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ÖZET 
Amaç: Serebral palsi (SP)’deki motor bozukluklara çoğunlukla duyusal ve algısal
problemler, kognitif bozuluklar, iletişimsel ve davranışsal problemler eşlik eder.
Çalışmamızda serebral palsili çocuklarda sanal gerçeklik terapisinin ruhsal
uyuma etkisini araştırmayı amaçladık.
Yöntem: Çalışmaya Serebral Palsili 41 çocuk katıldı. Çalışma grubuna 21, kontrol
grubuna 20 hasta olmak üzere hastalar 2 gruba ayrıldı. Hastaların yaş, cinsiyet, tonus
bozukluğuna ve tutulan vücut kısmına göre SP tipleri kaydedildi. Tüm hastalara
nörofizyolojik ve konvansiyonel tedavi yöntemleri ve iş uğraşı terapisi uygulandı. Ayrıca
çalışma grubuna yukarıda bahsedilen tedavilere ek olarak haftada 3 gün 1’er saatten 4
hafta boyunca toplam 12 seans Sony Play Station 2 Eye Toy sistemi ile Sanal gerçeklik
tedavisi uygulandı. Hastaların ruhsal uyum düzeyleri Hacettepe Ruhsal Uyum Ölçeği ile
ölçüldü.   
Bulgular: Çalışma ve kontrol grubu arasında; yaş, cinsiyet, tonus bozukluğuna göre ve
tutulan vücut kısmına göre SP tipi yönünden istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktu
(p>0,05). Hastaların ruhsal uyum düzeyleri Hacettepe Ruhsal Uyum Ölçeği ile ölçüldü.
Çalışma ve kontrol grubunun tedavi öncesi Hacettepe Ruhsal Uyum Ölçeği düzeyleri
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktu (p>0,05). Çalışma grubunda tedavi
öncesine göre tedavi sonrası değerlerde istatistiksel olarak anlamlı düzeyde artış
saptandı (p<0,05). Tedavi öncesine göre tedavi sonrası meydana gelen değişim
miktarları karşılaştırıldığında, gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark
saptandı(p<0,05). Çalışma grubunda tedavi sonrası tüm değerlerin daha iyi olduğu
bulunmuştur. 
Sonuç: Sanal gerçeklik terapisi, serebral palsi rehabilitasyonunda kullanılabilecek ve
ruhsal uyumu iyileştirecek çok faydalı bir tedavi metodudur. Bu metodun
konvansiyonel rehabilitasyon tekniklerine eklenmesi tedavinin başarısını önemli
oranda arttıracaktır. (Nö rop si ki yat ri Ar fli vi 2013; 50: 70-74)
Anah tar ke li me ler: Serebral palsi, sanal gerçeklik terapisi, ruhsal uyum

Çıkar çatışması: Yazarlar bu makale ile ilgili olarak herhangi bir çıkar çatışması
bildirmemişlerdir.

ABS TRACT
Background: The motor disorders of cerebral palsy (CP) are usually accompanied
by sensory and perceptual problems, cognitive disorders, communication, and
behavioral problems. The aim of this study was to evaluate the effect of virtual
reality (VR) therapy on psychological adaptation in children with CP.
Methods: Forty-one patients were enrolled in the study. The patients were
randomized into two groups: 21 patients in the study group and 20 patients in the
control group. Age, gender, etiological factors, and type of CP were recorded for
each patient. Neurophysiological and  conventional treatment methods and
occupational therapy was administered to all patients. In addition to the
treatments mentioned above, VR therapy 3 times per week, in 1 hour segments for
four weeks, for a total of 12 sessions was also administered using  Sony Play
Station Eye Toy System. Patient psychological adaptation levels were measured
using the Hacettepe Psychological Adaptation Scale, both before and after
treatment. 
Results: There was no statistically significant difference between the groups for
age, gender, etiological factors, and type of CP (p>0.05). There was no statistically
significant difference between the groups in Hacettepe Psychological Adaptation
Scale scores before treatment (p>0.05). We found a significant increase in the
scores after treatment compared to those before treatment in the study group
(p<0.05). When the changes in Hacettepe Psychological Adaptation Scale scores
were compared, a significant difference was found between the groups, with higher
scores in the study group.     
Discussion: Virtual reality therapy is a very beneficial treatment method that can be
used in CP rehabilitation and can improve psychological adaptation. The combination
of this method with conventional rehabilitation techniques will provide a significant
contribution to treatment success. (Arc hi ves of Neu ropsy chi atry 2013; 50: 70-74)
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Giriş

Serebral palsi (SP), gelişmekte olan fetus veya infant beyninde
progresif olmayan bir hasara bağlı olarak gelişen ve aktivite
limitasyonuna neden olan hareket ve postür gelişiminin bir grup
kalıcı bozukluğudur. SPdeki motor bozukluklara çoğunlukla
duyusal ve algısal, kognitif, iletişimsel ve davranışsal problemler
eşlik eder (1).

SP çocukluk çağının en sık özürlülük nedenlerinden biridir ve
insidansı her 1000 canlı doğumda 2-3 arasında bildirilmektedir (2).

SP’de hafıza, dil, problem çözme ve dikkat gibi yüksek kortikal
fonksiyonlar etkilenebilir. Mental retardasyon prevalansı yaklaşık
%50 dir, SP’li çocukların %25-30’unda görsel algılama ve problem
çözme anormallikleri ve öğrenme güçlüğü mevcuttur. Motor yeti
yitiminin ağırlığına göre mental retardasyon riski artar. Kortikal-
subkortikal lezyonlar ciddi öğrenme bozukluğuna neden olur. Hem
ön hem orta beyin yapılarındaki daha ciddi hasar, ciddi öğrenme
bozukluğuna yol açar (3). İletişim problemleri %58 oranında ve en
sık olarak diskinetik tipte görülür (3,4). SP’de primer olarak duyusal
ve/veya kognitif bilgileri yorumlama ve birleştirme kapasitesi
zayıflamıştır. Aktivite kısıtlanması nedeniyle öğrenme ve anlama ile
ilgili deneyimler de sınırlanmış durumdadır. Otizm, dikkat eksikliği
ve hiperaktivite sendromu, mood ve anksiyete bozuklukları gibi
psikiyatrik bozukluklarla karakterize davranışsal bozukluklar
görülebilir. Hemiplejik tipte davranışsal ve psikiyatrik problemler
yaygındır. Korku ve endişe, özgül fobiler, ayrılık anksiyetesi ve
yaygın anksiyete, mutsuzluk, depresif bozukluk ve gerilim
bulunabilir. Öğrenme güçlüğü, kötü konsantrasyon normal
populasyondan çok daha fazladır. Otizm kriterlerini doldurmasa da
otistik özellikler çok yaygındır (3).

SP rehabilitasyonunda hastanın çocuk olduğu, ruhsal ve
fiziksel gelişimi için çevresi ve diğer çocuklarla iletişiminin önemi
unutulmamalı, topluma kazandırılmış mutlu bir birey olması
hedeflenmelidir. Sanal gerçeklik terapisi son yıllarda yeni
denenmeye başlanan ve hastaların sanal ortamda eğlenerek
egzersiz yapmalarını sağlayarak, daha kalıcı sonuçlar elde
edilmesinde önemli yer tutan bir rehabilitasyon tekniğidir.
Kullanıcının sanal ortamda koşul ve nesneleri yaratmasını
sağlayan bir bilgisayar teknolojisidir (5,6). 

Sanal gerçeklik terapisi; motor öğrenmede bireysel çalışma
için, çeşitli doğala yakın ortamlarda, tam ve sistematik olarak
kullanılabilen, pozitif görsel ve duysal geribildirim aracılığıyla
uygulama imkanı olan egzersiz ortamı yaratır (7,8). Ayrıca sanal
gerçeklik; gerçek dünyadaki hareketin derecesi ile bilgisayar
ekranında görülen hareketin derecesi arasındaki 3 boyutlu uzaysal
uyumluluğu sağlar. Böyle bir uzaysal sunum SP’li çocuklarda motor
öğrenme için çok önemli olan performans ve rehberlik bilgisiyle
ilgili görsel geribildirime izin verir (6,7). 

Sanal gerçeklik terapisindeki biofeedback; algı ve kognitif
fonksiyonları bir arada çalıştırdığı için multimodaldir, ilgi çekici ve
motive edicidir, kolay anlaşılabilir, ruhsal uyumu arttırabilir(9). El-
göz koordinasyonunda ve beceri gerektiren günlük yaşam
aktivitelerinde gelişme sağlayabilir. Sanal gerçeklik terapisinin
yüksek rehabilitasyon potansiyeli vardır. Gerçek dünyaya
adaptasyonu sağlar. Bilgisayarların sonsuz sabrı ve tutarlılığı vardır
ve gerçek dünyada yapılamayan şeyler yapılabilir (10).

Sanal gerçeklik terapisinin kullanım alanları; hemipleji, omurilik
yaralanması ve serebral palsili hastaların alt ve üst ekstremite motor
rehabilitasyonu, kognitif rehabilitasyon, denge rehabilitasyonu, otizm,
panik atak ve fobi tedavisi, dikkat eksikliği sendromu ve ağrı tedavisi,
fetal alkol sendromu ve ambliyopi gibi visüel bozuklukların tedavisi,
algısal işitsel bozuklukların tedavisidir (9,11,12).

Bu çalışmada amacımız yatarak rehabilitasyon gören SP’li
çocuklarda sanal gerçeklik terapisinin ruhsal uyuma etkisini
araştırmaktır. 

Yöntem

Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma
Hastanesinde etik kurul onayı alınarak yapılan çalışmamız
prospektif, randomize kontrollü bir çalışma olarak planlandı. Nisan-
Eylül 2009 tarihleri arasında yatarak rehabilitasyon programına
alınan SP’li çocuklardan çalışmaya uygun olan 41 hasta alındı. 

Hastalar randomize olarak çalışma ve kontrol grubu olmak
üzere 2 gruba ayrıldı. 21 hasta çalışma grubuna, 20 hasta kontrol
grubuna alındı.

Çalışmaya görme ve işitme problemi olamayan, kooperasyon
kurulabilen ve motive olan, kognitif fonksiyonları yeterli, oturma
dengeleri mevcut olan, üst ekstremitede kontraktürü ve ciddi
spastisitesi olmayan hastalar dahil edildi. Ağır mental retardasyonu
olan, kooperasyon kurulamayan, oturma dengeleri olmayan, üst
ekstremitelerinde kontraktürleri bulunan ve ciddi spastisitesi olan
hastalar çalışmaya alınmadı.

Yapılan sistemik ve nörolojik muayene sonucunda SP tipi
saptandı. SP klinik sınıflandırması tonus anormalliğine göre spastik,
diskinetik (atetoid, koreiform, ballistik, ataksik), mikst, hipotonik
olarak, vücut tutulumuna göre ise hemiplejik, diplejik, triplejik ve
total şeklinde yapıldı. Hastaların ruhsal uyum düzeyleri Hacettepe
Ruhsal Uyum Ölçeği (HRUÖ)  ile değerlendirildi (13).

Hacettepe Ruhsal Uyum Ölçeği (HRUÖ): Hacettepe Üniversitesi
Tıp Fakültesi Çocuk Ruh Sağlığı Ana Bilim Dalı tarafından bu
amaçla uygulanan çeşitli ölçeklerden ülkemizde geçerli olacak
sorular seçilip denenerek geliştirilen, geçerlik ve güvenirlik
çalışmaları yapılmış olan ölçek toplam 32 maddeden oluşmaktadır.
Ölçeğin ilk 24 maddesi çocuğun ruhsal uyumu ile ilgilidir.
Öğretmenler ya da anne babalar tarafından doldurulan ölçekte her
madde ayrı ayrı 0:Yok 1: Biraz 2: Çok olarak derecelendirilmektedir.
Toplam puanlar üzerinden yapılan değerlendirmede kesme noktası
olarak 12 alınmakta, toplam puanı 12 ve üzerinde olan çocuklar
uyumsuz olarak değerlendirilmektedir. Toplam puanı ağırlıklı olarak
tek sayılı maddeler oluşturuyorsa çocukta varolan ruhsal uyum
bozukluğu nevrotik, çift sayılı maddeler oluşturuyorsa davranış
sorunu olarak yorumlanmaktadır. 25. madde ve izleyen 5 madde
çocukluk dönemine özgü enürezis, enkoprezis, kekemelik, tik,
parmak emme, tırnak yeme gibi bozuklukları ve alışkanlıkları; 31.
madde okul başarısını; 32. madde ise ölçekte belirtilmeyen başka
sorunları sorgulamaktadır. Bu maddeler sorunun ‘var’ ya da ‘yok’
olarak rapor edilmesine göre değerlendirilmektedir. Ölçek farklı
araştırmalarda ilkokul çocukları arasında ruhsal sorunların
belirlenmesi amacı ile kullanılmıştır.

Nö rop si ki yat ri Ar fli vi 2013; 50: 70-74
Arc hi ves of Neu ropsy chi atry 2013; 50: 70-74 71Metin Ökmen ve ark.

Serebral Palsili Çocuklarda Sanal Gerçeklik Terapisinin Ruhsal Uyuma Etkisi



Eye Toy Oyun sistemi: Ticari Eye Toy Oyun sanal gerçeklik
sistemi bir kamera, 37 ekran TV, Eye Toy Oyun CD’si ve Play Station
2’den oluşmaktadır. Bu sistemde, kamera sayesinde çocuklar
kendilerini televizyon ekranında görebilmekte ve bu sayede de
sanal objelere ve olaylara daha kolay katılabilmektedirler.  Oyunlar
belli bir sıra olmadan karışık olarak gelmektedir. 

Tedavi yöntemi olarak hastalarımızın tümüne fizyoterapist
tarafından haftanın 5 günü nörofizyolojik ve konvansiyonel tedavi
yöntemleri uygulandı. Tüm hastalara hastanenin iş uğraşı terapisti
tarafından iş uğraşı terapisi uygulandı. Ayrıca çalışma grubuna
yukarıda bahsedilen tedavilere ek olarak haftada 3 gün 1’er saatten
4 hafta boyunca toplam 12 seans Sony Play Station 2 Eye Toy
sistemi ile Sanal gerçeklik tedavisi uygulandı. 

İstatistiksel Analiz
Verilerin analizi SPSS 15.0 istatistik paket programı kullanılarak

yapılmıştır. Veriler değerlendirilirken frekans dağılımları,
ortalamaları, standart sapmaları, yüzde değerleri ve çapraz tablolar
kullanılmıştır. Kategorik karşılaştırmalar, Ki-Kare veya Fisher’in
kesin testi kullanılarak yapılmıştır. Araştırmada, gruplar arasında
fark olup olmadığını karşılaştırmak için Student’s t Testi ve Mann-
Whitney U Testi, Grup İçi fark olup olmadığını karşılaştırmak için
Wilcoxon t Testi kullanılmıştır. 

Bulgular

Çalışma grubuna alınan 21 hastadan 14’ü (%66) erkek, 7’si (%34)
kız, kontrol grubuna alınan 20 hastanın 14’ü (%70) erkek, 6’sı (%30)
kızdı. Hastaların yaş ortalamaları çalışma grubunda 8,81±2,48 (5-15),
kontrol grubunda 8,15±1,84 (6-12) idi. Gruplar arasında; yaş ve cinsiyet
yönünden istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktu (p>0,05). 

Tonus bozukluğuna göre SP tiplemesinde çalışmaya alınan
hastaların 20’si (%95,2) spastik tip, 1’i (%4,8) atetoid tip iken, kontrol
grubundaki hastaların 19’u (%95) spastik, 1’i (%5,0) miks tip idi.
Gruplar arasında; tonus bozukluğuna göre CP Tipi yönünden
istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktu (p>0,05).

Tutulan vücut kısmına göre CP tiplemesinde çalışma
grubundaki hastaların 15’i (%71,4) diplejik, 5’i (%23,8) quadriplejik,
1’i (%4,8) triplejik tip iken, kontrol grubundaki hastaların 12’si (%60)
diplejik, 4’ü (%20) quadriplejik, 4’ü (%20) hemiplejik tip idi. Gruplar
arasında; tutulan vücut kısmına göre CP tipi yönünden istatistiksel
olarak anlamlı bir fark yoktu (p>0,05) (Tablo 1).

Çalışma ve kontrol grubunun tedavi öncesi HRUÖ içe dönüklük
düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktu
(p>0,05). Hem çalışma hem de kontrol grubunda tedavi öncesine
göre tedavi sonrası HRUÖ içe dönüklük düzeylerinde istatistiksel
olarak anlamlı düzeyde azalma saptandı (p<0,05). Tedavi öncesine
göre tedavi sonrası HRUÖ içe dönüklük  düzeylerinde meydana
gelen değişim miktarları karşılaştırıldığında, gruplar arasında
istatistiksel olarak anlamlı fark saptandı (p<0,05) (Tablo 2). Çalışma
grubunda tedavi sonrası HRUÖ içe dönüklük  değerlerinin anlamlı
olarak daha iyi olduğu bulunmuştur.

Çalışma ve kontrol grubunun tedavi öncesi HRUÖ dışa dönüklük
düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark yokken (p>0,05);
çalışma grubunda tedavi sonrası istatistiksel olarak anlamlı düzeyde
düşüş saptandı (p<0,05). Tedavi öncesine göre tedavi sonrası HRUÖ
dışa dönüklük  düzeylerinde meydana gelen değişim miktarları
karşılaştırıldığında, gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark

saptandı (p<0,05) (Tablo 2). Çalışma grubunda tedavi sonrası HRUÖ
dışa dönüklük  değerlerinin daha iyi olduğu bulunmuştur.                                                

Çalışma ve kontrol grubunun tedavi öncesi HRUÖ belirti
düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark yokken
(p>0,05); çalışma grubunda tedavi sonrası istatistiksel olarak
anlamlı düzeyde azalma saptandı (p<0,05). Tedavi öncesine göre
tedavi sonrası HRUÖ belirti düzeylerinde meydana gelen değişim
miktarları karşılaştırıldığında, gruplar arasında istatistiksel olarak
anlamlı fark saptandı (p<0,05) (Tablo 2). Çalışma grubunda tedavi
sonrası HRUÖ belirti değerlerinin daha iyi olduğu bulunmuştur.                                

Çalışma ve kontrol grubunun tedavi öncesi HRUÖ toplam
düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark yokken
(p>0,05); hem çalışma hem de kontrol grubunda tedavi sonrası
HRUÖ toplam düzeylerinde istatistiksel olarak anlamlı düzeyde
azalma saptandı (p<0,05). Tedavi öncesine göre tedavi sonrası
meydana gelen değişim miktarları karşılaştırıldığında, gruplar
arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptandı (p<0,05) (Tablo 2).
Çalışma grubunda tedavi sonrası HRUÖ toplam değerlerinin daha
iyi olduğu bulunmuştur. 

Tablo 1. Çalışma ve kontrol grubunun yaş, cinsiyet, tonus bozukluğu ve tutulan
vücut kısmına göre SP tipleri

Çalışma grubu Kontrol grubu p
n:21 n:20

Ortalama Yaş 8,81±2,48 8,15±1,84

(aralık) (5-15) (6-12) >0,05

Cinsiyet Kız 7 (%34) 6 (%30)

Erkek 14 (%66) 14 (%70)

Tonusa göre Spastik tip 20 (%95,2) 19(%95)

SP tipi Atetoid  tip 1 (%4,8) 0

Mix tip 0 1 (%5,0)

Vücut Diplejik tip 15 (%71,4) 12 (%60) 

tutulumuna Quadriplejik tip 5 (%23,8) 4 (%20) 

göre SP tipi Triplejik tip 1 (%4,8) 0 

Hemiplejik tip 0  4 (%20) 

Tablo 2. Hacettepe ruhsal uyum ölçeği içe dönüklük, dışa dönüklük, belirti ve
toplam düzeyleri tedavi öncesi ve sonrası değerlerinin gruplar arasında
karşılaştırılması

Çalışma grubu Kontrol grubu p
n=21 n=20

HRİD tedavi öncesi 9,61±4,12 9,1±5,10 >0,05
HRİD tedavi sonrası 4,66±2,90 8,55±4,68 <0,05*
HRDD tedavi öncesi 7,33±3,74 8,4 ±3,71 >0,05*
HRDD tedavi sonrası 5,42±2,95 8,4±3,61 <0,05*
HRB tedavi öncesi 1,38±1,43 1,8 ±2,21 >0,05*
HRB tedavi sonrası 0,57±0,92 1,75±2,24 <0,05*
HRT tedavi öncesi 18,33±7,28 19,3±7,11 >0,05*
HRT tedavi sonrası 10,66±4,60 18,7±6,47 <0,05*
*istatistiksel olarak anlamlı fark

HRİD:Hacettepe Ruhsal Uyum Ölçeği İçe Dönüklük düzeyi

HRDD:Hac. Ruhsal Uyum Ölçeği Dışa Dönüklük düzeyi

HRB:Hacettepe Ruhsal Uyum Ölçeği Belirti düzeyi

HRT: Hacettepe Ruhsal Uyum Ölçeği Toplam düzeyi
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Serebral Palsili Çocuklarda Sanal Gerçeklik Terapisinin Ruhsal Uyuma Etkisi

Nö rop si ki yat ri Ar fli vi 2013; 50: 70-74
Arc hi ves of Neu ropsy chi atry 2013; 50: 70-7472



Tartışma

SP’de uygulanan tedavi ve rehabilitasyon yöntemleri kabaca
medikal tedavi (beslenmeyi düzenlemek, nöbetleri durdurmak,
spastisite ve hareket bozukluğunu azaltmak vb), psikolojik tedavi,
özel eğitim, fizyoterapi, iş-uğraşı terapisi, sanal gerçeklik terapisi,
ortezleme, elektrostimulasyon, ortopedik tedavi, nöroşirurjik
girişimler olarak özetlenebilir. 

Ancak  SP rehabilitasyonunun zorlu bir tedavi sürecini içermesi
ve mevcut tedavilerin çoğunlukla alt ekstremiteye yoğunlaşmış
olmasından dolayı, günümüzde yeni tedavi yaklaşımları aranmaya
başlanmıştır. Sanal gerçeklik terapisi de son yıllarda yeni
denenmeye başlanan ve daha çok üst ekstremiteye yönelik olan bir
terapi yöntemidir. Hastaların sanal ortamda eğlenerek egzersiz
yapmalarını sağlayarak, daha kalıcı sonuçlar elde edilmesininde
önemli yer tutan bir rehabilitasyon tekniğidir. 

Çalışmamızda HRUÖ ile değerlendirilen içe dönüklük, dışa
dönüklük semptomlarını, belirti ve toplam düzeylerini ayrı ayrı
değerlendirdik. Çalışma grubundaki hastalarda bütün değerlerde
istatiksel olarak  anlamlı iyileşme tespit ettik. SP’li çocuklar
genellikle tüm hayatlarını fizik tedavi ve egzersiz ile toplumdan
soyutlanarak geçirmekte, bu nedenle çocukların ruhsal uyum
sorunları fazla olmaktadır. Çalışma grubunda istatistiksel
sonuçların son derece anlamlı çıkmasının, SP’li çocukların benzer
hastalığa sahip çocuklarla birlikte daha sosyal bir ortamda
olmalarına  ve Sanal Gerçeklik terapisi ile kendi yaş gruplarına
uygun bir oyunla ve eğlenceli bir şekilde egzersiz yapmalarına bağlı
olduğunu düşünüyoruz. Sanal gerçeklik terapisi sonrası hastaların
ruhsal uyum sorunları azalmıştır. Kontrol grubundaki hastalarda ise
içe dönüklük ve toplam değerlerde anlamlı düzeyde iyileşme tespit
etmekle birlikte, çalışma grubundaki iyileşme daha belirgindi.
Kontrol grubundaki hastaların içe dönüklük değerlerinin
düzelmesinin nedeni olarak, kendileri gibi hastalarla aynı sosyal
ortamda bulunmaları ve kendilerini farklı hissetmemeleri olduğunu
düşünüyoruz. Bu içe dönüklük değerlerinin düzelmesinin de,
toplam değerlere etki ettiği  kanısındayız.

İlhan ve ark. zihinsel engelli çocuklarda beden eğitimi ve spor
aktivitelerinin ruhsal uyum düzeylerine etkisini araştırdıkları
çalışmada; 9-12 yaşları arasındaki 16 eğitilebilir zihinsel engelli
çocukta HRUÖ kullanmışlardır. Sonuç olarak uygulama grubunda
yer alan ve düzenli beden eğitimi ve spor etkinliklerine katılan
çocukların nevrotik ve davranış sorunlarında, kontrol grubuna göre
azalan bir fark olduğu ve farkın uygulama grubu lehine anlamlı
olduğu bulunmuştur (13). İlhan ve arkadaşlarının çalışmasının
sonuçları bizim çalışmamızla benzerdir. 

Chiarello ve ark. serebral palsili çocuklardaki uyum davranışını
tanımlamak ve bu davranışa etki eden çocuk, aile ve çevresel
faktörleri belirlemek için 319 SP’li çocukta yaptıkları çalışmada motor
fonksiyonlarda şiddetli limitasyonları olan çocuklarda uyum davranış
indeksinin en düşük olduğunu bulmuşlardır. Serebral palsili çocuğun
tedavisinde uyum davranışlarının güçlendirilmesini ve günlük yaşama
uyumlarının sağlanmasını önermişlerdir (14). Biz de çalışmamızda
uyguladığımız sanal gerçeklik terapisinin serebral palsili çocuklarda
uyumu arttırdığını ve çocukların  psikolojik sorunlarını azalttığını tespit
ettik. Ayrıca çocukların üst ekstremite motor gelişminin daha iyi

olduğunu ve ellerini daha fonksiyonel kulanabildiklerini gözlemledik.
Günlük yaşam aktivitelerinde daha az yardıma ihtiyaç duyduklarını ve
daha bağımsız hale geldiklerini gördük. 

Chen ve ark. spastik SP’li 4 çocukta yaptıkları çalışmada sanal
gerçeklik terapisini kullanmışlardır. Normal kognitifleri ve iyi
kooperasyonu olan çocuklarda fonksiyonel gelişme tespit etmişler
ve tedavi sonrasında da bu çocuklarda tedavi etkinliğinin devam
ettiğini bildirmişlerdir (15). Reid okul çağındaki 3 çocuğa sanal
gerçeklik terapisini uygulamış, tüm çocuklarda klinik olarak önemli
değişiklikler görmekle beraber, özellikle iki çocukta göreve spesifik
performans gelişiminde, yetenek, ilgi, memnuniyet ve
motivasyonda ileri düzeyde artma gözlemişlerdir (16). Çalışmamızın
sonuçları da Reid’in, Chen ve arkadaşlarının yaptıkları çalışmalara
benzerdir. 

Snider ve ark. 2010 yılında Sanal gerçeklik tedavisi ile ilgili
yapılmış 19 çalışmayı gözden geçirmişler ve uygun skalalarla
çalışma yöntemlerinin kalitesini  incelemişler ve toplam 11
makaleyi son analize dahil etmişlerdir. Sonuç olarak SP’li
çocuklarda VR’nin potansiyel yararı olduğu, özellikle motivasyon,
ilgi ve irade kullanımı gibi kişisel faktörler üzerine pozitif etkisi
olduğunu vurgulamışlardır (17). Çalışmamızın sonuçları da bunu
desteklemektedir ve sanal gerçeklik terapisinin zamanla  rutin
tedavi protokolleri arasında yer alacağı düşüncesindeyiz. 

Majnemer ve ark.  95 serebral palsili çocukta yaptıkları
çalışmada sosyal-emosyonel uyumda ailenin rolünün, davranışsal
güçlüklerin ve motivasyonun önemli belirleyiciler olduğunu
bildirmişlerdir (18). Biz de çalışmamızda sanal gerçeklik terapisinin
sosyal-emosyonel uyumu arttırdığını gözlemledik. Ailelerden
aldğımız geribildirimler de bunu destekler nitelikteydi.

Groff ve ark. 2005 yılında SP Dünya Şampiyonasına katılan 73
uluslararası atletle yaptıkları çalışmada uyum sağlayıcı sporların
SP’li hastaların yaşam kalitelerini arttırdığını belirtmişlerdir (19).
Bizim hastalarımızın çoğu da daha rahat yemek yiyebilir ve kendi
tekerlekli sandalyelerini kullanabilir hale geldiler. Bu da Groff ve
ark.’larının sonuçlarıyla uyumludur.

Literatürde; sanal gerçeklik terapisine yönelik yaptığımız
çalışma kadar hasta sayısı fazla olan ve kontrol grubu
karşılaştırmalı çok fazla çalışma bulamadık.  Yeni bir tedavi yöntemi
olmasından dolayı bu yöntem ile ilgili geniş kapsamlı ve uzun süreli
çalışma sayısının arttırılması gerektiğini düşünüyoruz.

Sanal gerçeklik terapisinin; serebral palsili çocukların ruhsal
uyumuna, motor fonksiyonlarına ve günlük yaşam aktivitelerine
pozitif yönde katkı sağlayabilecek bir tedavi yöntemi olduğu
düşüncesindeyiz. SP’li çocukların bu yöntemle eğlenerek motive
olacağını ve isteyerek egzersiz yapacaklarını düşünüyoruz.

Çalışmamızda kullandığımız Sony Play Station Eye Toy oyunu
diğer tedavi maliyetleri göz önüne alındığında ucuz ve ailelerin
kolaylıkla temin edebileceği bir oyundur. Hastalar bu tedavi
yöntemini evlerinde de kullanabilirler. Bu da hastaların daha istekli,
düzenli ve sistematik egzersiz yapmalarını sağlayacaktır.

Sonuç olarak; sanal gerçeklik terapisi serebral palsi
rehabilitasyonunda kullanılabilecek ve ruhsal uyumu iyileştirecek
çok faydalı bir tedavi yöntemi olup konvansiyonel rehabilitasyon
tekniklerine eklenmesinin tedavinin başarısını önemli oranda
arttıracağı görüşündeyiz.
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