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Manyetik Uyarımla Otuz Yıl: Hala Sadece Araştırma Yöntemi mi?
Thirty Years of Magnetic Stimulation: Is It Still Only for the Purpose of Research?
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Günlük kullanımdaki elektromiyografi (EMG) cihazlarının uyarım yöntemleriyle pek başaramadığımız bir şeyi, beyni periferik sinirlerin 
en proksimal segmentlerini veya sinir köklerini oldukça ağrısız bir şekilde uyarmak için kullanabileceğimiz manyetik uyarım cihazını müj-
deleyen makalenin yayınlanmasından bu yana 30 yıl geçti (1). Gerçi ondan beş yıl kadar önce beyni elektrik uyarımıyla eksite edecek 
bir yöntem de tanımlanmıştı ama, uyarımın ağrılı olması, ucuzluğuna rağmen kullanımını çok kısıtlamıştı (2). Manyetik uyarımda ise, bir 
sarmalın içerisinden hızla geçirilen yüksek miktardaki elektrik akımının oluşturduğu değişken manyetik alan, aradaki kemik ve yumuşak 
dokuları sorunsuzca geçip alttaki nöral yapıların içerisinde iyon akımları oluşturuyor ve onları kolayca aktive ediyordu. Bu amaçla kullanı-
labilecek cihazlar ve sarmallar çok pahalı değildi ve nöral yapıların fizyolojisini birçok yönüyle araştırmak için bunların standard bir EMG 
laboratuvarının bileşenlerine eklenmeleri yetiyordu. Bu manyetik uyarım yöntemi sinir sisteminin fizyolojisini ve fizyopatolojik süreçlerini 
araştırma konusunda o kadar rağbet gördü ki, bu yazı yazılırken yapılan bir PubMed araştrması “transcranial magnetic stimulation” için 
11.882 sonuç, “magnetic stimulation” için ise 32.743 sonuç veriyor, sayfanın yan tarafındaki “yıllara göre sonuçlar” grafiği bu yöntem 
kullanılarak yapılan araştırmaların etkileyici şekilde süregelen artışına işaret ediyordu (ilk arama için: 1987’te 5 makale, 2013’te 1.177 
makale) (3). Pekiyi, araştırma amacıyla bu kadar yaygın şekilde kullanılan bu yöntem klinik tanı ve tadavide yaygınlık kazanabildi mi? Hepi-
mizin bildiği gibi hayır. Hele tıp dünyasının kullanımına girme tarihi oldukça yakın olan başka teknik yöntemlerle, örneğin MR görüntüleme 
yöntemleriyle karşılaştırılısa bu pratikte kullanım eksikliği daha da belirginleşmekte. Manyetik uyarım yöntemleri bir gün gerçekten tanı 
ve tedavide hekimlerin işine yarayacakları alanlar bulacaklar mı, yoksa bir süre denenip (araştırma amacıyla kullanılıp) sonra demode tıp 
tekniklerinin arasındaki yerlerini mi alacaklar? 

Manyetik uyarıcının icadının elektrofizyologlarda uyandırdığı ilk heyecan, rutin EMG cihazları ile uyarılamayan pleksuslar gibi en proksimal 
sinir yapılarının, sinir köklerinin ve kranyal sinirlerin kafa içi parçalarının uyarılması imkanıyla ilgiliydi. Gerçekten de, bu proksimal segment-
lerin uyarılması gündelik elektrofizyolojik incelemelerde doğrudan ulaşılamayan proksimal yerleşimli sinir lezyonlarının tanınması, aksonal/
demiyelinizan doğalarının ve şiddetlerinin belirlenmesi için çok yardımcı olabilirdi (4). Üstelik manyetik sarmalların omurga ya da baş ar-
ka-alt bölgesine tanjansiyel olarak yerleştirilmesi, sinir köklerini ya da kranyal sinirleri sabit noktalarda, omurga ya da kafatasını terkettikleri 
foramenlerde uyarıyor, latansı değişmeyen yanıtlar elde edilebiliyordu. Ancak bu derin yapılarda sağlanabilen eksitasyonun supramaksimal 
düzeyde olmaması (bu nedenle manyetik uyarımla iletim bloğundan söz etmek zorlaşır), sinir yapılarındaki patolojik sürecin sinir eksita-
bilitesini daha da düşürebilmesi (örneğin iltihabi süreçler; Bell felcinde yüz siniri için kullanılmasını bu özellik engellemiştir), uyarımın tek 
sinir köküne sınırlı kalmaması gibi nedenler manyetik uyarımın bu lezyonlar için kullanımını kısıtlamıştır. Yakın yıllarda manyetik uyarıcıların 
güçlerinin artması ve yeni geliştirilen manyetik sarmal şekilleri sinir foramenleri düzeyinde supramaksimal düzeye varan daha iyi uyarımlar 
yapılmasını olanaklı hale getirmiştir (5). Fakat, bu proksimal lokalizasyondaki lezyonlarla ilgili kararların verilmesinde hastanın klinik özellik-
leri, standard sinir iletimi ve iğne elektromiyografisi bulguları ve görüntüleme yöntemlerinin sağladığı bilgiler genellikle yeterli olmaktadır. 
Öyleyse, manyetik olarak proksimal sinirlerin ve köklerin uyarılması bize ancak, en baskın olarak sinir köklerini tutma eğilimi olan immün 
kökenli nöropatilerin distalde EMG ile yeterince gösterilemediği, proksimal lezyonun patolojik yapısının belirlenmesinin gerektiği ya da 
mevcut nörolojik defisitin merkez ya da periferik sinir sistemi kökenli olduğunun anlaşılamadığı haller gibi bazı seçilmiş nadir durumlarda 
değerli bilgiler verebilecektir.

Manyetik uyarıcıyla uyarım yaptığınızda sonuçta oluşan yanıtları en kolay kaydedip ölçebileceğiniz bir diğer yer motor kortekstir. Trans-
kranyal manyetik uyarım (TMS) ile elde ettiğiniz motor yanıtların latansından yukarıda sözü edilen sinir kökü uyarımı ile aldığınız yanıtların 
latansını çıkarırsanız, üst motor nöronun kaydettiği yoldaki yani paramidal traktustaki iletim hızını hesaplamış olursunuz. Ya da, bu merkezi 
iletim süresini hiç sinir kökü iletimi içermeyen ve F dalgası minimal latansına dayanan bir formüle göre hesaplarsınız. Bu yöntemleri kullana-
rak gerçekleştirilen motor uyandırılmış potansiyeller (MEP), inen motor yollarla ilgili objektif bilgi sağlayan, elektrofizyolojinin uzun zamandır 
hayal ettiği bir parametre olmalıydı. Pekiyi, nörolojik hastalıkların büyük kısmında piramidal tutulma olduğuna göre neden 30 yıllık geçmi-
şiyle MEP’ler rutin bir araştırma yöntemi halini almamıştır? Bu amaçla TMS’nin kullanılmasını engelleyen başlıca nedenler, piramidal yolları 
tutan lezyonların genellikle kolay saptanır klinik bulgular vermesi ile bu lezyonların önemli kısmını saptamada (ya da elle tutulur bir lezyon 
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olmadığını göstermede) görüntüleme yöntemlerinin ortaya koyduğu haklı 
rekabettir. Buna karşılık, TMS yöntemlerinin bazı durumlarda bu rekabete 
karşı söyleyecekleri vardır. Görüntüleme yöntemleri ile ortaya konama-
yan lezyonların inen yollarda oluşturduğu hasarların gösterilmesinde gö-
rüntülenmesi mümkün olan ya da olmayan hasarların zaman içerisindeki 
progresyonunun sayısal olarak takip edilmesi gerektiğinde (örneğin cerrahi 
olarak çıkarılması konusunda kararsız kalınan kitle lezyonlarında) duyarlı 
bir tanı ve takip yöntemi olarak kullanılabilir. MEP’lerin özellikle kompresif 
ve demiyelinizan özellikli lezyonlar için yüksek duyarlılığı ve lokalize edici 
rolü gösterilmiştir (6,7). Örneğin servikal spondilotik miyelopatide, TMS 
ile uygun kayıtlama kaslarını seçmek suretiyle klinik tabloyu ortaya çıkaran 
omurilik lezyonunu belirli bir segmente lokalize etmek, görüntüleme yön-
temlerinin bize sunabildiği çok sayıdaki potansiyel kompresyon yeri arasın-
dan gerçekten sorumlu olanını ayırabilmek ve prognoz hakkında yorum 
yapmak mümkün olabilmektedir (8).

TMS ile inen motor yollardaki lezyonlar hakkında kantitatif yorum yapıl-
masının önündeki en önemli engel, motor korteks uyarımı ile elde edilen 
motor yanıtların latans, amplitüd ve şekillerinin (en çok hedef kasın akti-
vasyon düzeyine bağlı olmak üzere) değişiklik göstermesi ve ilgili motor 
liflerin ne kadarının uyarılabildiği konusundaki belirsizliktir. Ancak, geliştiri-
len biraz karmaşık fakat akılcı bir yöntem olan üçlü uyarım tekniği (triple 
stimulation technique=TST) ile, TMS’nin inen motor yollardaki tüm lifleri 
uyarma imkanına sahip olduğu ve bu yöntemle piramidal yollardaki ya da 
proksimal periferik sinir segmentlerindeki hasar miktarının belirlenebilece-
ği gösterilmiştir. Örneğin bu yöntemle motor nöron hastalıklarında klinik 
olarak gösterilemeyen üst motor nöron tutulmasının saptanabilmesi ve var 
olan hasarın miktarı hakkında yorum yapılabilmesi mümkün olabilmektedir 
(9,10). Bu umut verici yöntemin yaygınlaşmasının önündeki başlıca engeller 
ise (ekstremite proksimalinden elektrik uyarımlarını içermesi nedeniyle) 
oldukça ağrılı (fakat katlanılabilir) bir inceleme olması, her sinirin innervas-
yon alanında uygulanamaması ve gerekli yazılımların sadece bazı elektromi-
yografi cihazları için ücret karşılığı sağlanabilmesidir.

TMS ile yapılan çalışmaların çok büyük kısmı kortikal fizyoloji ile ilgili olan-
lardır. Bunlar arasında kortikal uyarılabilirliği araştıran teknikler (farklı yön-
temlere uyarım eşiğinin belirlenmesi ve kortikal sessiz süre ölçümünden 
ikili uyarım yöntemi kullanılarak çeşitli nörotransmitterlerin aktivasyonu 
ile gerçekleşen erken ve geç intrakortikal inhibisyon ve fasilitasyonun ça-
lışılmasına kadar); belirli fonksiyonları yerine getiren kortikal alanların ha-
ritalanması, belirli işlevlerin yerine getirilmesine tek veya seriler halinde 
manyetik uyarımla müdahale edilerek (sanal lezyon oluşturma) ilgili alanda 
ya da bağlantılı diğer beyin bölgelerinde ortaya çıkan işlevsel değişikliklerin 
ölçülmesi gibi yöntemler sayılabilir (6). TMS tüm nörolojik bilimler dünya-
sının dikkatini beynin plastik özelliklerine bir kez daha çekmiştir. Belirli bir 
işlevin öğrenilmesi sırasında beynin ilgili alanlarında eksitabilitenin ve motor 
haritanın değişmesi gibi özellikler TMS ile fark edilen ilk değişikliler olmuş 
(11), bunu (örneğin duyusal-motor integrasyonda olduğu gibi) motor öğ-
renmede duyuların nasıl kullanıldığının araştırılmasına yönelik yöntemlerin 
devreye girmesi izlemiştir (12). Bu yöntemler, yeni faaliyetler öğrenilirken 
ilgili beyin bölgelerinde uyarılabilirlik artışından sinaptogeneze doğru uza-
nan değişikliklerin açıklanması için, özellikle de klinikte ve insan üzerinde 
tekrar tekrar çalışılması mümkün olan, önemli non-invazif araçlar sağlamış-
tır. Odaksal özellikleri olan TMS sarmallarının denek veya hastanın belirli 
beyin bölgelerinin üzerine (aynı deneğin MR kesitlerini kullanarak) duyarlı 
şekilde yerleştirilmesini sağlayan navigasyon sistemlerinin geliştirilmesi, mo-
tor olmayan alanların fizyolojisinin çalışılması olanağını da sağlamıştır. İşlevsel 
görüntüleme yöntemlerinin beyin fizyolojisi araştırmalarına sağladığı yük-
sek uzamsal çözünürlüğe TMS yüksek zamansal çözünürlüğü ile katkı sağ-
lamakta (uyarım ve etki arasındaki ilişkiyi milisaniye boyutunda ölçebilme 
özelliği nedeniyle) ve nörogörüntüleme ile nörofizyolojiyi kombine eden 
çalışmalar için destek sunmaktadır. Bütün bu gelişmeler beyin fizyolojisini 

anlamada TMS’nin çok heyecan verici katkıları olduğunun kanıtlarıdır. Pekiyi 
beyin fizyolojisi ile ilgili heyecanlarımız için bu kadar tatmin edici olan bir 
yöntem hastalıkların tanısı için ne kadar verimli olabilmektedir? 

Yukarıda saydığımız nörofizyolojik araştırma yöntemlerinin hemen hepsi 
birçok hastalık durumunda çalışılmış ve (örneğin hareket bozukluklarında) 
normallerden açık farklılıklar saptanmıştır (13,14). Ancak, yayınlanan çalış-
malar arasında önemli metodolojik farklılıkların olması, (elde edilen verile-
rin geniş aralık değerlerine sahip olması nedeniyle) anormallik sınırlarının 
rahatlıkla belirlenememesi ve elektrofizyolojik verilerin hasta tanı ve takibi 
açısından pek talep oluşturmaması gibi nedenler bu çalışmaların sonuçla-
rının kliniğe taşınmasını zorlaştırmaktadır. Buna karşılık, TMS ile sağlanan 
veriler bazı hastalıklar için oldukça net sınır değerleri vererek klinik tanı-
ya yardımcı olabilmektedir. Primer lateral sklerozda TMS’ye karşı motor 
korteks uyarılabilirliğindeki tek veya iki yanlı belirgin azalma, uzun süredir 
gözlenmekte ve tanıya yardımcı olarak kullanılmaktadır. ALS’de ise, kortikal 
uyarılabilirlik artışının yeni geliştirilen eşik izleme TMS yöntemi ile azalmış 
kısa aralıklı intrakortikal inhibisyon ve artmış fasilitasyon olarak gösterilebil-
mesi, erken tanı için güvenilir bir biomarker olma potansiyeli taşımaktadır 
(15). Bu veriler, diğer nörodejeneratif hastalıkların tanısına elektrofizyoloji-
nin katkısı konusunda yakın geleceğe ait umutlar uyandırmaktadır.

Ardısıra TMS serilerinin uygulandıkları kortikal bölge ve bağlantılı alanlarda 
yarattıkları eksitatör ya da inhibitör etkilerin uyarım bittikten sonra da sür-
mesi, tekrarlayıcı TMS’nin (repetitif TMS=rTMS) tedavi edici etkisinin araş-
tırıldığı başka bir alanı ortaya çıkarmıştır. Daha çok deneysel araştırmalarda 
kavramlaştırılmış uzun süreli potansiyalizasyon ve depresyon ile açıklanan 
bu kalıcı etkileri sağlamak için rTMS düşük frekanslı (<1Hz, daha çok uygu-
landığı alanda uyarılabilirlik azaltıcı), yüksek frekanslı (genellikle uyarılabilir-
lik arttırıcı) seriler halinde ya da belirli paternlerde (örneğin “theta burst” 
uyarımın çeşitli şekillerinde) verilmekte, çeşitli nörolojik semptomların te-
davisi ve rehabilitasyonunda denenmektedir (6,16). rTMS tedavisinde en 
başarılı sonuçların alındığı durumlar, ilaç tedavisine dirençli majör depres-
yon (Amerika Birleşik Devletlerinde birkaç cihaz için FDA onayı alınmıştır) 
ile nöropatik olan ve olmayan ağrılı sendromlardır. Bu tabloların özellikle 
standard tedavi girişimlerine yanıt vermediği durumlarda rTMS akla getiril-
mesi gereken bir tedavi seçeneğidir. Diğer nörolojik semptomların tedavi 
ve rehabilitasyonu için lokal eksitabilitede ya da bağlantılı beyin bölgeleri 
arasındaki ilişkilerde plastik değişiklikler oluşturmayı amaçlayan rTMS pro-
tokollerinin, yalnız başına ya da diğer invazif olmayan uyarım teknikleri ve 
rehabilitasyon yöntemleri ile kombine olarak yararları gösterilmiştir. Bu 
alanlarda yaygın klinik kullanım için, zaman içerisinde tedavi yaklaşımlarının 
daha net olarak belirlenmesine gereksinim vardır.

Görüldüğü gibi, manyetik uyarım yöntemleri günlük klinik pratiğimize otuz 
yıl önce umduğumuz hız ve oranda girememiş, bu alana ancak temkinli 
adımlar atmış durumdadır. Her tıbbi tekniğin kullanımının yerleşmesinin 
kendisine göre bir macerası olmuştur. Bu satırların yazarı, beynin etkilendiği 
düşünülen her hastaya elektroensefalografi incelemesi yapıldığı bir zaman-
da nöroloji eğitimine başlamış, daha sonra çağdaş görüntüleme yöntem-
lerinin getirdiği genellikle çok yararlı (ama bazen de gereksiz çokluktaki) 
inceleme patlaması çağına tanıklık etmiştir. TMS tekniklerinin nörolojik tanı 
ve tedavideki mütevazı yerlerini da yavaş şekilde alacakları anlaşılmaktadır. 
Klinisyenlerin, o sırada uğraştıkları bir hasta ya da hastalık için TMS yöntem-
lerinin sunabileceği tanı/tedavi olanakları bulunup bulunmadığını bu konuda 
çalışan meslektaşlarına sorma alışkanlığı edinmeleri, belki de bu süreci hız-
landırmaya yardım edecektir.
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