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Serebral Palsi, kas spastisitesine yol açar. Spastik kasın mekanik davranışı pasif germeye
karşı şiddetli bir direnç ile karakterize edilebilir ve tipik olarak eklemin fleksiyon
pozisyonunda tutulması sonucu hastaların sınırlanmış eklem hareketi patolojik bir koşul
oluşturur. Buna göre, spastik kasın pasif kuvvetlerinin yüksek olması, aktive edildiğinde
ise fleksiyon pozisyonlarında yüksek kuvvetler üretiyor olması ve kuvvet üretebildiği
eklem hareket aralığının dar olması beklenir. Spastik kasın mekaniği bu beklenti
üzerinden tarif edilmiştir ve uygulanan tedaviler de buna göre tasarlanmıştır. Ancak,
serebral palsi hastalarının spastik kaslarının ekleme yaptıkları etkileri objektif biçimde
ortaya koyan çalışmalar çok sınırlıdır. Laboratuvarımız, hastaların ortopedik cerrahileri
sırasında yaptığı intraoperatif testlerle diz fleksörü spastik kasların mekaniğini
çalışmaktadır: aktive edilen kasın doğrudan tendonundan ve diz ekleminin açısının
fonksiyonu olarak yapılan kuvvet ölçümleriyle bu alandaki boşluğu dolduracak önemli
bir bilgi birikimi oluşturulmuştur. Elde edilen nicel ve objektif bulgular, spastik diz
fleksörleri tek başına aktive edildiğinde varsayımlarla örtüşmemektedir (örneğin Ates et
al. 2013; Yucesoy et al 2017). Ancak, kasların eşzamanlı aktivasyonları, eklemdeki
patolojik koşulu açıklayabilen yeni veriler ortaya koymaktadır (örneğin Ates et al. 2014;
Kaya et al. 2017).
Diğer yandan, spastik kasların cerrahi ve botulinum toksin tip-A (botoks)
enjeksiyonuyla tedavilerinin mekanik etki mekanizmaları da anlaşılmamıştır. Botoks
kası kısmen paralize eder ve bu durum spastik kas için geçerli olan kontrolsüz germe
refleksinin baskılanmasına yardımcı olur. Bu etki terapötik olmakla birlikte, tedavi
edilen kasın mekanik davranışı da çok önemlidir çünkü serebral palsi hastaları için
hareketin motoru hala bu kaslardır. Tedaviden beklenen, kasın pasif kuvvetlerinin
azalması ve kuvvet ürettiği boy aralığının artmasıdır. Ancak, bunları objektif olarak test
eden çalışmalar eksiktir. Laboratuvarımız, hayvan deneyleriyle bu etkilerin geçerliliğini
araştırmaktadır ve tedaviden beklenenin tersine etkiler ortaya çıktığını göstermektedir
(örneğin Ates & Yucesoy 2014). Üstelik, kasın kolajen içeriğinin botoks sonrası arttığı
görülmektedir. Sonlu elemanlar analizleriyle mekanik sertliği artan ve botoks
etkisindeki kas modellenerek, uzun dönem ve tedavi sonrası koşulların simüle edildiği
çalışmalarımız da yeni bakış açıları üretmiştir. Sonuçlar, spastisite yönetimi sürecinde,
uzun dönemde, tedaviden beklenene ters etkilerin artacağına ve tedavi bitiminde de
kısmen kalıcı olacağına işaret etmektedir (Turkoglu et al. 2014; Turkoglu & Yucesoy
2016).
Konuşma, bu çeşitli yöntemlerle yapılan analizlerden örnekler sunacaktır ve manyetik
rezonans görüntüleme yöntemlerinin insanda in vivo kas mekaniği analizleri (Pamuk et al.
2016, Karakuzu et al. 2017) için önemli ve yeni bir araç ortaya koyduğunu göstermeyi
hedeflemektedir.
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