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ÖZET
Diz osteoartriti (OA) özellikle yaﬂl›larda fonksiyonel k›s›tl›l›¤›n major nedenidir. Bu çal›ﬂman›n amac› diz OA’ li olgularda fonksiyonel k›s›tl›l›k düzeyini etkileyen faktörleri belirlemekti.Yöntem: Çal›ﬂmaya American College of Rheumatology (ACR) tan› kriterlerine göre diz OA’i tan›s› alm›ﬂ 84 hasta al›nd›.
Hastalar›n 63’ü kad›n, 21’ i erkekti. Hastalar›n yaﬂ›, hastal›k süresi, eklem hassasiyeti, deformiteleri ve Vücut Kitle ‹ndeksi (VK‹) belirlendi. Radyolojik de¤iﬂim
iki yönlü diz grafisinde Kellgren- Lawrence skalas› ile de¤erlendirildi. Diz a¤r›s› Vizüel Anolog Skala (VAS) ve The Western Ontario ve McMaster Universiteleri
(WOMAC) OA indeksinin a¤r› bölümü ile ölçüldü. Ayr›ca diz a¤r›s›n›n ﬂiddeti ve s›kl›¤› sorguland›. Diz OA’inin ﬂiddeti Lequesne ﬂiddet ‹ndeksi (Lﬁ‹) ile belirlendi. Fonksiyonel k›s›tl›l›k düzeyi Stanford Genel Sa¤l›k Sorgulamas› (HAQ) ve WOMAC OA indeksinin fonksiyon alt skalas› ile ölçüldü. Bulgular:
Çal›ﬂmam›zda radyolojik de¤iﬂim, diz a¤r›s›, hastal›k süresi ve Lﬁ‹ ile fonksiyonel k›s›tl›l›k aras›nda anlaml› iliﬂki saptand›(p<0.05). Ayr›ca diz OA’inin a¤r›
s›kl›¤› ve ﬂiddeti ile fonksiyonel k›s›tl›l›k aras›nda da anlaml› iliﬂki vard›(p<0.05). Bununla birlikte yaﬂ, obezite, deformite ve eklem hassasiyeti fonksiyonel
k›s›tl›l›k ile iliﬂkisiz bulundu(p>0.05). Sonuç: Bu çal›ﬂma diz OA olan hastalarda diz a¤r›s›, hastal›k süresi, ve radyolojik de¤iﬂimin fonksiyonel k›s›tl›l›k düzeyini belirlemede önemli oldu¤unu göstermektedir.
Anahtar Kelimeler:Diz osteoartriti, Fonksiyonel k›s›tl›l›k
SUMMARY
Knee Osteoarthritis (OA) is a major cause of disability, particularly in the elderly. The aim of this study was to determine the factors affecting level of disability
in patients with osteoarthritis of the knee. Methods: Eighty four patients, according to the American College of Rheumatology (ACR) criteria for knee
osteoarthritis, included in this study. 21 patients were men and 63 were women. Age, duration of disease, deformity, Body Mass index (BMI) and joint
tenderness of the patients were evaluated. Radiographic change was assessed from two-sided knee radiography with Kellgren- Lawrence scale. Knee pain was
measured by the Visual Anolog Scale (VAS) and the pain section of the Western Ontario and McMaster Universities (WOMAC) OA index. Further more
severity and frequency of knee pain were examined. The severity of knee osteoarthritis was assessed by Lequesne Severity index (LSI). The level of disability was
measured by Stanford Healty Assessment Questionnarire (HAQ), and the function subscale of the WOMAC OA index. Results: In our study we found significant
correlations between radiographic grade, knee pain, duration of disease and LSI with disability(p<0.05). Further more a significant relation was found between
disability and severity and frequency of kneepain (p<0.05). Howerer we did not find significant correlations of age, obesity, joint tenderness, deformity, and
disability (p>0.05). Conclusion: This study shows that knee pain, duration of disease, radiographic grade are important to detect the level of disability in the
patients who have knee OA
Key Words: Knee Osteoarthritis, Disability

G‹R‹ﬁ
En s›k görülen eklem hastal›¤› olan osteoartrit (OA) eriﬂkinlerde fonksiyonel k›s›tl›l›¤›n (disabilite) en önemli nedenlerinden birisidir. Amerika Birleﬂik Devletlerinde fonksiyonel
k›s›tl›l›¤›n de¤erlendirildi¤i bir çal›ﬂmada osteoartrit romatoid
artritin iki kat› olarak bildirilmiﬂtir (1). Osteoartrit periferik
eklemler içinde en s›k diz ekleminde görülür ve ço¤unlukla
primer osteoartrit olarak karﬂ›m›za ç›kmaktad›r. Diz OA özellikle yaﬂl› bireylerde a¤r›, tutukluk, hareket k›s›tl›l›¤› ve kas
güçsüzlü¤üne neden olur. Semptomlar zamanla ﬂiddetlenerek

yürüme, merdiven ç›kma, aya¤a kalkma gibi günlük yaﬂam
aktivitelerinde k›s›tlanmalara neden olur. Eklemde dejeneratif
sürecin ilerlemesi sonuçta bireyi çevresine ba¤›ml› hale getirebilir (2,3). Osteoartrit yaﬂam süresinde de¤iﬂikli¤e neden
olmasa da, fonksiyonel kay›plara neden olarak yaﬂam
kalitesinde bozulmaya neden olur. Osteoartrit
de¤erlendirmesinde klinik belirtiler özellikle a¤r›, radyolojik
bulgular ve fiziksel fonksiyonel k›s›tl›l›k parametreleri kullan›lmaktad›r. Radyolojik bulgular her zaman klinik belirtilerle
uyumlu de¤ildir (4,5). Hastal›¤›n klini¤i, radyolojik ﬂiddeti,
obezite, depresyon ve anksiyete gibi faktörlerin fonksiyonel
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k›s›tl›l›¤›n derecesinde belirleyici olabilece¤i bildirilmiﬂtir.
(1,6).
Bu çal›ﬂmada diz osteoartriti olan hastalarda a¤r›, yaﬂ, hastal›k
süresi, obezite ve radyolojik bulgular de¤erlendirilerek
fonksiyonel k›s›tl›l›k ile iliﬂkisi incelenmiﬂtir.
GEREÇ-YÖNTEM
Çal›ﬂmaya American College of Rheumatology (ACR) tan›
kriterlerine göre (7) diz OA’i tan›s› alm›ﬂ 63(%75 )’ü kad›n,
21(%25)’i erkek toplam 84 hasta al›nd›. Fonksiyonel yetene¤i
etkileyebilecek sistemik hastal›¤› olan (kalp yetmezli¤i,
KOAH, Diabetes Mellitus) ve herhangi bir eklemde artriti bulunan hastalar çal›ﬂmaya dahil edilmedi. Hastalar›n yaﬂ›, cinsiyeti
ve hastal›k süresi belirlendi. Hastal›k süresi 5 y›l›n alt›nda ve
5 y›l›n üstünde olmak üzere grupland›r›ld›. Hastalar›n vücut
kitle indeksi (VK‹) kaydedildi. VK‹ de¤erlendirmesinde 2024.9 kg/m2 olanlar normal, 25-29.9 kg/m2 olanlar kilolu, 30
Kg/m2 olanlar ise obez olarak kabul edildi (8). Hastalar›n dizlerindeki a¤r›, kilitlenme ve boﬂalma hissi sorguland›. Fizik
muayenede palpasyonla hassasiyet, efüzyon, deformite,
popliteal kist ve eklem hareket aç›kl›¤› de¤erlendirildi.
Hastalar›n a¤r›s› Vizüel Analog Skala (VAS) ile ölçüldü( 0= a¤r›
yok, 10= dayan›lmaz a¤r›).Diz a¤r› skalas›na göre (9) son bir
hafta içindeki transfer ve ambulasyon aktivitelerinde a¤r›n›n
s›kl›¤› ve ﬂiddeti ayr› ayr› sorguland›. Hastalardaki a¤r› s›kl›¤›;
hiç, hemen hemen hiç, bazen, hemen hemen sürekli ve sürekli a¤r› olarak belirlendi. A¤r› ﬂiddeti ise; a¤r› yok, hafif a¤r›,
rahats›z edici a¤r›, daha s›k›nt›l› a¤r›, ﬂiddetli a¤r› ve
dayan›lmaz a¤r› olarak grupland›r›ld›. Diz osteoartritinin
ﬂiddetini belirlemek için Lequesne diz eklemi ﬂiddet indeksi
(Lﬁ‹) kullan›ld› (10). Bu indekste a¤r› veya rahats›zl›k, maksimum yürüme mesafesi (a¤r›l›) ve günlük yaﬂam aktiviteleri
de¤erlendirildi ve az, orta, ﬂiddetli, çok ﬂiddetli ve ileri derecede ﬂiddetli olarak grupland›r›ld›. De¤erlendirmede toplam
puan esas al›nd›. Fonksiyonel de¤erlendirmede Stanford
Genel Sa¤l›k Sorgulamas› (HAQ)’n›n alt ekstremite fonksiyonlar› ile ilgili bölümleri ve The Western Ontario ve MacMaster
Üniversiteleri (WOMAC)
Osteoartrit ‹ndeksinin alt
gruplar›ndan WOMAC-C kullan›ld› (11,12,13). HAQ’ da sorgulaman›n toplam skoru aktivite say›s›na bölünerek hasta skoru
belirlendi. WOMAC ile a¤r› (WOMAC-A), tutukluk (WOMACB) ve günlük yaﬂam aktiviteleri (WOMAC-C) de¤erlendirildi
(6). Radyolojik de¤erlendirmede 2 yönlü diz grafisi çekildi ve
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bu grafiler Kellgren- Lawrence kriterlerine göre de¤erlendirildi (14).Verilerin istatistiksel analizi SPSS 10,0 program› kullan›larak pearson korelasyon, ki- kare testi, student t-testi ve
tek yönlü varyans analizi ile yap›ld›.
BULGULAR
Çal›ﬂmaya kat›lan hastalar›n yaﬂ ortalamas› 61.54± 9.2 y›l ve
ortalama hastal›k süresi 4.17±3.7 y›l olarak belirlendi.
Hastalar›n VK‹’ne göre da¤›l›m› tablo I’ de gösterilmiﬂtir.
Tablo I. Hastalar›n VK‹’ne göre da¤›l›m›
VK‹ (kg/m2)
20-24.9 (Normal)
25-29.9 (Kilolu)
30 (Obez)

Hasta Say›s›
18 hasta
16 hasta
50 hasta

%
21.4
19.1
59.5

Eklem hassasiyeti de¤erlendirildi¤inde %35.7 hastada medial
tibiofemoral eklemde, %14.2 hastada lateral tibiofemoral
eklemde ve %7.1 hastada ise patellofemoral eklemde hassasiyet mevcuttu. Hastalar›n aktif eklem hareket aç›kl›¤› tüm
hastalarda normal s›n›rlarda olmakla birlikte, %31 hastada hem
fleksiyon hem de ekstansiyonda a¤r› vard›. Deformite hastalar›n %39.3’ünde saptand›. Bunlar›n %29.7’ i genu varum,
%9.6’ s› genu valgumdu. Kellgren – Lawrence radyolojik
de¤erlendirmesine göre hastalar›n de¤erleri tablo II’ de gösterilmiﬂtir.
Tablo II. Hastalar›n grafiklerinin Kellgren ve Lawrence’ye
göre da¤›l›m›
Radyoloji
Grade (0-1)
Grade (2-4)

Hasta Say›s›
36
48

%
42.85
57.15

Diz a¤r› skalas›na (DAS) göre a¤r› s›kl›¤› sorguland›¤›nda
sadece %4.8 hasta hiç a¤r›s› olmad›¤›n› belirtirken %32.1’inde
hemen hemen sürekli a¤r› mevcuttu. Hastalardaki a¤r› ﬂiddetinin da¤›l›m› ise tablo III’de gösterilmiﬂtir.
Tablo III. Hastalardaki a¤r› ﬂiddetinin da¤›l›m›
A¤r› ﬁiddeti (DAS)

A¤r› yok
Hafif a¤r›
Rahats›z edici a¤r›
Daha s›k›nt›l› a¤r›
ﬁiddetli a¤r›
Dayan›lmaz a¤r›

Hasta Say›s›

7 hasta
31 hasta
19 hasta
21 hasta
6 hasta
-

%

8.3
36.9
22.6
25.1
7.1
-
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Hastalar›n Lﬁ‹’ne göre de¤erlendirmeye ait sonuçlar tablo
IV’de, HAQ ile fonksiyonel k›s›tl›l›k de¤erlendirmesine ait
sonuçlar tablo V’ de gösterilmiﬂtir. DAS’ na göre a¤r› ﬂiddeti
ile her iki fonksiyonel k›s›tl›l›k ölçümü aras›ndaki fark istatistiksel olarak anlaml›yd› (p<0.005). A¤r› s›kl›¤› ile HAQ
fonksiyonel k›s›tl›l›k skoru aras›ndaki fark istatistiksel olarak
anlaml› iken (p<0.005), WOMAC-C ile de¤erlendirilen fonksiyonel k›s›tl›l›k ile anlams›z bulundu (p>0.05). VAS ile HAQ
fonksiyonel k›s›tl›l›k skoru ve WOMAC-A ile de¤erlendirilen
a¤r› ﬂiddeti ile WOMAC-C fonksiyonel k›s›tl›l›k aras›ndaki iliﬂki
istatistiksel olarak ileri düzeyde anlaml› idi. (r =0.9365
p<0.001,)
Tablo IV. Hastalardaki diz osteoartritinin Lﬁ‹’ne göre da¤›l›m›
Lequesne ﬂiddet indeksi
Az
Orta
ﬁiddetli
Çok ﬂiddetli
‹leri derecede ﬂiddetli

Hasta say›s›
17
15
15
20
17

%
20.2
17.9
17.9
23.8
20.2

Tablo V. Hastalarda fonksiyonel k›s›tl›l›¤›n da¤›l›m›
HAQ göre fonksiyonel k›s›tl›l›k
0-yok
>0-hafif ve orta
3-ileri derecede

Hasta say›s›
53
31
-

%
63.1
36.9
-

Hastalar›n fonksiyonel k›s›tl›l›k skorlar› ile radyolojik de¤iﬂim
aras›nda istatistiksel anlaml› fark mevcuttu (p< 0.05).
Hastalar›n fonksiyonel k›s›tl›l›k skorlar› ile yaﬂ, Lﬁ‹ ve obezite
aras›ndaki iliﬂki tablo VI’da gösterilmiﬂtir. Hastal›k süresi 5
y›ldan az ve 5 y›ldan fazla olan grup aras›nda fonksiyonel
k›s›tl›l›k skoru aç›s›ndan istatistiksel olarak anlaml› fark mevcuttu (p<0.05). Eklem hassasiyeti ve instabilite varl›¤› ile
Tablo VI. Fonksiyonel k›s›tl›l›k ile yaﬂ, Lﬁ‹ ve obezite
aras›ndaki iliﬂki
Fonksiyonel k›s›tl›l›k
Fonksiyonel k›s›tl›l›k
(WOMAC)
(HAQ)
Yaﬂ
Obezite
Lﬁ‹

r= 0.2821 P>0.05,
r= 0.025 P>0.05,
r= 0.5981 P>0.001,

r= 0.1742 P>0.05,
r= 0.017 P>0.05,
r= 0.6441 P>0.05,

fonksiyonel k›s›tl›l›k ölçümleri aras›nda istatistiksel olarak
anlaml› fark saptanmad› (p>0.05).
TARTIﬁMA
Fiziksel fonksiyonel k›s›tl›l›k, özellikle yaﬂl›larda major sa¤l›k
problemlerinden birisidir (13). Kas iskelet sistemi hastal›klar›
içinde en s›k osteoartritin görülmesi ve osteoartritin yaﬂla
prevalans›n›n artmas›, özellikle yaﬂl›lardaki fonksiyonel
k›s›tl›l›¤›n major nedeni olmas›n› sa¤lam›ﬂt›r (6,13,14,15). Diz
OA’inin baﬂl›ca risk faktörleri yaﬂ, obezite, cinsiyet ve travmad›r (16,17). Diz OA kad›nlarda daha fazla görülür (13,17).
Yaﬂlanma ile kartilajda meydana gelen de¤iﬂiklikler, subkond
ral kemi¤in esnekli¤ini yitirmesi ve eklem hasar›n›
kolaylaﬂt›ran nöromüsküler de¤iﬂiklikler yaﬂla birlikte osteoart
ritin art›ﬂ nedeni olarak gösterilmiﬂtir (3). Bizim çal›ﬂmam›zda
da hastalar›m›z›n büyük ço¤unlu¤unu kad›nlar (%75)
oluﬂturuyordu ve ortalama yaﬂ 61.54±9.2 y›l idi
Fonksiyonel k›s›tl›l›¤› etkileyen faktörlerin; yaﬂ›n artmas›,
e¤itim durumunun azalmas›, obezite, cinsiyet, quadriseps kas
gücünde azalma, a¤r› ve radyolojik de¤iﬂim oldu¤u savunulmaktad›r (18-21). Diz OA’inde fonksiyonel kayb›n
ölçülmesinde kullan›lan WOMAC osteoartrit ‹ndeksi ve HAQ
geçerlili¤i kan›tlanm›ﬂ fonksiyonel k›s›tl›l›k ölçümleridir (6,12).
Diz
osteoartritindeki
fonksiyonel
k›s›tl›l›¤›n
de¤erlendirilmesinde alt ekstremite fonksiyonunun ölçülmesi
oldukça önemlidir (22). Bunun için son zamanlarda yap›lan
çal›ﬂmalarda fonksiyonel kayb›n belirlenmesinde, günlük
yaﬂam aktivitelerinin de¤erlendirildi¤i WOMAC-C
kullan›lm›ﬂt›r (6).
A¤r›n›n fonksiyonel k›s›tl›l›¤›n derecesinde rolü oldu¤una dair
bir çok çal›ﬂma vard›r (13,21,23,24,25,26). Diz a¤r›s› olanlarda,
diz a¤r›s› olmayanlara göre fonksiyonel k›s›tl›l›k riski 1.5 kat
daha fazlad›r (13). Jordan ve arkadaﬂlar› diz a¤r›s›n›n ﬂiddetinin fonksiyonel k›s›tl›l›k düzeyini etkiledi¤ini göstermiﬂlerdir
(26). Salaffi ve arkadaﬂlar› a¤r› ﬂiddetini McGill a¤r› sorgulamas› skalas› ile Van Bear ise a¤r› ﬂiddetini VAS ile belirleyerek
yapt›klar› çal›ﬂmalarda a¤r›n›n HAQ fonksiyonel k›s›tl›l›k skorunu artt›rd›¤›n› belirtmiﬂlerdir (22,23). A¤r› ﬂiddetinin
fonksiyonel k›s›tl›l›¤› etkilemesi; a¤r›dan dolay› fiziksel aktivite
den kaç›n›lmas›na ve dolay›s›yla inaktiviteden dolay› kaslar›n
kullan›lmamas›na ba¤lanm›ﬂt›r . Ayr›ca hastan›n psikolojik
durumu da a¤r› düzeyi ve aktiviteyi etkilemektedir (27). Bir
çal›ﬂmada WOMAC –A ile belirlenen a¤r› ﬂiddetinin WOMAC-
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C fonksiyonel k›s›tl›l›k skorunu artt›rd›¤› gösterilmiﬂtir (6).
A¤r›y› VAS, DAS ve WOMAC-A ile de¤erlendirdi¤imiz
çal›ﬂmam›zda VAS de¤erleri ile HAQ fonksiyonel k›s›tl›l›k
skoru, WOMAC-A de¤erleri ile WOMAC-C fonksiyonel
k›s›tl›l›k skoru aras›nda ileri düzeyde anlaml› iliﬂki mevcuttu
(p<0.001 ). DAS a¤r› ﬂiddeti ile HAQ fonksiyonel k›s›tl›l›k
skoru ve WOMAC-C fonksiyonel k›s›tl›l›k skoru aras›nda
anlaml› fark saptand› (p<0.005). DAS a¤r› s›kl›¤›n›n ise HAQ
fonksiyonel k›s›tl›l›k skoru ile aras›nda anlaml› fark mevcuttu(p<0.005).
Diz OA’n›n radyolojik tan›s›nda osteofit, skleroz, medial ve
lateral eklem aral›¤›n›n daralmas› ayr› ayr› de¤erlendirilerek
hastal›¤›n radyolojik ﬂiddeti de¤erlendirilebilmektedir.
Hastal›¤›n radyolojik ﬂiddetinin fonksiyonel k›s›tl›l›¤a katk›s›
konusunda tam bir fikir birli¤i yoktur (6,13). Van Bear ve arkadaﬂlar› hastal›¤›n radyolojik ﬂiddeti ile WOMAC-C fonksiyonel
k›s›tl›l›k skoru aras›nda anlaml› fark olmad›¤›n› özellikle
osteofit ve eklem aral›¤›ndaki daralman›n fonksiyonel k›s›tl›l›k
düzeyine etkisiz oldu¤unu göstermiﬂlerdir (23). 1999’da
yap›lan bir çal›ﬂmada radyolojik de¤iﬂimin WOMAC-C
fonksiyonel k›s›tl›l›k düzeyini etkiledi¤i bildirilmiﬂtir (6). Mc
Alindan ve arkadaﬂlar› HAQ skalas› ile de¤erlendirdikleri
fonksiyonel k›s›tl›l›k düzeyinin radyolojik de¤iﬂimle ilgili
oldu¤unu tespit etmiﬂler ve radyolojik ﬂiddetin belirlenmesinde, özellikle patellofemoral eklemin darl›¤›n›n
fonksiyonel k›s›tl›l›k düzeyini artt›rd›¤›n› göstermiﬂlerdir (13).
Bizim çal›ﬂmam›zda HAQ ve WOMAC-C skalas› ile
de¤erlendirilen fonksiyonel k›s›tl›l›k düzeyi ile radyolojik
de¤iﬂim aras›ndaki fark istatistiksel olarak anlaml› bulundu
(p<0.005).
Diz OA’li hastalarda fonksiyonel k›s›tl›l›¤› etkileyen bir di¤er
de¤iﬂkenin de VK‹ oldu¤u kabul edilmektedir
(4,6,13,14,15,17,20). VK‹ yüksek olan diz OA’li hastalarda
inaktiviteye ba¤l› olarak alt ekstremitede yeterli istemli kas
kontraksiyonu yap›lamamakta, dolay›s›yla fonksiyonel yetersiz
lik oluﬂmaktad›r. A¤›r vücut a¤›rl›¤›; a¤›rl›k taﬂ›yan eklemlerde
yüklenmeyi artt›rmakta, postür, yürüme ve lokomotor
aktiviteyi etkileyerek eklem biyomekani¤inde de¤iﬂikli¤e
sebep olmaktad›r. Ayr›ca eklem kartilaj›nda metabolik
de¤iﬂikli¤e yol açarak osteoartrite neden olmaktad›r. Bunlara
ba¤l› geliﬂen musküloskeletal a¤r› ve yap›sal de¤iﬂiklikler
fonksiyonel kay›p yaratmaktad›r (15). Creamer WOMAC
osteoartrit skalas›nda skorun VK‹ yüksek olan hastalarda
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artt›¤›n› ayr›ca a¤r› ﬂiddetinin de obez olan hastalarda daha
fazla oldu¤unu göstermiﬂtir (6). Çal›ﬂmam›zda obez olan
hastalardaki WOMAC fonksiyonel k›s›tl›l›k skoru ortalama
de¤eri 18.84± 18.7 iken, obez olmayan hastalar›n ortalama
WOMAC fonksiyonel k›s›tl›l›k de¤eri 9.03 ±15.06 idi. Bununla
birlikte her iki fonksiyonel k›s›tl›l›k de¤erlendirme skoru ile
obezite aras›nda anlaml› iliﬂki saptanmad› (p>0.05). Bunun
sebebinin obez hasta say›s› ile obez olmayan hastalar›n
say›s›n›n eﬂit olmamas›ndan kaynakland›¤›n› düﬂündük.
‹lerleyen yaﬂ ile birlikte kas gücünün azalmas›, eklem
biyomekani¤inin bozulmas›, radyolojik de¤iﬂimin artmas› gibi
nedenler diz OA’inde a¤r›y› artt›rmaktad›r. Böylece hastalarda
fiziksel inaktivite dolay›s›yla fonksiyonel kay›p meydana
gelmektedir. 55 yaﬂ üzerindeki hastalarda fonksiyonel k›s›tl›l›k
riski 1.8 kat artmaktad›r (13). Biz çal›ﬂmam›zda her iki
fonksiyonel k›s›tl›l›k de¤erlendirme skoru ile yaﬂ aras›nda
anlaml› iliﬂki saptamad›k (p>0.05). Bu sonucun hastalar›m›z›n
büyük ço¤unlu¤unun belli bir yaﬂta (55-56) toplanm›ﬂ
olmas›ndan kaynaklanm›ﬂ olabilece¤ini düﬂündük.
Il›ml› radyolojik de¤iﬂimde hastal›k süresi 65 veya 312 hafta
aras›ndad›r. Hastal›k süresi 5 y›ldan fazla olanlarda diz
OA’inde semptomlar daha fazlad›r. Ortalama hastal›k süresi
8.3±7.3 y›l olan bir çal›ﬂmada hastalardaki fonksiyonel k›s›tl›l›k
düzeyi ile hastal›k süresi aras›ndaki ba¤lant› anlaml› bulunmuﬂtur (6). Çal›ﬂmam›zda da ortalama hastal›k süresi 4.17±3.7
y›l idi ve her iki fonksiyonel k›s›tl›l›k ölçümü ile hastal›k süresi aras›nda istatistiksel olarak anlaml› fark bulduk(p<0.05).
Eklem hassasiyeti , limitasyon, instabilite, quadriseps kas
gücünde azalma, anksiyete ve depresyon gibi faktörler
fonksiyonel k›s›tl›l›¤›n düzeyinde etkilidir (21,24,27). Biz
çal›ﬂmam›zda eklem hassasiyeti ve instabilite ile fonksiyonel
k›s›tl›l›k aras›nda istatistiksel anlaml› fark tespit etmedik
(p>0.05). Bu sonucun eklem hassasiyeti ve instabilitesi olan
hasta say›s›n›n azl›¤›na ba¤l› olabilece¤ini düﬂündük.
Diz OA’inde hastal›k ﬂiddetini belirlemek üzere Lﬁ‹ kulland›k.
Bu indeksin diz OA ile ilgili çal›ﬂmalarda kullan›lmas› Avrupa
Romatizma Birli¤i taraf›ndan da önerilmektedir (28). Yap›lan
bir çal›ﬂmada HAQ fonksiyonel k›s›tl›l›k ile Lﬁ‹ ileri düzeyde
anlaml› bulunmuﬂtur (29). Çal›ﬂmam›zda her iki skala ile
de¤erlendirilen fonksiyonel k›s›tl›l›k düzeyi ile Lﬁ‹ aras›nda
istatistiksel anlaml› iliﬂki tespit ettik (p<0.05). Diz OA’inde a¤r›,
maksimum yürüme mesafesi ve günlük yaﬂam aktivitelerinin
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de¤erlendirildi¤i Lﬁ‹ hastalar›n fonksiyonel durumunu da
de¤erlendirebilen bir skalad›r. Diz OA’inde fonksiyonel
k›s›tl›l›¤›n belirlenmesinde ; a¤r› ﬂiddeti, radyolojik de¤iﬂim,
obezite, yaﬂ, hastal›k süresi , instabilite, deformite ve hastalar›n psikolojik faktörleri oldukça önemlidir.
Sonuç olarak diz OA’li hastaya yaklaﬂ›mda ve tedavisinin planlanmas›nda, diz a¤r›s› ve radyolojik bulgular›n fonksiyonel
k›s›tl›l›¤›n derecesini belirleyici oldu¤u göz önünde tutulmal›d›r.
KAYNAKLAR
1. Bodkey EM. The effect of osteoarthritis on disability and health care
use in Canada. J Rheumatol 1995; 32 (43) : 19-22.
2. Monkin SH, Bronth DK. Pathogenesis of osteoarthritis. In Ruddy
Shaun, Harris DE, Sledge BC editors. Textbook of Rheumatology
Philadelphia: WB Saunders company 2001; 1391-1409.
3. Felson DT, Naimork A, Anderson S. The prevalance of knee
osteoarthritis in the eldery- The Framingham osteoarthritis study.
Arthritis Rheum 1987;30:914-918
4. Davis MA, Eftinger WH, Neuhaus JM. Obesity and osteoarthritis of the
knee NHANES: I. Semin Arthritis Rheum 1990; 20: 34-41.
5. Hannan MT, Felson DT, Pincus T. Analysis of the discordance between
radiographic changes and knee pain in osteoarthritis of the knee. J
Rheumatol 2000; 27: 1513-1517.

5

13. McAlindon TE, Cooper C, Kirwan JR, et al. Determinants of disability
in osteoarthritis of the knee. Annals of Rheumatic Diseases 1993; 52:
258-262.
14. Brandt KD, He›lman DK, Slemenda C, et al. A comparison of lower
extremity muscle strength, obesity, and depression scores in elderly
subjects with knee pain with and without radiographic evidence of
knee osteoarthritis. J Rheumatol 2000; 27: 1937-46.
15. Slemenda C, He›lman DK, Brandt KD, et al. Reduced quadriceps
strength relative to body weight. A risk factor for knee osteoarthritis in
women?.Arthritis Rheum 1998; 41(11): 1951-9.
16. Mazzuca SA, Brandt KD, Katz BP, et al. Effects of self- care education
on the health status of inner- city patients with osteoarthritis of the
knee. Arthritis Rheum 1997; 40(8) 1466-74.
17. Cooper C, Snow S, McAl›ndon TE, et al. Risk factors for the incidence
and progression of radiograph›c knee osteoarthritis. Arthritis Rheum
1999 43(5): 995-1000.
18. Keefe FJ, Caldwel DS, Queen K, et al. Osteoarthritis knee pain: a
behavioral analysis. Pain 1987; 28: 309-21.
19. Verbrugge LM, Gates DM, Ike RW. Risk factors for disability among U.S.
adults with arthritis. J Clin Epidemiol 1991; 44: 167-82.
20. Jordan JM, Luta G,Renner J, et al. Self reported functional status in
osteoarthritis of the knee in a rural Southern community: the role of
sociodemographic factors, obesity and knee pain. Arthtitis Care Res
1996; 9: 27.

6. Creamer P, Lethbridge-Cejku and Hochberg MC. Factors associated
with functional impairment in symptomatic knee osteoarthritis
Rheumatology 2000; 39: 490-496.

21. Yelin E, Lubeck D, Holman H, et al. The impact of rheumatoid arthri
tis and osteoarthritis: the activities of patients with rheumatoid arthritis
and osteoarthritis compared with controls. J Rheumatol 1987; 14:
710-7

7. Altman R, Asch E, Blach D, et al. Development of criteria for the
classification and reporting of osteoarthritis of the knee. Arthritis
Rheum 1986; 29: 1039-49.

22. Salaffi F, Cavalieri F, Nolli M, et al. Analysis of disability in knee
osteoarthritis. Relationship with age and psychological variables but
not with radiographic score. J Rheumatol 1991; 18: 1581-6.

8. Felson DT: Does excess weight cause osteoarthritis and ,if so , why?
Ann Rheum. Dis 1996; 55(9): 668-670.

23. Van Baar ME, Dekker J, Lemmens J, et al. Pain and disability in patients
with osteoarthritis of hip or knee: the relationship with articular,
kinesiological and psychological characteristics. J Reumatol 1998; 25:
125-33.

9. Rejeski WJ, Ettinger HW, Shumaker S, et al. The evaluation of pain in
patients with knee osteoarthritis. J Rheumatol 1995; 22: 1124-1129.
10. Lequesne MO, Samson S: Incides of severity in osteoarthritis for weight
bearing joints. J Rheumatol 1991; 18(Suppl 27): 16-28.
11. Fries UF, Spitz P, Kranies RG, et al. Measurement of patient outcome in
arthritis. Arthritis Rheum 1980; 23: 137-45.
12. Roos EM, Klassbo M, Lohmander LS. WOMAC osteoarthritis index.
Rheumatol 1999; 8: 210-5.

24. Guccione AA, Felson DT, Anderson JJ. Defining arthritis and
measuring functional status in elders: methodological issues in the
study of disease and physical disability. Am J Public Health 1990;80:
945-9.
25. Davis MA, Ettinger W, Neuhaus J, Mallon KP. Knee osteoarthritis and
physical functioning: evidence from the NHANES I epidemiological
follow-up study. J Rheumatol 1991; 18:591-8.

6

26. Jordan JM, Luta G, Renner J, et al. Knee pain and knee osteoarthritis
severity in self reported task specific disability: the Johnstone County
Osteoarthritis Project. J Rheumatol 1997;24:1344-9.
27. Ettinger WH, Davis MA, Neuhaus JM, et al. Longterm physical
functioning in persons with knee osteoarthritis from NHANES. I:
Effects of comorbid medical conditions. J Clin Epidemiol 1994; 47:
809-15.
28. Lequesne MG, Samson M. Indices of severity in osteoarthritis for weight
bearing joints. Eular Bulletin 1992; 3: 85-87.
29. Akçakuﬂ S.Diz osteoartritinde klinik, radyografik ve fonksiyonel
degerlendirme. Uzmanl›k tezi. Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Merkezi 1997.

Demir ve ark.

