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1. GİRİŞ
Fizik tedavi, Duchenne teşhisi konulduğu andan itibaren DMD’li bireyin yaşamın önemli bir parçası
haline gelir. Her 4-6 ayda bir kapsamlı bir fizik tedavi değerlendirmesi yapılması önemlidir. Bu
değerlendirme; kalça, diz, ayak bilekleri, omuzlar, dirsekler ve bileklerin gücü, işlevi ve hareket açıklığı gibi
ölçümleri kapsar. Bu sayede, zamana bağlı her türlü değişiklik yakından izlenebilir ve ihtiyaçlar hızlı bir
şekilde karşılanabilir.
Fizik tedavi bakımını sağlayan rehabilitasyon ekibi; fizik tedavi ve rehabilitasyon doktorları,
fizyoterapistler, dil ve konuşma terapistleri, ortez uzmanları ve tıbbi ekipman sağlayıcılarını içerir. Bu ekip,
multidisipliner olarak çalışan nöromusküler ekibin diğer üyeleriyle iş birliği içinde çalışır.

2. FİZİK TEDAVİ
Duchenne için uygulanan fizik tedavi uygulamalarında dikkat edilecek önemli noktalar vardır. Diğer
hastalıklarda fizik tedavi, hareket açıklığını, kuvveti ve işlevi arttırmayı hedefleyebilir. Duchenne'de ise
tedavinin amacı hareket açıklığını (eklemin esnekliğini), gücü ve işlevi korumaktır. Aerobik egzersiz, çok
düşük dirençte veya dirençsiz olmalıdır. Su ortamında postural kaslar üzerinde daha az stres olduğundan
yüzme genellikle en iyi egzersizdir. Fazla yorulmamak ve dinlenme sürelerine izin vermek önemlidir. Neyin
güvenli olduğu hakkında fizyoterapistiniz ve rehabilitasyon ekibinizle mutlaka konuşun.
İskelet kası, tendonlar ve kemiklerle bağlantı yaparak eklemlerde harekete neden olur. Duchenne'de
distrofin eksikliği nedeni ile bütünlüğünü kaybeden iskelet kasının yerini yağ ve sertleşmiş doku (skar doku,
fibröz doku) alır. İskelet kasının yerini alan yağ ve sertleşmiş doku, kastan daha az esnektir. Kastaki bu
esneklik kaybı, eklemlerde hareket açıklığının kaybına yol açarak eklemin ne kadar hareket edebileceğini
sınırlayabilir. Kas zayıflığı ve daha az aktif hareket sonucu yaşanan eklem hareketliliğinin kaybı, bir
kontraktür veya bir eklemin sabit bir pozisyonuna yol açabilir. Ayak bileğinde yer alan ve baldır kasının
devamı olan Aşil tendonunun esnekliğini kaybetmesinin bir sonucu olarak, Duchenne’de yaygın olarak ilk
görülen gerginlik alanı ayak bileğidir.
Her 4-6 ayda bir değerlendirme için bir fizik tedavi ve rehabilitasyon uzman hekimini ziyaret etmek,
düzenli olarak esnetme (germe) uygulamaları yapmak ve gece ortezi takmak eklemlerin hareketli

kalmasına yardımcı olacaktır. Fizik tedavi ekibiniz her ziyarette tüm kaslarınızın kuvvetini, işlevini ve eklem
hareket açıklığını izleyecektir. Bu değerlendirme omuzlar, dirsekler, bilekler, parmaklar, kalçalar, dizler ve
ayak bileklerini içermelidir. Değerlendirmenin sonuçları, eklem hareket açıklığının ne kadar sınırlandığının
bilinmesine yardımcı olacaktır, böylece bu eklemler için uygun esnemeler ve/veya destek aletleri için size
özel önerilerde bulunabilirler.
Düzenli fizik egzersizleri için DMD’li bireyler fizyoterapistlerden destek almalıdır. Fizyoterapistler şu
alanlarda önemli rol oynar:
 Eklemlere germe yaparak eklem hareketlerindeki sınırlanmayı (kontraktürü) en aza indirmek
 İşlevi sürdürmek ve herhangi bir işlev kaybına uyum sağlamak
 Standart testler ve ölçümler yoluyla zaman içinde değişen fonksiyonları izlemek
 Deri bütünlüğünü değerlendirmek ve yönetmek
 Ağrıyı önlemek ve yönetmek
 Güvenli fiziksel aktiviteyi teşvik etmek ve denetlemek (düşük yük, düşük direnç egzersizi gibi)
 Mobilite cihazları, uyarlanabilir koltuk ve diğer malzemeleri önermek
 Yaralanma veya kırık sonrası rehabilitasyon

3. CERRAHİ OLMAYAN KONTRAKTÜR YÖNETİMİ
Kontraktürleri proaktif olarak (oluşmadan önce) önlemek için çalışmak her zaman en iyisidir. Ancak
kontraktürler her zaman önlenebilir değildir. Eğer meydana gelirlerse, kontraktürleri yönetmenin ve eklemin işlevini en üst düzeye çıkarmanın yolları vardır.
PPMD’nin ebeveynler ve fizyoterapistler için oluşturduğu ve https://www.parentprojectmd.org/wpcontent/uploads/2020/05/Range_of_motion_guidelines_download.pdf adresinden indirilebilen broşür,
aşağıda açıklanan fizik tedavi başlıklarını özetlemektedir.

3.1 Germe Egzersizleri
Germe egzersizleri, günlük rutininizin bir parçası olmalı ve fizyoterapistiniz tarafından
yönlendirilmelidir. Omuz, dirsek, bilek, ayak bileği, diz ve kalça dahil olmak üzere eklemlerin düzenli olarak
gerilmesine erken başlanılmalı ve yetişkinliğe kadar devam ettirilmelidir. Germenin potansiyel faydaları
şunlardır:


Kasa kan akışında geçici iyileşme



Rahatsızlık hissinin azalması



Huzur hissi



Esneme toleransında geçici artış



Kas sertliğinde geçici azalma



Eklemin mevcut tüm hareket aralığı boyunca hareketine devam etmesi

Germe egzersizleri aşağıdaki videodaki anlatımlar yol gösterici olabilir:
 Ayaktaki Dönem: https://www.parentprojectmd.org/video-category/ambulatory-stretching


Mobil Cihazlar: https://www.parentprojectmd.org/video-category/mobility-devices



Oturan Dönem: https://www.parentprojectmd.org/video-category/non-ambulatory-stretching

3.2 Ortezler
Ortezler, eklemlerin hizada kalmasına ve uzun (sürdürülen) bir esneme sağlayarak eklemin
esnekliğini ve işlevini korumaya yardımcı olur. Bu destekler, alt uzuvlar olarak ayak bileği - ayak ortezi
(AFO), diz - ayak bileği - ayak ortezi (KAFO), diğer uzuvlar olarak bileklerde ve ellerde kullanılabilir. Ortezler
genellikle plastikten ve kişiye özel ölçülerde yapılır.
Daha önceki bahsedildiği üzere, Duchenne'de baldır kasının kısalması ve aşil tendonunun
çekilmesi nedeniyle önce ayak bileklerinde gerginlik gelişir. Geceleri destek takmak, ayak bileği ve ayak

eklemlerinin birkaç saat esnetilmesini sağlar. Çocukların toleransı ve kullanım süresini iyileştirmek için
tanı anında veya yakınında gece ateli takılması teşvik edilir. Bu destekler "AFO" (ayak bileği, ayak ortezleri)
olarak adlandırılır. Bu tip ateller, düşmeleri artırma ve kuadriseps (uyluk) kasına olan talebi artırma eğilimi
gösterdikleri için gün içinde tavsiye edilmez. Bu desteklerin kullanımı için Duchenne'i bilen bir fizik tedavi
uzmanı tarafından değerlendirilmeniz önemlidir.

3.3 Seri Alçılama
Seri alçılama, bir kişinin eklemi üzerine bir dizi sert alçı (tipik olarak plaster) uygulama sürecini
ifade eder (çoğunlukla ayak bileğindeki Aşil tendonu için kullanılır). Alçılar, belirli bir eklemdeki hareket
aralığını yavaşça (birkaç hafta boyunca sık sık alçı değişiklikleri ile) arttırmak için kullanılır. Eklem, tipik
olarak haftada 1-2 kez her yeni alçı yerleşiminde "hafifçe" daha fazla gerilir. Bu yöntem tüm merkezlerde
yapılmaz ve sadece hem yönteme hem de Duchenne'e aşina olan merkezlerde yapılmalıdır. Duchenne
tecrübesi olan bir fizik tedavi uzmanı tarafından dikkatli izlenmesi seri kalıplamanın başarısı için çok
önemlidir.

3.4 Konumlandırma / Pozisyonlama
Mobilite cihazları gerekli hale geldikçe, konumlandırmanın da fizik tedavi ekibiniz tarafından
değerlendirilmesi gerekecektir. Cihazın güvenli bir şekilde kullanılması (gerekirse emniyet kemerinin ve
göğüs kemerinin takılması) ve cihazın optimum desteği ve uygun pozisyonu sağlaması önemlidir. Fizik
tedavi ekibiniz, belirli mobilite cihazlarına ne zaman ihtiyaç duyulduğuna dair tavsiyeler verecektir.

3.5 Tekerlekli Sandalye Destekleri
Bir vücut parçasını iyi bir hizada konumlandırmak veya desteklemek için destekler, rulolar veya
yastıklar kullanılabilir. Kişiler, oturarak veya uzanarak artan miktarda zaman geçirdiklerinde, kaslar ve
eklemler daha hızlı sertleşir. Hareket ve rahatlıklarını korumaya yardımcı olmak için iyi bir konumda
olduklarından emin olmak önemlidir. İdeal oturma pozisyonları şunları içerir:


Kalça ve dizler 90 derecelik pozisyonda ve sırt ve pelvis kalçalarla aynı hizada olacak şekilde her iki
ayak da yere veya ayak dayama yerine (veya küçük çocuklar için kutuya) dayalı ve düz olmalıdır.



Bacakların uzun sure kurbağa pozisyonunda (dışa doğru açılmış) kalmasından kaçının.



Dizler, ayaklar ve kalçalar ile aynı hizada olmalıdır.



Çocuğun gelişimi sırasında, sandalyenin boyutlarını değiştirmek, eğilmek zorunda kalmadan en iyi
dik duruşu korumaya yardımcı olur.

Tekerlekli sandalyede oturma pozisyonundaki küçük değişiklikler, omurgadaki olası değişiklikleri
gösterebilir. Tekerlekli sandalyelerde dik oturabilmeniz ve vücudunuzun tüm bölümlerini destekli ve
uygun konumda tutabilmeniz için üzerinde ek parçalar bulunmalıdır. Omurga ameliyatı geçirmediyseniz
ve sırt ağrınız kötüleşiyorsa, sırt desteği yardımcı olabilir.

3.6 Ayakta Durma Cihazları
Ayakta durma cihazları, bir bireyin uzun süre ayağa kalkmasına yardımcı olmak için tasarlanmış
kişiye özel ekipmanlardır. Tek başına duramayan, ayakta durmakta güçlük çeken veya yürüme yeteneğini
kaybetmiş çocuklarda bu cihazlar düşünülebilir. Bu cihazlar için birkaç seçenek vardır:


Oturarak ayağa kalkma: Bir kişinin oturmaktan ayakta durma pozisyonuna geçmesine izin verin



Yatay cihazlar: Vücudun arkası boyunca destek sağlar; çocuk uzanır ve sonra ayağa kaldırılır



Ayakta durmaya geçiş yapan tekerlekli sandalyeler

4. EMNİYET
Düşmeleri önleyerek kas hasarını azaltmayı ve yürüme sürecini daha uzun sürdürmeyi
sağlayabilirsiniz. Kapalı alanlarda, düşmeye sebep olabilecek fazla eşyalardan ve dağınıklıktan kurtulmak,
kaygan yüzeylerden ve engellerden olabildiğince uzak durmak düşme tehlikesini azaltmaya yardımcı olur.
Dışarıda, düz olmayan (eğimli) ve engebeli yüzeylere dikkat etmek önemlidir. Tekerlekli sandalye gibi bir
mobil cihaz kullanıyorsanız veya taşınmanız gerekiyorsa emniyet kemerinizi kesinlikle takın!

5. EK GÜNLÜK HATIRLATMALAR
Günlük germe egzersizleri ve gece ortezlerine ek olarak, iskelet kaslarınızın esnekliğini, gücünü ve
işlevini korumaya yardımcı olmak için günlük rutininize dahil etmeniz gereken birkaç küçük öğe vardır. Bu
basit gözüken öğeleri alışkanlık haline getirmek kolaydır ve olumlu etkileri kolaylıkla fark edilecektir.


İyi bir destekle dik oturmak



Dizleri bir arada tutmak ve ayakları desteklemek



Elleri ve bilekleri sık sık hareket ettirmek



Dili ağızda tutmak



Çene kaslarının çalıştırılması



Güvende kalmak



Gerektiğinde dinlenmeyi hatırlamak

6. KAYNAKLAR


https://www.parentprojectmd.org/care/care-guidelines/by-area/physical-therapy-and-stretching/



https://www.parentprojectmd.org/wpcontent/uploads/2020/05/Range_of_motion_guidelines_download.pdf

