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 Giriş-Amaç: 

Frontal plandaki eklem dizilim bozuklukları, diz osteartrit(OA)’inde sıklıkla saptanır.  

Alt ekstremite dizilimi kabaca femur ve tibianın koronal plandaki birbirine göre konumudur. 

Femur ve tibianın birbirine göre açılanmalarında, anatomik aks(AA) ve mekanik aks(MA) 

olmak üzere iki parametre ortaya konmuştur. Pedobarografi(PBG) yürüme esnasında yer tepki 

kuvvetinin hassas bir şekilde ve noktasal olarak ölçülmesine olanak sağlar. Bu uygulama yere 

temas eden ayakta, dinamik olarak oluşan basınç değerlerini gösterir ve karşılaştırır. Alt 

ekstremitenin aksiyel dizilimini etkileyen hastalıkların tanı, tedavi ve takiplerinde yürüme 

analizi ve bunun bir parçası olan plantar basınç analizinin de yeri vardır.  

            Bu çalışmadaki amacımız; diz OA’lı hastalarda görülebilen MA açısı değişimlerinin, 

ayakta durma ve yürüyüş esnasında değerlendirilen ayak ölçüm parametrelerine etkisini 

saptamaktı. 

Gereç-Yöntem: 

            İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon 

Anabilim Dalı polikliniğine Temmuz 2008-Aralık 2008 tarihleri arasında her iki diz ağrısı 

yakınması ile başvuran ve ACR ölçütlerine göre her iki dizinde OA saptanan 50 kadın 

hastanın toplam 100 dizi değerlendirildi. Çalışmaya alınan hastaların; klinik, radyolojik, PBG 

ve fonksiyonel değerlendirmeleri yapıldı. Tüm hastalara, hasta değerlendirme formu 

dolduruldu. 

Bulgular: 

            Hastaların yaş ortalaması 58±7,9 yıldı. Hastaların meslek durumuna göre 

dağılımlarına bakıldığında % 86’sı ev hanımı, % 8’i emekli, % 2’si memurdu. Hastaların ağrı 

şiddeti visual analog skalasına göre ortalaması 6,9 idi. Ağrı süresi ortalaması 47,92 aydı. 

Vücut kitle indeksi(VKİ) ortalaması 28 kg/m² olup, VKİ derecelendirmesine göre kilolu 

grubundaydı. Hastaların klinik bulguları değerlendirildiğinde; varus ve valgus deformitesi 

varlığı benzer oranlarda bulundu. Sol dizde, sıvı artışı ve presyonla eklem aralığı ağrısının 

varlığı, sağ dize göre daha sıktı, fakat istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı. Hastaların 

eklem hareket açıklıkları her iki dizde de benzer değerlerdeydi. Hastaların sağ ve sol dizlerine 

ait özel testlerinin pozitifliğine göre dağılımları benzer özellik göstermekteydi. Hastaların 

radyolojik evrelemelerine bakıldığında, evre 2’de % 30 ve evre 3’te % 56 olgu 

bulunmaktaydı. Hastalara ait MA açı değerleri ortalamaları benzerdi. Hastaların, sağ ve sol alt 

ekstremite dizilim bozukluğu varlığına göre dağılımları benzerdi. Varus dizilim bozukluğu 

olanların ortalama açı değerleri; sağ alt ekstremite 175,94 ve sol alt ekstremitede ise 176,5 idi. 

Hastalar Lequesne indeksi ve WOMAC skor ortalama değerlerine göre, fonksiyonel açıdan 

kötü durumdaydı. Hastaların radyolojik ölçümlerine göre MA açıları ile PBG ölçüm değerleri 

arasındaki korelasyonlar değerlendirildi. Sadece sağ MA açısı ile sağ dinamik temas alanı 

arasında pozitif hafif dereceli korelasyon saptandı. Sol diz ve aynı taraf ayağa ait ölçümler 

arasında korelasyon saptanmadı. Hastaların sağ ve sol MA açıları OA evresi arasında negatif 

düşük derecede korelasyon saptandı. Hastaların yaşları ile sağ statik temas alanı arasında 

düşük dereceli pozitif korelasyon, VKİ’leri ile sağ statik maksimum kuvvet arasında da orta 



dereceli pozitif korelasyon saptandı. Hastaların yaşları ile sağ ve sol dinamik temas zamanı 

arasında düşük dereceli pozitif korelasyon bulundu. Hastaların VKİ’leri ile sağ ve sol dinamik 

maksimum kuvvetleri arasında, orta dereceli pozitif korelasyon vardı. 

Sonuç: 

Çalışmamızın sonucu olarak; sağ diz MA açısı ile dinamik değerlendirmede sağ ayak temas 

alanı arasında hafif pozitif korelasyon saptandı. Ayağın statik ve dinamik diğer PBG 

parametreleri ile MA açısı arasında korelasyon saptanmadı. Her iki dizin anamnez, fizik 

mueyene, MA ve pedobarografi değerlendirmeleri arasında anlamlı hiçbir fark olmadığından 

bu korelasyon açıklanamadı. 

Diz MA açısı değişimlerinin statik ve dinamik PBG parametrelerine olan etkisini 

değerlendirmek için, ayak tabanını bölgelere ayırabilen daha üst bir yazılım paketi kullanılan 

ve daha geniş hasta gruplarını içeren çalışmaların yapılması gerekmektedir. 
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