
41

ARAŞTIRMA / Research Articles

 1 2 3 4
Mustafa GÜLŞEN, Mitat KOZ,  Nilay ÇÖMÜK BALCI,  Pınar ÖZTOP,  

GİRİŞ
  
Osteoartrit (OA), kıkırdağın ilerleyici 
dejenerasyonunu ve kemiğin aşırı büyümesini 
içeren ve sıklıkla ağrıya ve fonksiyonel 
bozukluğa yol açan sinovyal eklemin kronik bir 
durumudur (Gates ve ark, 2017).

OA, sadece eklem yüzeyini değil, aynı zamanda 
kıkırdak, ligament ve kemiği de içeren tüm 

ek lemin  b i r  has ta l ığ ıd ı r.  Kık ı rdağ ın  
parçalanması, eklemlerdeki kemik değişiklikleri, 
tendonların ve bağların bozulması ve 
sinoviyumun çeşitli derecelerde iltihabı ile 
karakterizedir (Alshami, 2014). Gerek 
Türkiye'de gerekse dünyada yaşlı popülasyonu 
en fazla etkileyen ve büyük ekonomik kayıplara 
neden olan bir hastalıktır (Dinçer ve ark., 2008). 

OA, kas iskelet sistemi hastalıklarında çok sık 
görülen bir rahatsızlıktır. Bu, önemli bir sosyo-
ekonomik problem haline gelmiştir. Çünkü OA 
tedavisi büyük masraflar gerektiren bir durumdur 
(Dıraçoğlu ve ark., 2005).

OA'li diz, yaşlı bireylerde düşme riski taşıyabilir. 
Bozulmuş kuvvet ve propriyosepsiyon sonucu 
artmış vücut salınımı ve denge bozukluğu 
görülebilir. Diz OA'li bireylerde alt ekstremitede 
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Amaç; diz Osteoartritli (OA) 'li kadın hastalarda kuvvet ve denge 
eğitiminin kas kuvveti, denge ve yeti yitimi üzerine etkilerini 
araştırmaktır. Çalışmaya yaşları 45-70 yaş arasında değişen, diz 
OA'i olan 32 kadın alınmıştır. Olgular her grupta 8 kişi olacak 
şekilde kuvvet eğitimi, denge eğitimi, kuvvet-denge eğitimi ve 
kontrol olarak 4 gruba ayrılmıştır.
Olguların kas kuvveti değerlendirmesi, denge değerlendirmesi ve 
yeti yitimi değerlendirmesi yapılmıştır. Kontrol grubundaki 
olgulara hiçbir tedavi uygulanmamıştır. 4. haftanın sonunda 
değerlendirmeler tekrar edilmiştir. Kuvvet ölçüm sonuçlarına göre 
kuvvet-denge grubunda ve kuvvet grubunda kas kuvveti gelişmeleri 
bulunmuştur. Denge ölçüm sonuçlarında kuvvet-denge grubunda, 
kuvvet ve kontrol grubuna göre denge değerlerinde daha fazla 
gelişme gözlenmiştir. Kuvvet denge eğitimi, kuvvet eğitimi ve denge 
eğitiminin verilmesiyle WOMAC değerlerinde anlamlı gelişmeler 
gözlenmiştir. Bu çalışma ışığında diz OA'li hastalara hazırlanacak 
fizyoterapi programının, hastaların diz çevresi kas kuvvetini 
koruyacağı, kas kuvveti düşük olan hastalarda kuvvet artışı 
sağlayacağı, ağrıyı azaltacağı ve dengelerini düzeltmek yönünde 
gelişmeler sağlayacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Osteoartrit, Kas Kuvveti, Postural Denge, 
Yeti Yitimi, Ağrı

Keywords: Osteoarthritis, Muscle Strength, Postural Balance, 
Disability,

The aim is to investigate the effect of strength and balance training 
on muscle strength, balance and disability. The participants were 32 
female between the ages of 45-70 who have knee osteoarthritis 
(OA). The participants were divided into four groups as each group 
had 8 participants: strength training, balance training, both 
strength and balance training and control groups. Muscle strength 
tests, balance tests and disability tests were applied. The 
participants in control group didn't take any training programme. 
After 4 weeks, the evaluations were repeated. According to strength 
training measurement results, better muscle strength improvements 
were found in both strength and balance group. In balance training 
measurement results, in balance group better improvements 
observed in strength-balance group showed better improvements 
than strength and control groups. Significant differences were found 
in WOMAC values by strength-balance training, strength training, 
balance training. We think that appropriate physio-theraphy 
program that is prepared for knee OA patients will contribute the 
improvements about protecting and improving knee muscle strength 
and correcting patients' balance according to this study.
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Yöntem
Çalışma Grubu
Bu çalışmaya; Başkent Üniversitesi Hastanesi 
Ümitköy Fizik Tedavi Rehabili tasyon 
Polikliniği'ne başvuran, uzman doktor tarafından 
diz OA tanısı konan toplam 32 kadın olgu dahil 
edilmiştir. Bu çalışma Ocak-Haziran 2017 
tarihlerinde gerçekleştirilmiştir.

Çalışmaya katılan olgular uzman hekim 
tarafından tıbbi kontrolden geçirildikten sonra, 
çalışmaya alınmasında engel olmayan olgular; 
“Kellegren-Lawrence Evreleme Skalası'na göre 
derecelendirilmiştir. Çalışmaya Evre II ve III 
olan olgular dahil edilmiştir. Diz ekleminde akut 
inflamasyonu olanlar, herhangi bir nedenle diz 
ekleminde cerrahi operasyon geçirenler veya alt 
ekstremitesinde herhangi bir travma öyküsü 
olanlar, kontrol edilemeyen yüksek tansiyon 
hikayesi olanlar, herhangi bir nörolojik veya 
vestibüler problemi olanlar, son iki ay içerisinde 
steroid enjeksiyon kullanımı olan olgular ile 
herhangi bir neden ile çalışmayı etkileyecek 
sistemik hastalığı olan olgular çalışma dışı 
bırakılmıştır.

Kellegren-Lawrence Evreleme Skalası'na 
göre evreleme kriterleri şu şekildedir:
Evre 0: Normal
Evre 1: Osteofit olasılığı
Evre 2: Kesin osteofit, eklem aralığında şüpheli 
daralma
Evre 3: Orta derecede osteofit, kesin daralma
Evre 4: Geniş osteofit, belirgin daralma, skleroz 
(Kellegren ve Lawrence, 1957).

Olgular her grupta 8 kişi olacak şekilde kuvvet 
eğitimi, denge eğitimi, kuvvet denge eğitimi ve 
kontrol olmak üzere 4 gruba ayrılmışlardır. 
Çalışmaya başlamadan önce tüm olguların 
hikayesi alınmış, sosyo-demografik özellikleri 
(yaş,  boy,  ki lo,  vücut  ki t le  indeksi)  
kaydedilmiştir.

Daha sonra kas kuvveti değerlendirmesi, denge 
değerlendirmesi ve yeti yitimi değerlendirmesi 
yapılmıştır. Kuvvet değerlendirmesi bilgisayar 
kontrollü, izokinetik dinamometre (Cybex 770 
Norm Lumex Inc, Ronkonkoma, NY, USA) 
cihazı ile, denge değerlendirmesi  Kinestetic 
Ability Trainer SPORT KAT 3000 (LLC-Vista 
CA 92083) cihazı ile, yeti yitimi değerlendirmesi 

azalmış esneklik söz konusudur. Aynı zamanda 
yaşlı bireylerde ağrı olmasına bağlı olarak 
quadriceps kas zayıflığı ile salınımın artması ile 
aktivitelerin kısıtlanması söz konusudur 
(Messier ve ark., 2000). Düzenli fiziksel aktivite, 
iş kapasitesini arttırır. İstirahat ve egzersiz kalp 
hızını, diastolik ve sistolik kan basıncını, 
submaksimal iş yükünde myokardial oksijen 
gereksinimini düşürür. Egzersiz ile kas 
kuvvetindeki ve kütlesindeki düşüşler azalır. 
Kemikler, kaslar, ligamentler ve tendonların 
kuvveti, eklem kıkırdak yoğunluğu artar. Kaslar 
hipertrofiye olur ve kastaki kılcal damar 
y o ğ u n l u ğ u  a r t a r.  H a r e k e t  s i s t e m i n i  
güçlendirerek, boyun, sırt, bel bölgesi ve 
eklemlerin ağrılı hastalıklarının gelişmesini 
engeller, bireylerin hareket özgürlüğünü, günlük 
işlerini ve görevlerini yapabilme kapasitesini 
arttırır. Özelikle kadınlarda menopozla birlikte, 
ilerlemiş yaşlarda görülen kırık gibi ciddi 
sorunlara yol açabilen osteoporozu azaltır. 
Emeklilikten sonra, eğlence ve sağlık için yapılan 
egzersiz, kişiler için çalışma sorumluluğu yerine 
geçer ve kişilere verimli olduklarını hissettirir. 
Bunlar, anksiyete ve depresyonu azaltır, olumlu 
düşünmeyi ve stresle başa çıkmayı kolaylaştırır. 
Ayrıca, düzenli fiziksel aktivite; mortalite ve 
morbiditenin azalmasına, yaşam kalitesinin 
artmasına, sosyoekonomik açıdan işinin daha 
verimli olmasına ve bilişsel fonksiyonların 
korunmasına ve devamlılığının sağlanmasına 
katkıda bulunur. Uygun ve yeterli egzersiz 
yapılmadığında normal olan eklemlerde bile OA 
riski artarken nöroanatomik yapısı bozuk olan 
eklemlerde tekrarlayan hafif egzersizler bile OA 
gelişme riskini arttırır (Soyuer, Soyuer. 2008).

GEREÇ VE YÖNTEM
Bu çalışmanın amacı; 55-75 yaş diz OA'li kadın 
olgularda denge ve kuvvet eğitiminin etkilerini 
araştırmaktır. Bu amaç doğrultusunda, bu 
araştırmada aşağıdaki sorulara cevap aranacaktır:
Bilateral diz osteoartritli hastalarda;
*Kuvvet eğitiminin etkisi ne kadardır?
*Denge eğitiminin etkisi ne kadardır?
*Kuvvet eğitimi ile denge eğitimi beraber 
uygulandığında etkisi ne kadardır?
*Denge ve kuvvet eğitimi yapılıp kontrol 
hastalarıyla karşılaştırıldığında sonuç yine aynı 
mıdır?
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deneme olarak kaydedilmiş, teste sonrasında 
başlanmıştır. Test esnasında olgulara sözel ve 
görsel uyarılar verilmiştir. (Şekil 1) (Carregaro 
RL ve ark, 2011). 

Denge Değerlendirilmesi
Tüm bireylerin statik ve dinamik denge 
yetenekleri SPORTKAT3000 (LLC-Vista CA 
92083) sisteminde değerlendirildi. Bu sistemde 6 
PSI basınçta pnömotik sistem üzerinde duran bir 
platform üstünde bireyin ayakları omuz 
hizasında, eller yanda serbest ve gözler açık 
şekilde 30 sn süre ile sabit durarak statik denge 
ölçümü yapıldı. Aynı şekilde monitörde görülen 
saat yönünde daire çizen hareketli hedef nokta 
üzerinde kalmayı amaçlayarak 30 sn süreyle sabit 
durarak statik denge ölçümü yapıldı. Aynı şekilde 
monitörde görülen saat yönünde daire çizen 
hareketli hedef nokta üzerinde kalmayı 
amaçlayarak 30 sn süreyle bireyin vücut 
ağırlığını sürekli olarak sola, öne, sağa ve arkaya 
kaydırmasıyla dinamik denge ölçümü yapıldı. 
Her iki test esnasında denekler sürekli 
monitörden platform alanı üzerinde kendi ağırlık 
merkezlerinin yer değişimini gösteren işaretin 
hedef noktaya göre pozisyonunu takip ederek 
feedback aldılar. (Kılıç Atabek 2008).

Yeti Yitiminin Değerlendirilmesi
Olguların yeti yitimleri, Batı Ontario ve 
McMaster Üniversitesi Osteoartrit indeksinin 
( W O M A C )  T ü r k ç e  v e r s i y o n u  i l e  
değerlendirilmiştir. Ağrı, Tutukluk ve Fiziksel 
Fonksiyon Değerlendirilmesini içeren indeks; 
ağrı (5 soru), tutukluk (2 soru), fiziksel fonksiyon 
(17 soru), sosyal fonksiyon (7 soru) ve 
emosyonel fonksiyon (10 soru) bölümlerinden 
oluşmaktadır. Bu bölümlere ilişkin sorular 1-5 

ise Batı Ontario ve McMaster Üniversitesi 
O s t e o a r t r i t  i n d e k s i  ( W O M A C )  i l e  
değerlendirilmiştir. Kuvvet grubundaki olgulara 
( y a ş  o r t a l a m a s ı = 5 8 , 8 7 ± 7 , 1 0 y ı l ,  
VKİ=28,75±3,87 kg/cm2) 4 hafta süre ile haftada 
6 gün 30'ar tekrarlı, 45 dk fizyoterapist 
gözetiminde kuvvetlendirme egzersizleri 
verilmiştir. Bu egzersizler; düz bacak kaldırma, 
quadriseps izometrik, leg press ve mini squat 
olarak belirlenmiştir ve düz bacak kaldırma, mini 
squat, quadriseps izometrik egzersizlerinde 
herhangi bir ağırlık kullanılmazken, mini squat 
egzersizinde ise bir maksimum tekrarlı ağırlık 
programı uygulanmıştır. Bu program, hastanın 1 
defa kaldırabildiği maksimum ağırlığın 
1/3'ünden 1-2 kg fazlası (bu kişinin 10 
maksimum tekrarına denk gelmektedir) ile 
yapılmaktadır. Denge grubundaki olgulara (yaş 
ortalaması=62,31±7,69yıl, BK_=30,51±2,96 
kg/cm2) haftada 6 gün, 30 dk, fizyoterapist 
gözetiminde 4 hafta süre ile KAT cihazı ile denge 
eğitimi, kuvvet-denge grubundaki olgulara (yaş 
ortalaması=62,12±6,33 yıl, Vki=30,43±4,96 
kg/cm2) 4 hafta süre ile haftada 6 gün 30'ar 
tekrarlı, 45 dk fizyoterapist gözetiminde 
kuvvetlendirme egzersizleri ve 4 hafta süre ile 
haftada 6 gün, 30 dk fizyoterapist gözetiminde 
KAT denge cihazı ile denge eğitimi verilmiştir. 
K o n t r o l  g r u b u n d a k i  o l g u l a r a  ( y a ş  
ortalaması=67,5±7,29 yıl, Vki =30,01±4,07 
kg/cm2) ise herhangi bir tedavi uygulanmamıştır. 
4. haftanın sonunda değerlendirmeler tekrar 
edilmiştir.

Ölçüm Yöntemleri
2.3.1.Kas Kuvvetinin Değerlendirilmesi
Kas kuvveti, bilgisayarlı izokinetik dinamometre 
ile (Cybex 770 Norm Lumex Inc, Ronkonkoma, 
NY, USA) değerlendirilmistir. Cihaz her 
ölçümden önce değerlendirmeci tarafından 
kalibre edilmiştir. Olgular kalça 900 fleksiyonda 
sırt destekleri tam olacak şekilde oturtulmuştur. 
Pelvis ve gövde bantlar ile sabitlenmiştir. Malleol 
üzerinden bacak pedi bağlanmış, dinamometre 
kolunun rotasyon aksı lateral femoral epikondilin 
hemen dışında yer alması sağlanacak şekilde 
pozisyonlanmıştır. Testler quadriceps ve 
hamstring kasları için 600, 1200, 1800 
derece/saniye hızlarda konsantrik olarak 10 
tekrar ve setler arası 20 saniye dinlenme aralığı 
olarak belirlenmiştir. Olguların cihaza ve teste 
uyum sağlaması için testlerden önce 1 tekrar 

Şekil 1. CYBEX Cihazı ile Kas Kuvvet Ölçümleri
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testlerden ANOVA (tek yönlü varyans analizi), 
her bir grubun tedavi öncesi ve tedavi sonrası 
kendi içindeki değerlendirmelerde de Wilcoxon 
analizi kullanılmıştır. Sosyo demografik 
özelliklerin karşılaştırılmasında Kruskal –Wallis 
varyans analizi kullanılmıştır.

BULGULAR
Çalışma grubunun Fiziksel Özellikleri
Olguların fiziksel özellikleri, Tablo 1'de 
sunulmuştur. Olguların yaş ortalaması 62, 70±7, 
29  yıl, vücut kitle indeksleri (VKİ) 30, 01±4, 07 
kg/cm2'dir. Olguların yaş, boy, kilo ve VKİ'leri 
arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır 
(p>0,05). Olguların homojen bir dağılım 
gösterdiği  görülmektedir.

arasında skorlanmaktadır (1: hiç, 2: hafif 
derecede, 3: orta derecede, 4: çok, 5: çok fazla), 
daha sonra her bölümün skorları kendi içinde 
toplanarak o bölüme ilişkin skor bulunmaktadır. 
Anke t in  geçe r l i l i ğ i  ve  güven i l i r l i ğ i  
kanıtlanmıştır (Tüzün ve ark.,2005).

Verilerin Analizi
Araştırma grubundan elde edilen verilerin 
analizi, Windows işletim sistemi altında çalışan 
SPSS 11,5 istatistik paket programı yardımıyla 
yapılmıştır. Değerlendirme sonuçları aritmetik 
ortalama ve ± standart sapma (X ± SD) olarak 
verilmiş, 4 grubun tedavi öncesi ve tedavi 
sonrasının değerlendirilmesinde istatistiksel 

Tablo  1. Hasta ve kontrol grubunun demografik özellikleri ( Başkent Üniversitesi Ocak-Haziran 2017)

Tablo 2. İzokinetik dinamometre kuvvet sonuçları. ( Başkent Üniversitesi, Ocak-Haziran 2017)

Tablo 2. Devamı Arka Sayfada
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KAT denge aleti ile yapılan denge ölçümlerinde, 
grupların tedavi öncesi ve tedavi sonrası değerleri 
karşılaştırıldığında, kuvvet denge ve kuvvet 
grubunda statik ve dinamik dengede anlamlı 
artışlar bulunmuştur (p<0.05). Denge ve kontrol 
grubunda ise anlamlı bir fark bulunmamıştır 
(p>0.05). Sonuçlar Tablo 3'de sunulmuştur.

WOMAC Bulguları
Grupların Tedavi Öncesi Ve Tedavi Sonrası 
WOMAC Ölçümlerinin Karşılaştırılması 
WOMAC disabilite ölçümlerinde, grupların 
tedavi öncesi ve tedavi sonrası değerleri 
karşılaştırıldığında, kuvvet denge grubunda ağrı, 
tutukluk ve fiziksel fonksiyonda, kuvvet ve denge 
gruplarında ağrı ve fiziksel fonksiyonda kontrol 
anlamlı artışlar bulunmuştur (p<0.05). Kontrol 
grubunda ise herhangi bir fark bulunmamıştır 
(p>0.05). Sonuçlar Tablo 4'de sunulmuştur.

Ölçüm Bulguları
Kas kuvveti bulguları
Grupların Tedavi Öncesi Ve Tedavi Sonrası 
Cybex Kuvvet Ölçümlerinin Karşılaştırılması
Cybex aleti ile yapılan kuvvet ölçümlerinde, 
grupların tedavi öncesi ve tedavi sonrası değerleri 
karşılaştırıldığında, kuvvet denge grubunda 

o o o
60 /sn ve 180 /sn sağ ekstansörlerde, 60 /sn, 

o o
120 /sn ve 180 /sn sağ fleksörlerde, kuvvet 

o o
grubunda 60 /sn sol ekstansörlerde, 120 /sn sol 

o
fleksörlerde, denge grubunda 60 /sn sol 
fleksörlerde anlamlı artışlar bulunmuştur 
(p<0.05). Diğer kuvvet ölçümlerinde tedavi 
öncesi ve tedavi sonrası ölçümler arasında 
anlamlı bir fark bulunmamıştır (p>0.05). 
Sonuçlar Tablo 2'de sunulmuştur.

Grupların Tedavi Öncesi Ve Tedavi Sonrası 
K AT Ö l ç ü m l e r i n i n  G r u p l a r  A r a s ı  
Karşılastırılması

Tablo 2. Devamı 

Tö:Tedavi öncesi, Ts: Tedavi sonrası
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olgularda denge sonuçlarında, kuvvet denge, 
kuvvet ve denge eğitimi alan olgularda WOMAC 
sonuçlarında anlamlı gelişmeler bulunmuştur. 
Kontrol grubunda tedavi öncesi ve tedavi sonrası 
WOMAC değerlerinde istatistiksel olarak 
anlamlı değişim gözlenmemiştir.

Kas Kuvveti: Petterson ve arkadaşlarının (2008) 
123 diz OA'li hastada, quadriceps zayıflığına 
neden olan faktörleri inceledikleri çalışmada 
istemli kas aktivasyonunun ve yağsız kas kesit 
alanının azalmasının quadriseps kasının 
zayıflığına neden olduğunu söylemişlerdir.

Hurley ve arkadaşları (1997), yaptıkları bir 
çalışmada diz OA'li hastalarda disabilitenin en 
önemli ölçütlerinin objektif fonksiyonel 
performans ve quadriceps kas kuvveti olduğunu 
vurgulamışlar, artiküler dejenerasyonun 

TARTIŞMA
Diz OA'inde hastaların ağrı nedeniyle eklemlerini 
az kullanması, kasların atrofisine ve dolayısıyla 
kasların koruyucu görevinin ortadan kalkmasına 
neden olmaktadır. Bunların yanında diz OA'inde 
azalmış alt ekstremite gücü de dengenin 
azalmasına neden olmaktadır (Whipple ve ark., 
1987).

Diz OA'i olan olgularda kuvvet ve denge 
eğitiminin etkilerini araştırmak amacıyla yapılan 
bu çalışmada diz OA'i olan 32 olgu; kuvvet ve 
denge, kuvvet, denge ve kontrol grubu olarak dört 
gruba ayrılıp, dört hafta eğitim verilmiş, eğitim 
öncesi ve sonrasında kas kuvvetleri, dinamik ve 
statik dengeleri ile WOMAC değerlendirilmeleri 
yapılmıştır. Sonuç olarak kuvvet denge, kuvvet ve 
denge eğitimi alan olguların kuvvet ölçüm 
sonuçlarında, kuvvet denge ve denge eğitimi alan 

Tablo 3. Statik and dinamik denge sonuçları. ( Başkent Üniversitesi, Ocak-Haziran 2017)

Tablo 4. Grupların WOMAC sonuçları ( Başkent Üniversitesi, Ocak-Haziran 2017)

Tö:Tedavi öncesi, Ts: Tedavi sonrası

Tö:Tedavi öncesi, Ts: Tedavi sonrası

Diz Osteoartritli Kadın Hastalarda Kuvvet ve Denge Eğitiminin Etkileri

Kuvvet-denge grubu

X  ±  SD 

Kuvvet grubu

X  ±  SD 

Denge grubu

X  ±  SD 

Kontrol grubu

X  ±  SD 
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o o
90 /sn ve 150 /sn açısal hızlarda izokinetik eğitim 
vermişlerdir. Tedavi öncesi ve sonrasında, 
hastaların izokinetik kas gücü ölçülmüştür. Sonuç 
olarak kas kuvveti değerlerinde istatistiksel 
olarak anlamlı artış gözlenmiştir. Gür ve 
arkadaşları (2002) da, bilateral diz OA'i olan 41-
75 yaş arası 23 hastada yaptıkları 8 haftalık 
(haftada 3 kez) bir çalışmada hastaları 3 gruba 
ayırmışlardır. 1. gruba konsantrik eğitim, 2.gruba 

o o o o o
30 /sn, 60 /sn, 90 /sn, 120 /sn, 180 /sn'de hem 
konsatrik hem eksantrik eğitim vermişler, 3. 
gruba herhangi bir eğitim vermemişlerdir. 
Hastaların fonksiyonel kapasiteleri, ağrı 
değerleri, zirve torkları eğitim öncesi ve sonrası 
ölçülmüştür. Sonuç olarak eğitim sonrası 
konsantrik ve konsantrik–eksantrik eğitim alan 
gruplar,  hiç eğit im almayan 3.grupla 
karşılaştırıldığında, fonksiyonel kapasitelerinde 
belirgin olarak artışlar, ağrılarında da belirgin 
olarak azalmalar görülmüştür. Ama bu iki grup 
birbiriyle karşılaştırıldığında eğitim sonrasında 
gruplar arasında belirgin bir farkın görülmediği 
bildirilmiştir. Topp ve arkadaşlarının (2002) diz 
OA'i olan hastalarda izometrik ve dinamik 
dirençli egzersizlerinin ağrı ve fonksiyon üzerine 
etkisini değerlendirdikleri çalışmada, her iki 
g r u p t a  d a  f o n k s i y o n e l  a k t i v i t e l e r i  
gerçekleştirirken harcanan zaman ve ağrının 
azaldığını ve izometrik dinamik egzersiz grupları 
arasında fark olmadığını bulmuşlardır. Bizim 
çalışmamızda ise kuvvet grubu, denge ve kontrol 
grupları ile karşılaştırıldığında, kuvvet grubunun 
denge ve kontrol grubuna göre tedavi sonrası 
kuvvet ölçümleri daha iyi çıkmıştır. Bu da bu 
çalışmalarla benzer olarak kuvvetlendirme 
eğitimi ile OA'li hastaların diz çevresi kas 
kuvvetinin arttığını göstermektedir. Yine bu 
çalışmalara paralel olarak, kuvvetlendirme 
grubunun tedavi öncesi ve tedavi sonrası 
WOMAC f iz ikse l  fonks iyon  ve  ağr ı  
ölçümlerinde, anlamlı düzeyde azalma 
bulunmuştur.

Huang ve arkadaşları (2003), diz OA'i olan 132 
hastada yaptıkları 8 haftalık (haftada 3 gün) 
çalışmada, hastaları randomize olarak 4 gruba 
ayırmışlardır. 1. Gruba izokinetik kas 

o o
kuvvetlendirme egzersizleri (60 /sn ve 180 /sn 
açısal hızlarda), 2. gruba izotonik kas 
kuvvetlendirme egzersizleri, 3. gruba izometrik 
kas kuvvetlendirme egzersizleri verilmiş, 4. grup 
ise kontrol grubu olarak belirlenmiştir. Bütün 
olguların tedavi öncesi ve tedavi sonrasında kas 

quadricepsin motor nöron eksitabilitesini ve 
d o l a y ı s ı y l a  i s t e m l i  q u a d r i c e p s  k a s  
kontraksiyonlarının azalmasıyla quadriceps 
zayıflığına neden olduğunu belirtmişlerdir.
Gür ve arkadaşları (2003), bilateral diz OA'i olan 
(grade 2 veya 3) 18 kadın hastada, fonksiyonel 
testler ve izokinetik dinamometre ile 600/sn, 
1200/sn, 1800/sn açısal hızlarında quadriceps ve 
hamstring kaslarının konsantrik ve eksantrik 
torklarını ölçmüşlerdir. Sonuç olarak, bütün 
açısal hızlarda, belirgin olarak konsantrik torkun 
düşük  o lduğunu bulmuşlard ı r.  Biz im 
çalışmamızda da OA'i olan hastaların tedavi 
öncesi Cybex ile yapılan kas kuvveti 
değerlendirmelerinde fleksör ve ekstansör kas 
gruplar ındaki  kuvvet in  düşük olduğu 
gözlenmiştir. Literatürde diz OA'li hastalarda kas 
kuvvet eğitimi yapan birçok çalışma mevcuttur. 
Sallı ve arkadaşları (2006)'nın bilateral diz OA'li 
80 hasta üzerinde yaptıkları bir çalışmada 
hastaları randomize olarak dört gruba 
bölmüşlerdir. 1. Gruba konsantrik izokinetik, 2. 
gruba konsantrik-eksantrik izokinetik ve 3. gruba 
izometrik egzersiz programını 8 hafta süreyle 
haftada 3 gün uygulamışlardır. Sonuç olarak 
4.hafta ölçümlerinde; diz fleksiyonunda 
izokinetik egzersiz gruplarında kontrol grubuna 
göre anlamlı artış, diz ekstansiyonunda da 
konsantrik ve izometrik grupta anlamlı artış tespit 
etmişlerdir. Bizim çalışmamızda da bu çalışmaya 
benzer olarak, kuvvet eğitimi alan gruplarda 
verdiğimiz izometrik, konsantrik ve hem 
konsantrik hem eksantrik tipte egzersizler ile kas 
kuvvetinde kontrol ve denge grubuna göre artış 
olduğu gözlenmiştir. Aynı çalışmada yapılan 
WOMAC 4. hafta ölçümlerinde sadece 
konsantrik-eksantrik grupta kontrol grubuna göre 
anlamlı düzelme bulunmuştur. 8. ve 20. haftada 
ise izokinetik egzersiz gruplarında kontrol 
grubuna göre anlamlı iyileşme bulunmuştur. 
Bizim çalışmamızda da 4. hafta WOMAC 
ölçümlerinde gruplar arasında fark bulunmazken, 
grupların kendi içindeki tedavi öncesi ve tedavi 
sonrası WOMAC ölçümlerinde, özellikle ağrı ve 
fiziksel fonksiyonda, anlamlı iyileşmeler 
bu lunmuş tu r.  Fonks iyone l  kapas i t ey i  
değerlendiren WOMAC ölçümlerinin eğitimi 
t a k i p  e d e n  h a f t a l a r d a ,  d a h a  i y i  
değerlendirebileceği ve fonksiyonel kapasitede 
ilerlemenin daha iyi devam edeceğini 
düşünmekteyiz. Bilgiç ve arkadaşları (2007)'nın, 
bilateral diz OA'i olan 30 hastada yaptıkları 6 
haftalık (haftada 3 kez) çalışmada, hastalara 
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kuvveti ölçümleri izokinetik dinamometre ile 
o

ölçülmüştür. Sonuç olarak 60 /sn açısal hızdaki 
kas kuvveti hem izokinetik hem de izotonik 
grupta belirgin olarak artmıştır. İzometrik 
gruptaki hastaların tedavi sonrasında pik tork 
değerlerinde, izotonik ve izokinetik gruba göre en 
az gelişme, kontrol grubuna göre ise belirgin 
gelişme olmuştur. Bu sonuçlar, kısa dönem 
egzersiz eğitiminde izokinetik ve izotonik kas 
kuvvetlendirme egzersizlerinin, izometrik 
egze r s i z l e rden  daha  e tk i l i  o lduğunu  

o
göstermektedir. 180 /sn açısal hızdaki belirgin 
artış ise sadece izokinetik grupta gözlenmiştir. 
Bizim çalışmamızda da kuvvetlendirme eğitimi 
olarak verdiğimiz mini squat, leg press, 
quadriceps izometrik ve düz bacak kaldırma 
egzersizleri eksantrik, konsantrik ve izometrik 
kasılmaları içermektedir. Bu çalışmayla benzer 
olarak kuvvetlendirme eğitimi, kas kuvvetinde 
belirgin artışa neden olmuştur.

Denge: Literatürde diz osteoartritinde dengeyi ve 
denge eğitiminin etkinliğini araştıran fazla 
çalışmaya rastlanmamıştır. Yapılan çalışmalar 
genellikle kuvvet eğitimi sonucunda dengeyi 
değerlendirmektedir. Hassan ve arkadaşları 
(2001), yaptıkları bir çalışmada semptomatik diz 
OA'i olan kişilerin quadriceps zayıflığının, artmış 
postüral salınımları kısmen arttırdığını 
söylemişlerdir. Dinçer ve arkadaşları (2008) 
bilateral diz osteoartriti olan 59-84 yaş arası 40 
hastayı 2 gruba ayırmışlardır. 1. gruba kombine 
fizik tedavi, 2. gruba da kuvvetlendirme egzersiz 
eğitimi vermişlerdir. Hastaların tedavi öncesi ve 
tedavi sonrasında Berg Denge Ölçeği ile 
dengelerini değerlendirmişlerdir. Bu tedavi 
sonrasında her iki grupta da denge değerlerinde 
anlamlı artış gözlenmiştir. Kuvvet eğitimi ile 
dengede artış gözlenmemiştir. Bunun sebebi 
dengenin ölçüm metodlarının farklı olması 
olabileceği gibi yaş gruplarının farklılığı olabilir. 
Bu çalışmadan farklı olarak çalışmamızda kuvvet 
denge, kuvvet eğitimi verilen grupların denge 
sonuçları daha iyi bulunmuştur.

Dıraçoğlu ve arkadaşları (2005), yaptıkları bir 
çalışmada diz OA'i olan 66 kadın üzerinde 8 hafta 
boyunca denge ve kinestetik eğitiminin diz 
OA'indeki etkilerini araştırmışlardır. Hastaları 
k i n e s t e z i  v e  d e n g e  e g z e r s i z l e r i  i l e  
kuvvetlendirme egzersizleri içeren birer grup ile 
sadece kuvvetlendirme egzersizleri içeren iki 
gruba ayırmışlardır. Sonuç olarak her iki grupta 

da izokinetik kas kuvveti, kinestezi ve dengede 
anlamlı artışlar görülmüştür. Bu çalışmada, 
çalışmamızdan farklı olarak gruplar birbirleri ile 
karşılaştırılmamıştır. Ancak bu çalışmada bizim 
çalışmamıza paralel olarak, kuvvetlendirme 
grubunda dengede artış gözlenmiştir.

Sınırlamalar ve Üstünlükler
Literatürde diz  OA'i  olan hastalarda 
kuvvetlendirme eğitimlerini  ve denge 
değerlendirmelerini içeren çalışmalar mevcuttur. 
Ancak denge eğitimi veren çok az çalışmaya 
rastlanmıştır, kuvvetlendirme ve denge eğitimini 
bir arada veren çalışmaya rastlanmamıştır. İleride 
diz OA'i ile ilgili yapılacak olan çalışmalarda, 
kuvvet ve denge eğitimini içeren çalışmaların 
daha geniş kapsamlı olarak değerlendirilmesi 
gerektiğini düşünmekteyiz.

Çalışmamızdaki gruplardaki olgu sayısının 
30'dan az olması bir sınırlılık olarak kabul 
edilebilir. Geniş serili çalışmalarla istatistiksel 
analizlerin değeri daha da artacaktır.

SONUÇ VE ÖNERİLER
KUVVET:
Kuvvet eğitimi ile diz OA'i olan hastaların diz 
çevresi kas kuvveti artmaktadır. 
DENGE:
Kuvvet ve denge eğitiminin birlikte verilmesiyle 
denge artmaktadır.
WOMAC:
Kuvvet denge eğitimi, kuvvet eğitimi ve denge 
eğitiminin verilmesiyle WOMAC değerlerinde 
anlamlı artışlar gözlenmiştir. 

Sonuç olarak kuvvet denge ve kuvvet eğitimi alan 
olguların kuvvet ölçüm sonuçlarında, kuvvet 
denge, kuvvet ve denge eğitimi alan olgularda 
denge sonuçlarında anlamlı gelişmeler 
bulunmuştur.

Öneriler
Diz OA'li hastalara, sadece günlük yaşam 
aktivitelerinin kas kuvvetini arttırmak için yeterli 
olmadığı, kişilerin yaşlarına ve kilolarına göre 
uygun kas kuvvetini arttırmaya yönelik fiziksel 
aktivitelerinin olması gerektiği anlatılmalıdır. Bu 
fiziksel aktiviteler; diz çevresi kaslarını 
kuvvetlendirmeye yönelik egzersizleri, tüm alt 
ekstremiteyi içeren aerobik aktiviteleri ve denge 
eğitimini içerebilir. Kişilere aşırı kilonun risk 
faktörü olduğu, ve kilo kontrolünde sadece diyet 
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değil, kişinin hayatında fiziksel aktivitenin 
olması gerektiği de anlatılmalıdır.

Diz OA'li hastalara, özellikle aşırı kilolu olanlara 
yürüyüş yerine, sabit bisiklet veya su içi 
egzersizler önerilmelidir. Eğer yürüyüş yapılması 
tercih edilirse, bu hastalar mutlaka ayak bileğini 
kavrayan spor ayakkabılar tercih etmeli ve 30- 60 
dakikadan fazla yürümemelidirler.

Bu çalışma ışığında diz OA'li hastalara 
hazırlanacak olan uygun fizyoterapi ve 
rehabilitasyon programının, hastaların diz çevresi 
kas kuvvetini koruyacağını ve arttıracağını ve 
dengelerini düzeltmek yönünde gelişmeler 
sağlayacağını düşünmekteyiz. Denge ve 
kuvvetlendirme eğitimi konusunda yapılacak 
daha fazla çalışma ile diz OA'li hastaların ağrı, 
fonksiyonel yeterlilik ve yaşam kalitesini 
geliştirmeyi amaçlayan projelerin yapılması 
gerektiğini düşünmekteyiz.

Hastalara önerilecek egzersiz programları, doktor 
ya da fizyoterapist tarafından, birebir 
değerlendirmeyle belirlenmelidir. Hastalar belirli 
periyotlarla takip edilip, gerekli önerilerde 
bulunulmalıdır.
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