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PARAPLEJİKLER İÇİN KÜÇÜK BİR ADIM, 

BİYOMÜHENDİSLİK İÇİN DEV BİR SIÇRAMA(*) 

Chicago'da Illinois Teknoloji 

Enstitüsü (UT) ve Michael Reese 

Tıp Merkezi'ndeki araştırmacılar, 

deni7.altı savaş teknolojisinin ola

ğandışı yeniliklerinden biriyle, pa

rapJ.ejikleriıı yeniden yürümesini 

mümkiin kılıyorlar. IIT'de Sinyal 

İşleme ve Biyomedikal Sistemler 

laboratuvarı başkanı olan Elektri!<; 

Mühto:?ndisliği Profesörü Daniel 

Graupe ve Michael Reese'de Reha

bilitasyon Bölüm Başkanı Dr. Kat~ 

Koha., omurilikte tam kesisi olan 

hastaların kendi kontrolleriyle o

turma, ayakta durma ve yürüme

lerini sağlamak amacıyla işbirliği 

etmiçlerdir. Bu imkansız gibi görü

nen başarı, omurilikteki incinme

nin üstündeki bir düzeyden miyo

elektriksel sinyallerin yakalanması, 

yorumlanması ve lezyon çevresin

den dolaştırarak felçli kaslara ta

~anmasıyla elde edilmiştir. Şimdiye 

kadarki ön çalışmalarda ikisi ABD' 

inde, üçü İsrail'de olan 5 paraple

jikte bu teknik başarıyla uygulan

mıştır. Kuşkusuz, birçok hasta da 

testin değişik aşamalarındadır. Bu 

gibi hastaların paralel bardan des

tek almaksızın oturma durumun· 

dan ayağa kalkmalarını veya yürü

mele:-ini bir filmde izlemek çok 

ilginçtir. Şu örnekle, sistemin gücü 

ve kontrolu gösterilebilir: Yürü

mekte elan bir hastanın bacağın

daki elektrotlardan biri kaz.ara çık

tığında, hasta aniden düşmüştür. 

Graupe, önceleri, Amerikan 

Deniz Kuvvetleri'nde zayıf radar 

ve sonar sinyallerinin düzeltilmesi 

ve analizi sorunuyla uğraşmıştır. 

Başlır:a zorluk, bu küçük boyutlu 

sinyallerden alınan bilgilerin, ya

bancı elektromanyetik sinyallerle 

karışması ve gürültüyle gizlenmesi 

olmuştur. Graupe, sinyalin taşıdığı 

bilginin kendi «imzası» olduğunu 

ve 'i:ıir dizi matematiksel yöntem-

(*) Ayçe Çeliker (Hacettepe Hastaneleri Büyük Eczanesi, Hacettepe
Ankara) tarafından JAMA. 249, 1113, 1983'den çevrilmiştir. 
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lerle çıkarılabileceği düşüncesiyle 

analiz sorununu çözmüştür. Madem 
ki :;üzülen radar veya sonar sin
yali daha sonra orijinal sinyali ye
niden vermek üzere büyütülebili
yordu; o halde benzer işlemler bi
yoloJik sistemlere de uygulanabilir 
miy:li? 

Graupe ve Kohn, yurumenin 
sadece alt ekstremitelerin hareketi 
olmayıp, bunun yanısıra gövde ve 
üst ekstremitelerin başlıca rolü oy
nadığı karmaşık bir denge ve salı

nım sürecini de kapsadığını kabul 
ettiler. Yürüyüşün her bir fazında, 
vücudun üst kısmının hareketleri
nin karakteristik bir şekli vardır, 

bu da alt ekstremitelerin özel bir 
hareketine tekabül eder. Araştır

macılar, vücudun üst kısımlarının 
hareketlerinden alınan miyoelek
triksel ıoinyallerin toplanıp uygun 
aralıklarla bacak kaslarına gönde
rilebileceği sonucunu çıkardılar. 

Böylece, paraplejikler vücudun üst 
kısrrnnın sağlam kaslarıyla ve keıı

di lc1mtrolleriyle yürüyebilecekler
di. Sadece bu değil; madem ki pa
raplejiklerde omuriliğin refleks ar
kı sağlamdır, agonist ve atıtagonist 

arasındaki denge korunmalı ve ha
reket işbirliğiyle tamamlanmalıdır. 

Bu, sadece bir olasılık değildi, 

sonuç beklendiği gibi oldu. Graupe, 
JAM,\ Tıp Haberleri ile yaptığı gö
rüşırı-çde işleminin ayrıntılarını a
çıkladı : Kalbin izlenmesinde gö
ğüs iizerine konulanlara benzer şe
kilde iki cilt elektrodu, kürek ke
miklerinin tam altına yerleştirilir. 

Bu e~el<:trotlar, trapezius kaslarının 

harei~etiyle oluşan zayıf miyoelek
trikscl r.inyalleri toplar. Daha son
ra, orta boy bir kitapta.'l daha bü
yük olmayan ve bir pilden güç alan 
bir mikrobilgisayar ile sinyalleri~ 

şifresi çözülür. Bilgisayar, bir k lS 

elektrostimülatörünü çalıştırır (Yu
goslavya'da Liyubliyana üniversite
si Elektrik Mühendisliği Profesörü 
Alojz Kralj'ın katkısıyla gerçekleş

tirilmiştir) ; bu alet ikişer tanesi 
kuadrisepslerde, diğer ikişer tanesi 
de baldır kaslarında olmak üzere, 8 
elektroda tellerle bağlanmıştır. Kas 
stmülatörü, uygun gelecek şekilde 

zam'.:l.nlanmış atımları perineal si
nirlere ve bacaklardaki kuadriseps 
kasların!n 

gönderir. 
ekstensor sinirlerine 

Sinyaller sırtta toplandığı sıra

da sadece ı mV düzeyindeyken, ba
caklara giden uyarıcı sinyaller 80 -
100 V arasındadır, ama sadece 30 
µsan. sürer. Stimülatör, atımları, 

normal fizyolojik süreci taklit ede
rek, s:!ı:ı.iyede ıo - 30 luk bir hızla 

gönd~rir. Normal insanlarda b•.ı 

sinyaller rahatsız edici duyular do
ğura:ıil ir; fakat paraplejikler duyu
sal inervasyonlarını kaybetmiş ol
dukl-ırı için, elektriksel uyarım far
kedilmeden ilerler. 

Graupe, «Omurilik incinmesi
nin düzeyi kritiktir. Çok yüksekse 
beyinden gelen uyarıyı toplam:ık 

(ve geçirmek) içln gerekli olan O· 

muz hareketleri kaybedilmiştir. Çok 
aşağıdaysa, uzun süredir sağlam 

olmay-:m alt motor nöronları ve pe. 
riferık sinirler tahrip edilmiştir.>ı 

demektedir. Sadece iki tane duyar-
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lı elektrot kullanmasının başlıca 

nedeni olarak «Çok fazla sayıdaki 

elektrodun, paraplejikler için çok 

önemli olan kol ve boyun hareket

lerinin kısıtlanacağına» dikkati çek

mektedir. 

Hali hazırda, bilgisayar v~ 

clektrostimülatör, iki gömlek cebin

de taşınabilecek kadar küçüktürle:·. 

İlerde, cepte taşınan hesap makin ~

sinden daha büyük olmayan bir 

üniteye dönüştürülebilecektir. Kohl"! , 

«Ne kadar pratik. Fakat biz, tüm 

teller çıkanlana dek gr.rçeI~ an

lamda başarılı sayılmayacağız. Tel

leri çıkarıp, sinyalleri bacaklala 

radyo alıcısı ile gönderebiliriz ve 

tüm hastaların cebinde birer bil

gisayar stimülatör bulunur» diye

rek heyecanını belirtmektedir. 

Fakat tekrar yürüme, bu ka

dar kolay değildir. Yıllardır kul

lanılmayan kasların yeniden çalış

tırılması, birkaç hafta veya aylar 

sürer. Bu kullanmama durumu, do

laşımda ve kemik rezorbsiyonun

da sorunlar yaratır. Graupe ve 

Kohn, kencii kendine kontrol edilen 

uyarının, alt ekstremite dolaşımı

nı düzenleyip düzenlemeyeceğini, 

ödemi azaltıp azaltmayacağını, ka~

siyu rıı metabolizmasını değiştirip 

değjştırmeyeceğini denemek iste

mekledirler; _Graupe, «(Yürüme) te

rimini kuşkuyla karşılamalısınız. 

Şimdiki durumda, hastalara deng3 

sağlamakta yar.dımcı olmak üzere 

bir yürütücü gerl:)kmektedir. Da

ha iyisi, özel bir bastondun> de

mektedir. Bunun nedeni, -kas uy:t

rımının hastaların ayakta durma-
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sını mümkün kılmasına 

yardımsız kendi kendinP. 
karşılıK, 

denge 

sağlamalarına yeterli olamayışıdır. 

Kohn bu konudaki düşüncelerini, 

«Bu sadece başlangıç, gelecekte bir

çok araştırmalar olacaktır» diye 

yansıtmaktadır. 

Felçli hastalara, özellikle tam 

hemiplejik olanlara bu tekniği uy

gula'11anın bazı kazançları vardı r. 

Fak<ıt Kohn, bu hastaların bazıla

rınrn bala sağlam duyularının far

kınd>ı olduklarını ve uyarıcının 2.

lımlarının rahatsızlık verici olaca

ğını söylemektedir. Bu nedenle, mo

tor ve duyusal işlevlerin her ikisi

nin de kaybında, felçli ekstremite

nin aı da olsa kararlılık kazanma

sının, tekniğin kullanımını hakh 

göstmeceğine inanmaktadır. 

Halen araşt1rmaya, Ulusal Bi

lim Fonu'ndan 145.000 $ !ık para 

sağlanmaktadır. · Graupe, İsrail'deki 

hastnlarla çalışmasının nedeni ola

rak, bu · ülkedeki sağlık hizmetle

rinin sosyalleşmiş olmasının hasta

ların hastanede kalmasına olanalı; 

sağladığı, böylece araştırmanın ktJ

laylaştığı şeklinde açıklamaktadır. 

Kohn, seçilebilecek hastalar için, 

<(Her yı( omurilikte kesi olmasın

dan zarar ·gören 5000 kişinin yakla

şık ! /3 ü, bu tür kontroller içir. 

seçilebilir» · demekte_dir. Fakat «Tek

rar yürümeye istekli' olan onca in

san için, bulunduğumuz yer sade· 

ce ilk basamaktır» diye uyarmak

tadlf. F akat, şu anda tekerlekli saıt· 

dalyclerine mahkum olmuş birçok 

insa".l için, bu ilk basamak çok ö 

nemli ... · 




