine ba¤l› oldu¤unu göstermifltir. Kawai
ve ekibi (20) ilk 2 haftadaki EnoG de¤eri %0
olan olgularda sekel insidans› %85 iken %15’in
üzerinde olanlarda %3 oldu¤unu rapor etmifllerdir. Bu bulgu, Maeyama ve ekibinin (17)
yapt›klar› çal›flmayla desteklenmifltir. Çal›flmac›lar, fasiyal paralizinin ilk 2 haftas› içindeki
EnoG de¤eri %0 olan olgular›n tümünde 1 y›l
içinde sinkinezi tesbit ederken, EnoG de¤eri
%40’›n üzerinde olanlarda hiç sinkinezi görmemifllerdir. Çal›flmam›za al›nan olgular›n tümünün i¤ne EMG’de total aksonal dejenerasyon
saptanan ve EnoG de¤erleri %90’›n üzerinde
olan olgular olmas›, 6 ayl›k dönemde görülen
% 91,6 düzeyindeki yüksek sinkinezi oran›n›
aç›klamaktad›r. Literatürle uyumlu olarak, en
s›k görülen sinkinezi türü göz yumma s›ras›nda a¤›z kenar›nda ortaya ç›kan sinkineziydi
(21).
Çal›flmada ortaya ç›kan önemli bulgulardan
biri, i¤ne EMG çal›flmalar›n›n klinik muayene
bulgular›yla sinkinezi tespit edilemeyen birçok
olguda, erken dönemde sinkinezi varl›¤›n› göstermifl olmas›d›r. Bu da, i¤ne EMG incelemelerinde istemli aktivitedeki iyileflme yan›s›ra
sinkinezi varl›¤›n›n da rutin olarak de¤erlendirilmesi gereklili¤ini göstermifltir.
Baz› araflt›rmac›lar elektroterapinin yaln›zca
sinir iyileflmesi s›ras›nda bir nevi plasebo
görevini üstlenerek hastan›n motivasyonuna
yard›mc› oldu¤unu, denerve kasa uygulanan
elektrostimulasyonun fibril dejenerasyonunu,
sinkinezi ve fibrosis geliflimini artt›rd›¤›n› ve
reinnervasyonda gecikmeye yol açt›¤›n› ileri
sürerek elektroterapinin kontrendike olabilece¤ini düflündüren sebepler ortaya koymufllard›r (6). Girlanda ve ekibi, tavflanlarda yapt›klar› bir çal›flmada elektroterapinin reinnervasyon h›z›n› ve süresini ve kollateral innervas
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yonu geciktirdi¤i veya inhibe etti¤ini belirtmifllerdir (22). Cohan ve Brown, genel olarak
nöral a¤a uygulanan elektrik aktivitesinin terminal dallanmay› engelleyebilece¤ini ve sinir
fonksiyonlar›n›n geri dönmesini negatif yönde
etkileyebilece¤ini ileri sürmüfllerdir (23,24).
Çal›flmam›zda ise istatistiksel de¤erlendirmelerde farkl› sonuçlar elde edilmekle birlikte
genel olarak ES grubunda daha az oranda
sinkinezi, kontraktür ve di¤er komplikasyonlar›n geliflti¤i gözlendi ve bu bulgu elektrofizyo-

lojik olarak da desteklendi. Bu bulgular, ES’nin
sinkinezi ve kontraktür geliflmesine olumsuz
etki yapabilece¤i yönündeki görüflleri desteklememektedir.
Bu çal›flman›n sonuçlar›, elektrik stimulasyonunun, sinir fonksiyonlar›n gelifliminde etkili
bir tedavi yöntemi olmas› yan›s›ra, komplikasyonlar›n geliflimine de olumsuz etkide bulunmamas› nedeniyle periferik fasiyal paralizi
tedavisinde güvenle kullan›labilecek bir yöntem
oldu¤unu göstermifltir.
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