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GİRİŞ VE AMA ç 

İnsanı diğer canlılardan ayıran en önemli özellik düşüne

bilme yanında, ayakta dik olarak durabilme ve tüm ekstremitelerini 

günlük yaşam içinde dilediğince kullanabilmesidir. İnsanın bütün 

bunları başarabilmesinde büyük rol oynayan omurga belli gelişim 

evresini tamamlayarak görevlerini yerine getirir. Ayrıca, omurganın 

vücudun dik durmasını sağlamanın yanısıra hayatsal görev yapan tüın 

iç organların korunmasında ve çalışmalarını başarı ile sürdürmesinde 

de payı büyüktür. 

Tüın görevlerini başarabilmek için öncelikle omurganın amaca 

uygun diktile devamı gerekir. Kısaca, "İdeal duruş" olarak adlandır

dığımız postür, vücudun farklı kısımlarının amaca uygun, düzenli bir 

şekilde dizilmesi ve bütün sistemlerin günlük yaşantıda en az enerji 

sarfı ile en üst düzeyde çalışmasıdır. Normal postür değişik neden

lerle kısmen yada tamamen bozulabilir. Bunlardan biri olan skolyozJ 

omurganın postüral bir kusuru olup birçok problemi de beraberinde 

getirir ve vücut düzgünlüğünü bozar. 

$kolyoz gelişme çağındaki çocukların ve özellikle ailelerin 

çok tedirgin oldukları bir durumdur. 
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Bu deformite hem çocukta çeşitli psikolojik ve sosyal problemlere 

yol açmakta hem de aileleri telaşa düşürmektedir. 

Skolyoz tedavisi konusunda Hipokrat zamanından günümüze 

değin çeşitli ortopedik, fizik tedavi ve cerrahi yöntemler kulla

nılmaktadır. Konumuz olanıfizik tedavi yöntemlerinden biri olan 

egzersiz tedavisinin fonksiyonel skolyoz üzerindeki etkisini göz

leyebilmek ve skolyozlu vakaların erken tesbitinde okul taramala

rının önemini vurgulamaktır. Bu amaçlar doğrultusunda Ekim 1987 -

Ocak 1988 öğrenim döneminde Şişli ilçesine bağlı 6 ilkokul ve 3 

ortaokulda skolyoz taraması yapılmıştır. Tarama İlkokulların 4 ve 

5 ve ortaokulların ı·, 2, 3. sınıflarında öğrenim gören 10 - 13 

yaş gurubundaki öğrencileri içerip toplam 2200 adet öğrenci taramadan 

geçirilmiştir. Bunlardan skolyozları ıs•- 38• arasındaki 28 olgu 

sürekli tedaviye alınarak egzersiz_programı uygulanmış, skolyozları 

ıs• den küçük olan 11 olguya ise ev programı verilerek gönderilmiş

tir. Egzersiz programına alınan grupta tedavi öncesi ve tedavi son

rası bulgular değerlendirilerek aradaki farklar saptanmaya çalışıl

mış ve bu grubun radyolojik sonuçları ev programı verilen grupla 

kıyaslanmıştır. 
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GENEL BİLGİLER 

a) VERTEBRAL KOLONUN EMBRİYOLOJİSİ: 

Embriyonun oluşumu döllenmiş bir yumurta ile başlar. Embriyonel dö

nemde birinci hafta aktif hücre bölünmesi görülür, embriyo blastula,gastrula 

devrelerinden geçer. Daha sonra mezoderm ve ektoderm tabakaları meydana ge

lir. 4-8 haftalar arasında organizma segmentlere ayrılarak insan şeklinde 

farklılaşmaya başlar. Endoderm'den, gastrointestinal sistem ve ona bağlı 

organlar ile solunum sistemi meydana gelir. Ektoderm'den, beyin, sinir doku

su, duyu organları, deri ve deri altı dokusu gelişir. Mezoderm'den, cinsiyet 

bezleri, böbrek ve böbreküstü bezleri, idrar kanalları, kan damarları, bağ 

dokusu, iskelet ve kas dokuları oluşur ( 16,18). 

Kartilaj modelinin gelişi ve eklem hareketleri fötal hayatın 7-8. 

haftalarında meydana gelir. Kemikleşme fötal hayatın 7. haftasından sonra 

görülür. Embriyonun gelişi 3 safhada tamamlanır. 

a. Membranöz safha 3. ayın bitiminde gerçekleşir. 

b. Kondrojenöz safha: 5. hafta civarında başlayarak bütün fötal ha

yat boyunca devam eder. 

c. Östeojenöz safha 

olan devredir. 

3. ayda başlayan ve doğumda bile tamamlanmamış 

Fötal hayatın 7. ayında her vertebra cisminin kaudal ve sefalik kıs-

mının üzerinde büyüme kıkıl"dakları gelişir. bunlar omurganın kıkırdak hücre

leri olup, bu hücrelerin bölünmesi ile büyüme gerçekleşir. 

Fötal hayatın 3-6 • aylarında transvers, spinöz ve artküler çıkıntı

lar üzerinde sekonder kemikleşme merkezleri gelişir ve 13-18 yaşları arasın

da birbirleriyle birleşir. Vertebra cisimlerinin alt ve üst yüzey köşele

rini çevreleyen kıkırdak halkalar da kemikleşmeye başlar ve bu halka vertebra 

cismi ile 18 yaşlarında füzyona uğrar. 
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Epifiz kıkırdakları 13-18 yaşları arasında kapanır. Fakat interver

tebral diskin beslenmesi için vertebra cisminin uç kısmında bir kıkırdak 

tabakası kalır ( 47 ). 

b) VERTEBRAL KOLONUN ANATOMİSİ: 

Vertebral kolon, toplam 32 veya 33 vertebranın üst üste kilitlenerek 

dizilmesi ile meydana gelmiş olup 7 servikal, 12 trokal, 5 lumbal, 5 sakral 

ve 4 koksigeal vertebradan oluşmaktadır. Vertebral kolonun görevlerini şöyle 

sıralayabiliriz (13,46, 54) : 

1. Pelvik halkayı tamamlayarak ve destek görevi yaparak dik pozisyonu 

sağlar. 

2. Göğüs kafesinin ağırlığını taşıyarak, toraks ve abdominal kavite 

arasında dengeyi sağlar. 

3. Spinal hareketleri sağlayan birçok kas için origo ve insersiyo 

yeridir. 

4. Omuz kuşağı ve pelvisin hareketlerini sağlayan kaslar için origo 

yeridir. 

5. İçinde yer alan omuriliği sararak, onu çeşitli mekanik etkilerden 

korur. 

6. Eklemleri ve diskleri sayesinde hem hareketlilik esnasında oluşa

bilecek hem de vücudun diğer bölgelerinden gelen şok ve stresleri absorbe 

ederek, bunları en uygun şekilde etrafa dağıtır. 

Genel olarak vertebralar, korpus vertebra ve arkus vertebra olarak 

2 kısımdan meydana gelirler. Her vertebra korpus vertebraların oluşturduğu 

anterior kolon ve arkus vertebraların oluşturduğu posterior kolon ile 

pediküller vasıtası ile birleşmiştir. Pediküllerden sonra, laminalar ve 

laminaların birleşmesiyle arkada spinal çıkıntılar ve yanlarda transvers 

çıkıntılar yer alır. Ayrıca yanlarda interartiküler fasetleri oluşturan 

çıkıntılar bulunur. Servikal torakal ve lumbal vertebralar diğerlerinden 

farklı olup gerçek vertebra olarak adlandırılır. Erişkin insanda sakral ve 

koksigeal vertebralar birleşerek sakrum ve koksiks'i meydana getirir. 

Gerçek yani hareketli vertebralar birbirlerinden fibrokartilajdan olu

şan intervertebral disklerle ayrılmış olup, yalnız 1 ve 2. servikal vertebra 

olan atlas ile aksis arasında disk bulunmaz ( 43, 46, 54 ). 
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Fötüste vertebra uzun kifotik körv'biçiminde· olup, tlorsal ve 'pelvik 

eğrileri içerir, koksigeal körv oldukça kısadır. Postnatal hayatın başların

da çocuk başını dik tutarak, lordotik körv ile bunu biraz kompanse eder. Ço

cuğun başını dik tutması ile servikal eğri, oturmaya başlaması ile lumbal 

eğri gelişir. Sekonder körv olan servikal ve lumbal körvler genişliği arte

rior yönde olan intervertebral diskler t·arafından oluşturulurken, primer 

körv olan dorsal ve pelvik körvler posterior yönde genişliğe sahip omurlar 

tarafından biçimlendirilirler. İlk iki sene süresince lumbal vertebralar 

hızla büyür, lumbal bölgenin uzaması ile bel bölgesi genişler. Bunun iki ayak 

üzerinde yürüme ile ilişkili olduğu bilinmektedir (1, 54). 

ŞEKİL 1 

Sc.n,;ki,.\ 
lordc.z. 

Lorı'lber 
lordc-z. 

VERTEBRAL KOLONUN FİZYOLOJİK EĞRİLİKLERİ 

Omurga frontal düzlemde, 

1. servikal vertebradan son lumbal 

vertebraya kadar korpuslarda uyumlu 

bir genişleme ve 1. sakral vertebra

dan koksigeal bölgeye kadar ise uyuml 

bir azalmaya sahiptir. 

Bu kütlelerdeki genişleme, ağırlığın 

en çok bindiği ve hareketliliğin en 

fazla olduğu bölgelerin bunlara da

yanacak özellikte olması prensibi

ne dayanır. Yapısal olarak en güçlü 

bölge lumbal bölgedir. Bu nedenle 

omurganın en fazla transvers çapı 

ı4_5 , en geniş sagital çapı ise 

ı2_3e aittir. 

Omurgaya sagital düzlemde bakacak olursıık, 4 tane fizyolojik eğri oldu

ğunu görürüz. Bu eğrilikler bulundukları yere göre isim alırlar. (46,54) (Şekil 

Servikal eğri: 1. servikal omurdan 2. dorsal omura kadar uzanıp, 

servikal bölgede açıklığı arkaya bakan bir lordoz oluşturur. 

Dorsal (Torakal) eğri : 2. dorsal omurdan 12 dorsal omura kadar uza

nıp, torakal bölgede açıklığı öne bakan kifoz oluşturur. 
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Lumbal Eğri : 12. dorsal omurdan °lumbosa'kra1 -•ekleme "'kadar uzanıp 

lumbal bölgede açıklığı arkaya bakan lordoz oluşturur. 

Sakral ( Pelvik) eğri: Lumbosakral eklemden koksiks'in uçuna kadar 

uzanıp, kaslar bölgede açıklığı öne bakan kifoz oluşturur. Sakral omurganın 

total füzyonu nedeniyle sabittir. 

Korpus vertebraların arkası ile arkus vertebraların önü arasında, 

vertebral kanal yer alıp içinde Medulla Sipinalis bulunur. İntervertebral 

fasetler ile korpus vertebra arasında oluşup yanlara açılan kanallara inter

vertebral foremen denir. Bu kanallarda duyu ve motor lifler bulunduran Luscha 

sinirleri bulunur. Bu foremenler intervertebral fasetlerin önünde bulunurlar 

fakat ilk iki servikal eklemde buna uymazlar. 

Her bir vertebranın iki çift artiküler yüzü olup bunlardan biri üst 

diğeri altta yer alır. Eklemi oluşturan bir üst vertebranın alt artiküler 

yüzü ile bir alt vertebranın üst yüzüdür. Vertebralar arasındaki hareket 

intervertebral eklemlerde meydana gelir. Eklem yüzlerinin hareket sırasında 

birbirleri üzerinde kayması nedeniyle, hareket merkezi intervertebral disk 

içindedir. İntervertebral eklemler sinoviyal membran, eklem kapsülü ve 

ufak semilunar menisküse sahip olup gerçek eklemdirler (46, 54). 

VERTEBRAL KOLONUN HAREKETLERİ 

Omurga; vertebralar diskler, ligamentler ve kaslardan meydana gel

miş olup, gövdeden pelvise uzanır. Bu da fiziksel hareketlere izin verir. 

Diskler ve vertebralar birbirleriyle sıkıca kilitli olup, kuvvetli bir fib

röz yapıdan oluşan anulus fibrozus ile tutunurlar. Disklerin en önemli gö

revi şok absorban sistemi oluşturarak omiriliği korumaktır (30,31). 

İntervertebral eklemlerde ortaya çıkan hareketler artiküler faset

lerin dizilişi ile ilgili olup, sagital düzlemde fleksiyon ve ekstansiyon, 

frontal düzlemde lateral fleksiyon ve transver düzlemde aksiyal rotasyona 

izin verirler. 

Servikal intervertebral eklemler, transvers düzleme uyacak şekilde 

hafifce aşağı ve geriye doğru yani obliktir. Sagital düzlemde fleksiyon ve 

ekstansiyon, frontal düzlemde lateral fleksiyon ve transver düzlemde rotas

yonel harekete izin verirler. En rahat yapılan hareket lateral fleksiyondur. 
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Torakal intervertebral eklemler, frorttal düzleme uyarlar, en rahat 

yapılan hareketler fleksiyon ve rotasyondur. Bu bölgede spinöz çıkıntıla

rın üst üstte binmesinden dolayı ekstansiyon kısıtlanmıştır. 

Lumbal bölgede, intervertebral eklemlerin dizilişi sagital düzleme 

uygun olup üst yüzü konkav, alt yüzü konvekstir. Bu nedenle fleksiyon ve 

ekstansiyon hareketine, lateral hareketten daha çok izin verirler. 

Lumbosakral eklemin, Lumbal 5 ve sakral 1 artiküler fasetleri frontal 

düzleme uyduğundan en fazla lateral fleksiyon hareketi meydana gelir. 

Sakroiliak eklemle, sakroiliak bağlar tarafından kuvvetlendirilmiş 

olup, transvers eksen etrafında biraz ratosyona izin verirler ( 54). 

VERTEBRAL KOLONUN BAĞLARI : 

Kasılma yeteneğine sahip olmayan fakat omurganın itrinsik dengesinin 

sağlanmasında büyük payı olan bağlar, iskelet sisteminin diğer dokuları gibi 

gerilim rezistansına sahiptir. Unit rezistansı her inç kare için 7.000 paund 

olup, emniyet sınırı bunun 1/ 3 'ü kadardır. 

Omurganın Bağları 

1. İntersegmental bağlar ( Vertebraları birbirine bağlar) 

2. İntrasegmental bağlar ( Segmentleri birbirine bağlar) 

3. Artiküler ve kapsüler bağlar. 

Vertebral kolon oksi:put, kaburgalar, sakral vertebralar ve pelvis 

ile de eklem yapar. Vertebra1 kolon iıe omuz arasında doğrudan bir eklemleş-

me yoktur. Gövde anterioru ve spina posterioru kuvvetli ligamentler tarafından 

bağlanmıştır ( 54). 

İntersegmental Bağlar : 

a) Anterior Longitudinal Bağ: Oksiputun tüberkülünden başlayıp, 

sakrumun ön yüzünden periost içinde kaybolana kadar devam eder. Ekstansi

yonda gerilerek öne fleksiyonda gevşer. İlk iki servikal vertebra olan 

atlas ve aksis diğer beşinden farklıdır. Atlasın gövdesi yoktur ve aksis'in 

odontoid çıkıntısıyla birleşmiştir. Baş atlanto - oksipital eklemde flek

siyon ve ekstansiyon, atlanto- aksial eklemde ise rotasyonları yapabilir. 

Ekstansiyon servikal bölgede daha rahattır. (1). 
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b) Posterior Longitudinal Bağ: 

Oksiputun alt kısmından başlayıp vertebra cisimlerinin arka yüzünden 

koksikse kadar iner. Bu bağ lumbal ve servikal bölgelerde daha zayıf, dor

sal bölgede ise kuvvetlidir. Bu bağ omurganın öne fleksiyonunda gerilerek, 

ekstansiyon hareketinde gevşer. Lumbal bölgede fleksiyon ve lateral hareket 

renci dorsal bölgeden daha büyüktür, çünkü göğüs kafesi torasik 1ateral ha

reketi kısıtlar ( 1,54). 

c) Supraspinöz Bağ 

Dış oksipital çıkıntıdan başlayıp, spinöz çıkıntıların ucuna yapışarak 

sakruma kadar iner. Omurganın öne fleksiyonunda gerilerek, ekstansiyon hare

ketinde gevşer. 

İntrasegmental Bağlar 

a) İnterspinal bağ 

Spinöz çıkıntıları birbirine bağlayan bir bağ olup, lumbal bölgede 

diğer bölgelerden daha kuvvetlidir. Fleksiyonda gerilerek, ekstansiyonda 

gevşer. 

b) İntertransvers bağ: 

Vertebraların transvers çıkıntılarını birleştiren bir bağ sistemidir. 

Servikal bölgede zayıf olup, lumbal bölgede kuvvetlidir. Lateral fleksiyonda 

konveks taraftakiler gerilip, konkav taraftakiler gevşer. 

c) İnterlaminar bağ (Ligamentum flava: Sarı ligament) 

İntervertebral foramenin arka ve yan taraflarında yer alıp, arkus ver

tebraları birleştiren bağdır. Fleksiyon ve aksial rotasyonda gerilir. Hem ön

arka stabiliteyi sağlar hem de arkusların fonksiyonunu korumasında rol oynar. 

d) Lateral vertebral bağ: Anterior ve posterio~ longitudinal bağlar 

arasında yer alan ve bir vertebra korpusundan bitişik intervertebral diske 

geçen bağdır. 

Artiküler ve Kapsüler Bağlar: 

Yapısında hem sarı elastik doku hem de beyaz fibröz doku bulunan, 

eklem ve kapsülü kuvvetlendiren yapılardır. 

a) ön ve arka aksesuar bağlar: 

Oksiputtan atlasın lateral kısmına uzanan bağlardır. Ligamentum 



- 10 -

alaria, çapraz bağ ve membranlar, oksiput-atlas ve aksis arasında uzanırlar. 

b) Radiat Bağ: Kostovertebral eklemi kuvvetlendirir. 

c) Ön ve arka kostotransvers Bağlar: Transvers çıkıntının ön kısmı 

ile bir alt kosta arasında yer alıp,kostotransvers eklemi kuvvetlendirir. 

d) Pelvisin bağları: Lumbosakral bölgede bu eklemi stabilize eden 

özel yapılardır, 4. lumbal omurun transvers çıkıntısıyla iliumun arka ve iç 

· kısmında yer alan iliolumbal bağ'dır. Sakroiliak eklemi kuvvetlendiren bağlar 

ön ve arka sakroiliak bağlardır. Bu bağın ön kısmı eklemin ön yüzünü örten 

oblik ve transvers bir bağdır. Arka kısmı ise iliumun arkası ile sakrum 

arasında yerleşen bir bağ olup, bunların en önemli görevi, ayakta dik duruş 

pozisyonunda sakrumun gravite kuvvetinin etkisi ile öne doğru rotasyonunu 

önlemektir. Sakrokoksigeal eklemin bağları; ön, arka ve yan sakrokoksigeal 

ve interartiküler bağlardır. Sakrumun sagital düzlem,frontal eksen etrafın

daki rotasyonunu önleyen bağlar ise sakrospinöz ve sakrotüberoz bağlardır. 

(13, 54 ). 

VERTEBRAL KOLONUN KASLARI : 

Spinal kaslar Fleksörler, 

Ekstansörler, 

Lateral fleksörler, 

Rota törler olarak 4 gruba ayrılırlar. 

Ekstansör Grup Kaslar : Derin, orta ve yüzeyel tabakadan oluşurlar. 

Derin tabakanın medial kısmı, rektus kapitis posterior majör ve mi

nör ve interspinöz kaslardan oluşur. (Nervus suboksipitalis'ten inerve olur

lar). Bunlar segmentler arasında yer alan kısa kaslar olup, saf ekstansör 

görev yaparlar. Derin tabakanın lateral kısmındaki kaslar, oblikus kapitis 

posterior ve inferior ( N. Suboksipitalis), intertransvers kaslar ( Spinal 

sinirlerin dorsal ramuslarından inerve olurlar) ve levatorum kastorumdur. 

(N.İnterkostalis). Bunlar spinöz çıkıntılardan, transvers çıkıntılara veya 

spinöz çıkıntılardan bir alt kostanın tüberkülüne uzanırlar görevleri ro

tasyondur. 
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Ekstansör grubun orta tabakası multifidus ve semispinal kaslardan 

meydana gelir. ( Servikal spinal sinirlerin dorsal dalından inerve olurlar) • 

Multifiduslar spinöz çıkıntıdan başlayıp, bir veya iki alt vertebranın trans

vers çıkıntısına uzanır, ekstansör, lateral fleksör ve rotatör etkiye sahip

tir. Semispinal kaslar ise yine spinöz çıkıntıdan başlar, kendinden sonra ge

len 4 veya 6. kostaya uzanırlar. Semispinaller daha uzun kaslar olduğundan 

ekstansör etkisi daha fazladır. 

Ekstansör grubun yüzeyel tabakasını sakrospinal kaslar oluşturur. 

(Kendi seviyelerinden çıkan spinal sinirlerin arka dallarından iverve olur

lar). Sakrospinal kaslar medial ve lateral olarak ikiye ayrılırlar. Medialini 

longisumus dorsi, servisis ve kapitis oluşturur, görevleri ekstansiyondur. 

Lateralini iliokostalis lumborum, dorsi ve servisis oluşturur, görevleri 

ekstansiyon ve rotasyondur. 

Fleksör Grup Kaslar 5 'ayrılır. 

1. Spinotorasik Grup Baş ve boynu toraksa göre fleksiyona getirir-

ler (Servikal ve torakal sinirlerin arka dallarından inerve olurlar). 

2. Sternohyoid ( N. anca servikalis) 1 tirohyoid ( N.Hypoglossus), 

milohyoid ( N. Mandibularis) kaslarıdır. Bunlar başı sternuma karşı flek

siyona getirirler. 

3. Longus Kolli ve kapitis ( Pleksus servikalis'den dal alırlar) 

birlikte çalışarak başı düz olarak fleksiyona getirirler. 

4. Bu grup, gövdeyi pelvis ve kalçaya karşı fleksiyona getiren kas

lardan oluşup, alt kostal kenardan başlar. Longitudinal ve oblik olmak üzere 

2 gruptur. (7-12. interkostal sinirden iner ve olurlar). Longitudinal olan 

kas rektus abdominusdur, fonksiyonu gövdeyi öne fleksiyona getirmektir. 

Oblik olan kaslar ise Oblikus eks'ternus ve internus'tur. Bunlar tek çalış

tıklarında lateral fleksör ve rotatör, birlikte çalıştıklarında ise rektus 

abdominusla beraber gövdenin öne felsiyonuna yardımcıdırlar. 

5. Bu grup gövdenin tamamını kalçaya karşı fleksiyona getiren kas

lardan oluşup, spinofemoral kaslar olarak adlandırılır. Bunlardan muskulus 

iliakus( Lumbal 2-4) iliumun iç yüzünden başlar, psoas majör ve.minör (N. 

femoralis) ise alt dorsal, üst lumbal vertebra cisimlerinin yan kısımlarından 

başlar. Bunlar birleşerek tek bir tendon halinde femurun küçük tüberkülüne 
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yapışırlar. Temel fonksiyonları uyluğu pelvise karşı fleksiyona getirmek 

olup, kalça sabit tutulduğunda gövdeyi kalçaya karşı fleksiyona getirirler. 

Rektus femoris kası ( N. femoralis) buna yardım eder. 

Lateral Fleksör Kaslar: 

Eksternal oblik Kaslar: Simetrik olarak çalışırlarsa rektus abdo

minus ile birlikte kuvvetli fleksördürler. Öne fleksiyon ve rotasyon hare

ketinin önlenmesi halinde ise saf lateral fleksiyon yaparlar. 

İnternal oblik kaslar da gövdeyi öne doğru fleksiyon ve lateral flek

siyona getirerek, eksternal obliklerle sinerjisttirler. Fakat rotasyon hare

ketinde gövdeyi aynı taraf eksternal obliğin tam tersi yönüne çevirirler. 

(Eksternal ve internal oblik kaslar torakal 8-12 interkostal T12:L1 iliohy

pogastrik sinirden inerve olurlar.) 

M. Transversus Abdominus: Bu kas çift taraflı çalıştığında alt ta

raksı aşağı doğru çeker ve intraabdominal basıncı arttırarak abdomeni düz

leştirir. Tek taraflı çalıştığında ise gövdeyi aksi tarafa döndürür. ( T7_11 
interkostal sinirden inerve olur). 

M. Kuadratus Lumborum: Son kostalardan iliak kristanın arka kısmına 

inen, dikdörtgen şeklindeki bu kas simetrik çalıştığında kuvvetli ekstansör, 

tek taraflı çalıştığında ise saf lateral fleksördür. ( T12- L
1

' in vertebral 

dalından inerve olur). 

Gövde Rotatörleri : Esas rotatörler internal ve eksternal oblik kas

lar, oblikus kapitis superior ve inferior ( N. Suboksipitalis) ve İliokostalis

lerdir (Servikal-torakal-lumbal sinirlerin arka dallarından inerve olurlar). 

Bu gruba posterior serratus superior ve inferior dahil edilebilir. ( Kendi 

seviyelerindeki servikal sinirlerin arka dallarından inerve olurlar). 

Posterior Serratus Superior : Servikal ve üst dorsal vertebraların 

spinöz çıkıntılarından başlar, oblik olarak aşağı doğru seyreder ve 3-5. 

kostalar arasına uzanır. Simetrik olarak çalıştığında kostaları yukarı kaldı

rır, tek taraflı kasıldığında ise kostaları geriye doğru döndürür. Bu neden

le yardımcı inspiratör görevi yapar. 

Posterior serratus İnferior: 12. dorsal ve 2. lumbal vertebra sevi

yesindeki lumbodarsal fasiadan başlayıp, 9-12. kostalar arasına uzanır. 
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Bu kas simetrik olarak çalişUğında::.kbstaları aşağıya çeker ve yardımcı 

inspiratör olarak çalışır, tek taraflı çalıştığında ise kostaları aşağı 

ve geriye çevirerek, gövdeyi biraz yana büker ( 32, 43, 46,54). 

VERTEBRAL KOLONUN STABİLİTESİ: 

Vertebral kolon, kasılabilme özelliği olan (kontraktil) yumuşak 

dokulardan ve kasılabilme özelliği olmayan (nonkontraktil) yumuşak dokular

dan meydana gelmiştir. Kasılabilme özelliği olmayan yumuşak dokular disk

ler ve ligamentlerdir. Vertebral kolonun mekaniği açısından ligamentler bü

yük önem taşırken, diskler ligamentöz yapı ile birlikte kolumna vertebralisin 

intrinsik dengesini sağlarlar. İntervertebral diskler anulus fibrozus tara

fından güçlendirilmiş olup, kuvvetli fibröz lamel serisini oluştururlar. 

Bu da nukleus :PUJ~ozusu çevreler ve vertebrayı sıkıca kavrar. Disk içindeki 

anuslusta bulunan sıvı, vertebralara düşen ağırlık ve interverbral eklemde 

meydana gelen harekete göre yer değiştirerek kuvveti dağıtır, böylelikle 

spinal kord ve sinir kökünü baskılardan korur (13, 50). 

Omurgaya desteklik sağlayan spinal elemanlar şunlardır 

1, Vertebra ve diskler 

2, Posterior intervertebral eklemlerin artiküler fasetleri ve 

artiküler kapsülleri, 

3, İnterspinöz ve supraspinöz ligamentler, ligamentum flava arasında

ki laminalar, anterior ve posterior longitudinal ligamentler, 

.4, Kısa intrinsik kaslar; intraspinal ve erektör spinal kaslar. 

Vertebral kolonun stabilitesi intrinsik yapılarla sağlanır ve ekst

rinsik elemanlardan olan göğüs kafesi ve gövde kasları ile de desteklenir. 

Göğüs kafesini oluşturan her bir kosta interkostal kaslar ve ligamentler tara

fından desteklenir. Göğüs kafesi Önde sternum ve kostal kartilajla kuvvet

lendirilmiştir. Anterior ve lateral abdominal kaslar da göğüs kafesi ve onun 

spinalarına ekstrinsik destek sağlar ( 14, 30). 

d) POSTÜR: 

Postür kısaca vücut bölgeleri arasındaki duruş ilişkisidir. İlk defa 

1947 yılında Amerikan Ortopedik Cerrahlar Birliği tarafından yapılan pastür ana

lizine göre düzgün postür; ayakta, çömelmede ve eğilmede, daima vücut destek 
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yüzeylerine düşen ağırlıkların, vücuda zarar vermeyecek hale getirilmesi 

yani az enerji sarfı ile optimal pozisyonun devamı, solunum, dolaşım ve 

sindirim sistemlerinin bu pozisyon altında en iyi şartlarda fonksiyon gör

mesini sağlayan postürdür. Postür kişinin rahatlığı, mekanik yeterliği ve 

fizyolojik fonksiyonu ile doğrudan ilişkilidir(41). 

Vücudun genel yapısı, omurganın ve alt ekstremitelerin genel yapıla

rının bileşimi ile oluşur. Postür; kaslar, bağlar ve intervertebral disklere 

bağlıdır. Dik duruş, bağların desteği ve kasların intermitant kasılmalarıyla 

sağlanır. Pelvis açısı da boyun, sırt ve beldeki eğriliklerin dengede bulun

masıyla korunur. Bacak boylarının eşit olması ve pelvisin horizontal duruşu 

omurganın dik durmasında da etkilidir (41,13,7). 

İyi vücut mekanizması, doğru pozisyon ve her vücut segmentinin nor

mal fonksiyon görmesiyle olmaktadır. Deviasyonların önlenmesi ve düzeltil-

mesinde 

ro 

iyi postürün bilinmesi önemlidir. 

İyi postür ve vücut mekanizması: 

1, Vücudun çeşitli segmentleriyle yakın ilişkidedir. 

2, Segmentlerin dengesi minimum enerji harcayarak sağlanır. 

3. Hareketler kolay ve tam rencindedir. 

4. Hareketlerde minimum enerji harcanır (52). 

"Normal duruş" şöledir : Omurganın servikal ve lumbal 

bölgelerinde orta derecede lordoz, torakal ve sakro

koksigeal bölgelerinde orta derecede kifoz vardır. 

Pelvis 30 kadar öne doğru eğiktir.Femurlar nötral 

rotasyondadır. Baş gövdenin ortasındadır. (Şekil 2). 

Gravite merkezini bulmc konusunda 19. yüzyılda pekçok~ 

laboratuvar çalışmaları yapılmıştır. 1968 de Meyer 

basit bir hesapla vücudun ağırlık merkezinin 2. 

sakral vertebra olduğucu bulmuştur. Bu yüzeyel olarak 

posterior superior iliak spinalara denk gelir. Dik 

duruşta mastoid çıkıntıdan aşağı doğru sarkıtılan sar

kaç çizgisi (gravite hattı},omuz ve kalçaların orta

sından, dizin hemen önüJden ve ayak bileğinin dış 

malleolünden geçer. 

Ş,IYiL 2 

NormaJ T'cstür 
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Gravite hattı normal erekt pozisyonun tam ortasına düşer. Basınç değişimi 

esas bir nokta etrafında olmakla birlikte, kassal aktivite aşağı-yukarı bu 

hat üzerinde meydana gelir. 

Çoğunlukla kullanılan kaslar graviteyi dengeleyerek, dik pozisyonu 

temin eden kas grupları olup bunlara aktigravite kasları denir. Antigravite 

kasları, yatar durumdan oturmaya ve ayakta durmaya geçerken gerekli olan 

kuvveti sağlarlar. Carlsöö ( 1961) belirli kas gruplarının önemini vurgula

yarak bunlara "Primer Postüral Kaslar" demiştir. Bunlar; boyun kasları, 

sakrospinaller, hem~tringler ve soleus kası olup,pQstural kaslar içinde en 

kuvvetli olanlardır. 

Postüral kaslar üzerindeki elektromyografik çalışmalar II. Dünya 

Savaşı sonlarında başlamıştır (2). 

Sinir, kemik, bağ ve kassal bozukluklar, incinmeler, hastalıklar, 

psikolojik durum, heredite ve uygunsuz giyinme ve alışkanlıklar da kötü 

postüre sebep olabilir. Postüral mekanizma; çeşitli postürler için gereken 

kas çalışması, postürün tipi ve kişinin fiziksel özelliklerine göre farklı 

olabilir (54). 

Çocukluktaki~ postüral patenler yaş, cinsiyet, gelişim devresi 

ve vücut tipi ile ilişkilidir. Appleton ( 1946) iyi postürü; bir fonksiyo

nun iyi yapılması olarak tanımlamıştır. Burda__esas olan minimal kas gücü ile 

fonksiyon görmektir. Bunun için mental ve fiziksel denge oldukca önemlidir. 

Adolesanlarda yorgunluğu azaltıcı ve ekonomik efor sarfı gerektiren postüral 

paternler için yol göstermek gerekir. Ayaklar üzerinde antigravite kaslarının 

aşırı çalışması önlenir; bacak kasları ayakbileğini stabilize ederken, erek

tör spinalar çok az kasılarak sallanmayı önlerler. Vücut ağırlığına karşı 

eklem, fasia ve eklem kapsülü ise pasif olarak gerilir(l). 

~ostür konusunda yapılan okul taramalarında, postür bozukluklarının 

sosyo-ekonomik düzeyi düşük okullarda daha fazla olduğu gözlenmiştir (41). 

Normal postürün sağlanmasında kaslar, gözler ve kulaklar afferent 

reseptör olarak, antigravite kasları ise primer effektör organ olarak görev 

yaparlar. Kaslar nöromuskür ve nörotendinöz iğcikleri sayesinde gerilim 

değişikliklerini alırlar, artan gerilim uyarana neden olarak kasta refleks 

kasıltt.c meyda~a getirir. 
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Ayrıca dik pozisyonun sağlanmasını; gözler düzeltme r;fleksi reseptörlerini, 

semisirküler kanallar vestibüler sinir reseptörlerini, kemiklerin aproksi

masyonuJeklem içindeki reseptörleri uyararak temin ederler. Tüm bu uyarılar 

Merkezi sinir sisteminde koordine edilir. Normal pozisyondan sapmalar travma 

veya hastalıkların yaptığı strüktürel değişiklikler sonucu omurga ve pelvisin 

kas tonusunu yenen yerçekimi kuvveti ile yer değiştirmesi sonucu gelişir. 

(20, 18). 

e) SKOLYOZİS 

Yunanca "skolios"-> ve sözlük anlamı "eğri, büğrü, çarpıkn olan bir 

kelimeden oluşan skolyoz ( skoliosis), omurgayı meydana ğetiren vertebral 

segmentlerin bir veya birkaçında normal düzgünlüğün bozulması ve frontal 

düzlemde laterale doğru bir kayma halini ifade.eder. Kinezyolojik olarak 

skolyoz, omurganın frontal düzlemde sagital eksen etrafındaki lateral flek

siyonu ile beraber, horizontal düzlemde vertikal eksen etrafındaki rotasyonu

dur. Hastaya arkadan bakıldığında, ağırlığını her iki ayağı üzerine dağıtarak 

duruyor ve yine de spinal çıkıntıların meydana getirdiği hatta bir eğrilik 

gözleniyorsa, skolyoz vardır. Omurgada normalde bulunan lumbal lordoz ve dar

sal kifozun tersine 1 laterale olan eğrilik daima anormaldir. Skolyoz bulun

duğu vertebral bölgeye ve konveks olduğu yöne göre isim alır. (26, 40, 

54, 55). 

Skolyoz Araştırma Komitesinin 1973 yılında, skolyoza neden olan

sebebe göre yaptığı sınıflandırmaya göre skolyoz, fonksiyonel ve strüktürel 

olarak 2 esas gruba ayrılır (51) : 

1- FONKSİYONEL ( NONSTRÜKTÜREL ) I- Postüral 
İNORGANİK II- Kompensatuar 

III- Siyatik 

IV- İnflamatuar 

V- Histerik 

2- STRÜKTÜREL (ORGANİK= ESANSİYEL =) 
YAPISAL 

I - İdyopatik Skolyoz 

< Progressif 
A) İnfantil 

Düzelebilen 

B) Juvenil 

C) Adolesan 
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II- Nöromusküler Bozukluklar 

A) Nöropatik 

1- Üst motor nöron lezyonu 

a- CP 

b- Spinoserebellar dejenerasyon 

1-Friedreich's ataksisi 

2-Charcot - Marie - Tooth 

3-Roussy-Levy sendromu 

c- Siringomyeli 

d- Spinal kord tümörü 

e- Spinal kord travması 

f- Diğer 

2- Alt motor nöron lezyonu 

a- Polio 

b- Diğer viral miyelitler 

c- Travmatik 

d- Spinal muskuler atrofi 

1-Werdnig - Hoffman sendromu 

2-Kugelberg-Welander hastalığı 

e- Miyelomeningosel (Paralitik) 

3- Disotonomia ( Riley-Day sendromu) 

4- Diğer 

B) Myopatik 

1- Arthrogryposis 

2- Muskuler distrofi 

a- Duchenne ( Psödohypertrofik 

b- Limb - girdle 

c- Fasial - scapulo - humeral 

3- Fiber tipi disproportion ... 
4- Kongenital hipotonia 

5- Myotonia distrofika 

6- Diğer 

III- Konjenital Hastalıklar 

A) Konjenital Skolyoz 

) 
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1- Formasyon bozukluğu 

a- Wedge 

b- Hemivertebra 

2- Segmentasyon bozukluğu 

a- Unilateral bar 

b- Bilateral (füzyon) 

3- Miks 

B) Konjenital Kifoz 

1- Formasyon bozukluğu 

2- Segmentasyon bozukluğu 

3- Miks 

C) Konjenital.Lordoz 

D) Nöral doku defekti 

1- Miyelomenningosel 

2- Meningosel 

3- Spinal distrafizm 

a- Diastematomyelia 

b- Diğer 

IV - Nörofibromatozis 

V - Mezenşimal Bozukluklar 

A) Marfan sendromu 

B) Homosistinuria 

C) Ehlers-Danlos sendromu 

D) Diğer 

VI - Travmatik Hastalıklar 

A) Fraktür veya dislokasyonlar ( nonparalitik) 

B) İrradiasyon sonrası 

C) Post-laminektomi 

D) Diğer 

VII- Yumuşak Doku Kontraktürleri 

A) Post-ampiyem 

B) Yanıklar 

C) Diğer 
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VIII- Osteokondrodistrofiler 

A) Akondroplazi 

B) Spondyloepifizial displazi 

C) Diastrofik dwarfizm 

D) Mukopolisakkaridozis 

IX - Schevermann Hastalığı 

X - İnfeksiyon 

A) Tüberküloz 

B) Bakteriel 

C) Mantar 

D) Parazitik 

E) Diğer 

XI - Tümör 

A) Selim 

B) Habis 

XII- Romatizmal Hastalıklar 

A) Juvenile romatoid 

B) Adult romatoid 

C) Marie - Strumpell· hastalığı 

XIII- Metabolik Hastalıklar 

A) Rikets 

B) Juvenile osteoporozis 

C) Osteogenezis imperfekta 

XIV- Lumbo-sakral bölge ile ilgili durumlar 

A) Spondylolysis 

B) Spondylolisthesis 

C) Diğer kongenital anomaliler 

D) Diğer 

XV - Torakojenik Durumlar 

A) Post toraköplasti 

B) Post torakotomi 

C) Diğer 

1- FONKSİYONEL (NONSTRÜKTÜREL =İNORGANİK) SKOLYOZ : Bu tip skolyoz 

sadece omurganın yana eğriliği olup, vertebra veya intervertebral disklerde 

hakiki yapısal değişiklikler yoktur. Hatta yatma, öne ve konveksitenin 

zıt yönüne eğilme pozisyonlarında tamamen kaybolur. 
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Klinik ve radyolojik muayenede vertebral kolondaki lateral eğriiik genel

likle hafif olup, vertebralarda sabit rotasyon yoktur. (reversible'dır) 

Bu tip skolyoz, altında yatan değişik sebeplerle ortaya çıkar. 

Fonksiyonel skolyoz 5 gruba ayrılır. Eğer genç çocuklarda uzun süredir var 

olan fonksiyonel skolyoz varsa bu zamanla strüktürel şekle dönüşebilir ve 

ilerleyici karekter alabilir. Bu nedenle ciddi ve yakından takibi gerekli 

olup, bu çocuklar büyüme çağı boyunca gözlenmelidir ( 7, 55). 

I - Postüral Skolyoz : 10 yaşına doğru görülür, eğrilikler hafif 

olup, yatma veya traksiyonla kaybolur. Egzersizle veya kendiliğinden düze

lir. 

II - Konpensatuar ( Sekonder) Skolyoz : Vücudun diğer bir kısmındaki 

bozukluğu kompense etmek için oluşmuştur. Örneğin bacak uzunluk farkı oldu

ğunda, pelvis kısa tarafa doğru eğilir ve konveks yüzü kısa bacak tarafında 

olan bir eğri meydana gelir. 

III - Siyatik Skolyoz : Fıtıklaşan bir diskin sinir köküne baskı 

yapmasına bağlı olarak, bu baskı ve ağrıyı azaltmak için alınan pozisyon so

nucu ortaya çıkan skolyozdur. 

IV- İnflamatuar Skolyoz Perinefritik bir apse veya benzeri enfeksi-

yanlarla birlikte görülür. 

V - Histerik Skolyoz : Postüral skolyozun abartılan durumu olup, fazla 

sık görülmez. Çoğunlukla psikiatrik tedavi gerektirir. 

2 - STRÜKTÜREL (ORGANİK= ESANSİYEL =YAPISAL) SKOLYOZ : Strüktü

rel skolyozda eğriliğe dahil olan bölgedeki kemik, kas, sinir, ligament 

gibi dokularda yapısal bozukluklar vardır. Bu tip skolyozlarda vertebralar

daki sabit rotasyon da olaya eklenmiştir. Strüktürel eğriler eğilme duru

munda bile asimetriktirler ( İrreversible'dır). Fonksiyonel skolyozun ter-
◄ 

sine, strüktürel skolyozda tüm tedavi yöntemleri en iyi şekilde uygulansa 

bile tan bir iyileşme elde etmem mümkün olmak ( 7,55). 

Strüktürel skolyozda başlıca 3 esas prensip vardır 

a) Skolyozun içbükey tarafındaki yumuşak dokuların bozulması, 

b) Deformiteyi kapsayan vertebralarda vertebra korpuslarının laterale 

doğru kamalaşması, lamina, pedikül ve transvers prosessusların bütünlüğündekj 

değişiklikler, intervertebral disk mesafelerinin daralması gibi strüktürel 

değişiklikler. 
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c) Skolyoza katılan vertebra korpuslarının skolyozun konveks tarafı

na doğru sabit rotasyonu. 

Skolyozdaki primer eğriye majör eğri, sekonder eğriye minör eğri 
~ 

adı verilir. 

Majör Eğri . Sabit rotasyon deformitesinin bulunduğu bölgeyi kapsar. . 
Majör eğriye katılan vertebra sayısı yaşla artar. Genç bir çocukta kolumna 

vertebralisin belli bir segmentinde olduğu halde, büyüme çağı ilerledikçe 

bitişik vertebralar da bu eğriye katılabilir. 

Minör (Kompensatuar) Eğri: Primer eğrinin altında veya üstünde 

ya da her iki tarafında birden, dengeli dik durma pozisyonunu sağlayabilmek 

amacı ile meydana gelen eğridir. Bu eğrilerin yönü primer eğrinin zıt ta

rafındadır. 

En çok görülen torakal ve torako-lumbal eğriler olup, skolyoz ne 

kadar erken yaşta açığa çıkarsa, prognoz o kadar kötüdür(3,10). 

En fazla görülen skolyoz türlerini şöyle açıklayabiliriz: 

İdyopatik Skolyoz : Klinik muayenede nedeni belirlenemeyen ve yapı

sal olan skolyozlara denir. Daha çok dorsal ve lumbal vertebralarda görülür. 

Gövdenin öne fleksiyonunda, primer eğrinin konveks tarafında yer alan 

vertebra ve kaburgaların rotasyonu ile belirlenir.İnfantil devreden odole

san devrenin sonuna kadar herhangi bir dönemde ortaya çıkabilir (20, 26). 

İdyopatik skolyoz görülme yaşına göre3 devreye ayrılır. 

1- İnfantil idyopatik skolyoz 

2- Juvenil idyopatik skolyoz 

3, Adolesan idyopatik skolyoz 

İnfantil İdyopatik Skolyoz : Doğumdan, 3 yaşına kadar olan devrede 

ortaya çıkan ve sebebi bilinmeyen eğrilere denir.Konvek..sitesi solda 

olan torak.al eğriler daha sık olup en fazla erkek çocuklarda görülür. Düzele

bilen ve ilerleyici olarak ikiye ayrılır ( 19, 21, 26, 27, 46). 

Juvenil ve Adolesan İdyopatik Skolyoz : Juvenil idyopatik skolyoz 

4-9 yaşlar arasında, Adolesan idyopatik skolyoz ise 10. yaşla iskelet 

gelişiminin tamamlanması arasında görülür. Sağ torasik eğri adolesan kız

larda tipiktir( 19,21, 26). 
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,. ., 

Cowell, Hall ve Mac Even 725_ olgudan aldıkları öyküde% 15 oranında ailevi 

faktöre rastlamışlardır (9). ı 

İdyopatik skolyoz en son olarak Moe tarafından eğri seviyesine göre 

5 gruba ayrılmıştır ( 26, 39, 53) : 

a) Lumbal İdyopatik skolyoz : Adolesan devrede yaygın olup kızlarda 

erkeklerden daha sık gözlenen ve apeksi genellikle lumbal 1 veya 2 olan 

eğriliklerdir. Omuz düşüklüğü,konveks tarafa pasterior kabantı en belirgin 

özelliği olup bel ağrısına neden olur. 

b) Torasik İdyopatik Skolyoz: 10 yaşından sonra adolesan devrede 
:. 

sıkça gözlemp kızlarda daha yaygındır. Birçok deformiteye sebep olur aile-

vi hikaye slzbnusudur. Sağ tarafta sıklıkla meydana gelip, konveks tarafta 

omuz elevaqave abduksiyonu ayrıca konveks tarafta arkada, konkav tarafta 

önde olarak.hstaların yaptığı açının belirginleşmesiyle bariz deformiteler 

oluşturur. ]id.liğin açısal değeri 70° - 100• ye ulaşmaktır. 

c) 'l'mala - Lumb.al İdyopatik skolyoz : Adolesan devrede az rastlanıp, 

idyopatik sWyozımı yaygın olmayan türüdür, apeksi torakal 11 veya 12. verteb

ralar oluppıtiral görünüşü olumsuz etkiler. 

d) Jıımdko~ Torasik İdyopatik skolyoz : Görülme oranı oldukça az 

olup, İng~tde yapılan taramalarda hiç görülmemiştir. 

e) çaprner eğrili idyopatik skolyoz : En çok adolesan devrede 

rastlamnaklalklftte her devrede görülebilir. Genellikle primer eğrilerden 

biri torakaljJğerl. lumbal ya da torako-lumbal bölgededir. Bunları kompanse 

edici eğri.lıwı,l.i:şıiğinden ve primer eğriler birbirini dengelediğinden de

f ormite köti'Ajiltir. 

Çiftgiler Moe tarafından tanımlanmış olup (1970-72), paralitik 

ve konjenid:mlJ3Zda görülebilir. Korse kullanımı önemli ölçüde defor

miteleri eı~"' karşın korseden sonra füzyon gerekebilir. 

NörGl."ifiier BozB_kluklarda Meı7dan:1 Gelen Skol;yoz : 

NörUjidl.mlyoz: Siringomiyeli'de genellikle çift eğri meydana 

gelir. CP' iiı:a spıstisiteye bağlı olarak skolyoz gözlenebilir. Büyüme 

çağında g5~aırı. arasındaki inbalansa bağlı olarak da örneğin polio 'da 

skolyoz ge~ 
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Myopatik skolyoz: Gerek distrofilerde gerekse arthrogryposis'de 

ve diğer myopatik hastalıklarda kasların atrofiye uğraması sebebi ile 

skolyoz meydana gelmektedir -( 26) •• 

Konjenital Skolyoz: Lovett konjenital skolyoz nedenlerini söyle 

sıralamıştır ( 52) : 

a) Spina malformasyonu 

b) Skapula malformasyonu 

c) Toraks malformasyonu 

d) İntrauterin basınç nedeniyle oluşan deformasyonlar 

e) İntrauterin orijinli paraliziler 

Konjenital skolyozda genellikle tek primer eğri gözlendiği gibi 

daha fazla sayıda primer eğriye de rastlanabilir. Bir vertebra korpusunun 

noksanlığı veya vertebra korpuslarının birbiriyle füzyonu sonucu konjenital 

olarak kifoskolyoz maydana gelebilir. Vertebraların posterior segmentler

deki segm.entasyon eksikliği ise konjenital lordoza neden olur ( 26). 

Nörofibromatozis'de Görülen Skolyoz : Daha çok torakal bölge yerleşi

mi gösteren tek eğriler meydana gelmektedir ( 19). 

Travmatik Hastalıklarda Görülen Skolyoz :Torakoplasti yapılan has-

talarda skolyoz oluşabilmektedir ( 26). 

Diğer Skolyoz Nedenleri: Vertebral kolona tek taraflı radyasyon 

uygulanması, infeksiyon, yumuşak doku kontraktürleri, tümöral durumlar, 

romatizma! hastalıklar ve metabolik hastalıklar sonucu da skolyoz oluşa-

bilir ( 19, 26). 

SKOLYOZLA BİRLİKTE GÖRÜLEN ORGANİZMA BOZUKLUKLARI 

Skolyoz omurgada postüral deformite meydana getirdiği gibi vücudun 

birçok fonksiyonları ve metabolizmayı da bozar. Omurga insitabilitesi olan 

eğrilerde ek postür bozuklukları ve ileri yaşlarda ağrı görülür. Diğer bo-
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zukluklar ( 20,26, 40, 56): 

Solunum fonksiyon bozuklukları: Büyük açılı torako-lumbal skolyozlar-

da göğüs kapasitesi önemli derecede azalır. Ağır dorsal skolyozu olan infan

tillerde ise özellikle hacim azalır ve ekspirasyon zamanı uzar bu nedenler-

le çabuk solurlar. Ekspirasyon hacmi yetersizliğine bağlı olarak her türlü 

akciğer hastalığına oldukça yatkın hale gelirler. 

Kalp fonksiyon bozuklukları: Yapılan birçok klinik çalışmalar skol

yozlu hastalarda kardiopati eğilimi olduğunu göstermiştir. Ayrıca yapısal 

dorsal skolyozlarda kalbin ve büyük damarların birlikte bulunduğu malformas

yonlar oldukça sıktır. 

Anemiler: Sebepsiz veya korse ve ortopedik cihazların batına baskı

sıyla ortaya çıkar. Klinik tabloda solgun cilt mukoza soğukluğu vardır. Ayrı

ca yorgunluk, bazen dispne ve başdönmesi, orta hızda taşikardi gözlenir. 

Metabolizma bozuklukları: Skolyozluların % 5-10 unda vardır. Bu me

tabolizma bozuklukları kalsiyum ve amine asit metabolizması ile ilgili olur

sa tablo daha da ağırlaşır. 

SKOLYOZUN PATOLOJİSİ 

Eğer omurga dengeli blokların yaptığı bir kolon gibi düz olsaydı 

ayakta dururken kas desteğine hiç gerek kalmazdı. Oysa vertebraların öne 

ve arkaya doğru olan eğrilikleri dengenin sağlanması için devamlı kas kont

rolü gerektirir. Bu da minimal kas kasılmaları ile sağlanır ki buna II duruş 

sertliği 11 (postüral tane) denir. Her kasta ancak birkaç lifte kasılma var

dır ve bu kasılmalar devamlı olarak diğer liflere yer değiştirerek yorulma 

en alt seviyede tutulur. Omurgada kayma olur ve denge bozulursa dik duruşu 

korumak için daha çok kas lifinin kasılması ve liflerdeki değişimin daha 

sık olması gerektiğinden yorgunluk olur. 
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Kaslarda yetersizlik varsa omurga daha cok kayar, bağlar üzerine olan zor

lanma artar ve ağrı gelişir. 

Skolyoz vertebra korpuslarının normal büyümesini bozar. Vertebra korpus

ları konveks tarafa doğru dönerlerken sabit bir dönme deformitesi vardır. 

Fonksiyonel bir eğride arkadan bakıldığında gövde asimetrisi göze 

çarpar. Konkav yandaki kaburgalar birbirlerine yaklaşırken göğüs kafesinin 

alt kenarı bu yanda iliuma değer.Disk aralıkları konveks yanda genişler, 

konkav yanda daralır. Gerçek kemiksel bir deformite yoktur. Omurga her yöne 

rahat hareket edebiliyorsa yumuşak doku kontraktürü yoktur. Eğirilik bu ha

li ile kalabildiği gibi derecesi ve sertliği de arttabilir. 

Omurganın eğriliği ilerler ve kalıcı duruma gelirse vertebralar dö

ner ve kam, laşır. Vertebra cisimleri çoğunlukla konveks yana, spinöz çıkın

tılar ise diğer yöne dönerler. Dönen troka! vertebralar kaburguları konveks 

yanda arkaya doğru, ko~kav yanda ise öne doğru kaydırır. Klinik olarak bu 

durum toraksın öne ve arkaya doğru çıkıntı yapması şeklinde görülür ve en iyi 

şekilde öne eğilme pozisyonunda belirlenir. Konveks yanda interkostal aralık

lar geniş, konkav yanda ise dardır. Bütün yumuşak dokular şekil bozukluğuna 

uyarak konkav yanda kısalır ve kalınlaşır, konveks yanda ise gerilir. 

İntervertebral diskler konkav yanda kamalaşır, nukleus pulpozus öbür yana 

doğru yer değiştirir. En belirgin vertebral değişiklikler eğriliğin tepesin

dedir. Konkav yanda pedikül ve laminalar kısalır ve kalınlaşır,konveks yanda 

vertebral kanal daralır ve asimetrik duruma gelir. Çok ileri skolyoza rağmen 

omurilik kompresyonu çok seyrektir. Deformitenin derecesi genellikle eğrili

ğin süresi ile orantılıdır. Primer eğrilikler en fazla, sekonder eğrilikler 

ise en az değişikliğe uğrarlar. 

Strüktürel değişiklikleri olan sert bir eğrilik, pozisyon, traksiyon 

veya istemli hareket ile düzeltilmeye dirençlidir (18). 

Sakrum çoğunlukla hastalık bölgesinin dışındadır. Bazan sakrum lomber 

eğriliğin bir bölümü olabilir fakat hiçbir zaman şekil değiştirmez. Lumbal 

5. omurun alt sınırı pervise horizontal ise, sakrum eğriye katılmamıştır. 

Lumbal 5. omurun alt sınırı pelvise oblik ise sakrumda eğriye katı.un.ıştır 

ve pelviste bir deformite vardır. 
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Omurga, abdominal kavite ve toraksı iki simeirik parçaya böler. Eğ
riliğe çok vertebranın katıldığı ve şiddeti az olan inklinatuar eğrilerde 

bu simetri sürerken, eğriliğe az sayıda" vertebr~nınfkatıldığı şiddeti 
;. . 

fazla olan kollabe eğrilerde bu simetri bozulur. 

Mikroskopik incelemelerde ligamentlerde herhangi bir anomali bulun

mamasına karşın, Roaf yaptığı ölçümlerde ant.longitudinal ligamentin, 

post longitudinal ligamentten biraz daha uzun olduğunu bulmuştur. Bundan 

dolayı lateral körv ve rotasyona ilaveten lordoz da vardır. 

Normalde omurgada bağların ve disklerin resiprokal fonksiyonundan 

doğan bir intrinsik denge vardır fakat skolyozda bu tamamen bozulmuştur. 

(18, 26, 30, 40, 54, 58). 

SKOLYOZUN ETYOLOJİSİ VE PROGNOZU 

Skolyozrin etyolojisi kesinlikle bilinmemekle birlikte belirtileri iyi 

açıklanmıştır. Yapısal skolyoza karar verdiren bazı belirtileri iyi tanımlaya

biliriz, fakat skolyozun esas mekanizması halen tam olarak çözümlenememiştir. 

Bu konuda günümüze kadar sayısız hipotez ortaya atılmış ve hayvan deneyleri 

yapılmıştır. Buna rağmen etyolojik bilgide gelişme çok az olmuştur. 

1961 yılında langenskiöld ve Nichelson tavşanlar üzerinde yaptıkları 

deneyde kostovertebral eklemlerin kostal kenarlarını ve alt kostaların arka 

uçlarını çıkarmışlar ve progressif bir skolyoz oluştuğunu gözlemişlerdir.(35). 

Lovett skolyoz nedenlerini 2 gruba ayırmıştır: 

A- Konjenital skolyoz nedenleri: Spina, skapula veya toraks 

malfarmasyonu~ intrauterin basınçtan dolayı meydana gelen deformasyonlar 

ve intrauterin örijinli paralizilerdir. 

B- Sonradan meydana gelen skolyoz nedenleri : 

1. Anatomik, fizyolojik, ameliyat sonrası ~erhangi bir yerdeki verteb

ral asimetri, plevra! efüzyon, pelvik asimetri, yetersiz görme ve işitme ne

deniyle. 
2. Patolojik etkiyle: Vertebralardaki patolojik etkenlerle ( Rikets, 

Pott's, osteomalazi, dislokasyon, osteoartrit, tümörler). 

3. Ekstremite kemik ve eklemlerinin patolojik hastalıkları, bunlar 

asimetrik pozisyona neden olabilirler. 



- .27 -

4. Çeşitli yumuşak doku bozuklukları, polio, spaktik paralizi, 

nörolojik hastalıkları, organik kalp hastalıkları, pulmoner hastalıklar, 

skarlar, abdominal hastalıklar, omurga veya kasların akut ya da kronik 

hastalıkları (52). 

Skolyoz açısından son 30 yılda araştırmalar oldukça hızlandırıl-

mış olup, beslenme, hormona! etki, genetik eğilim, spinal mekanizma ayrın

tıları üzerinde tartışılmış ve pek cok literatürde ispatlanmıştır. Disk 

kollOjenindeki minör bozuklukların da skolyoz gelişimine yol açtığı gös

terilmiştir. Genel olarak% 90 orijinin genetik olduğu düşünülmekle bir

likte genetik eğilim resesif faktördür. Beslenme bozukluğu da büyümeyi 

özürleyerek, yıllarca artan hormona! etkiyle skolyozu başlatabilmektedir (24). 

Deneysel çalışmalarda vertebra, disk, ligament, kas ve sinirsel 

yapıda biyomekaniksel değişiklikler bulunmuştur (30,51). 

Gerek kassa! gerekse kemiksel yapıdaki anomaliler sonucu meydana 

gelen skolyozun, büyüme·devam ederken ne şekilde ilerleyip nasıl sonlana

cağının bilinmesi önemlidir. İlerlemenin ne kadar devam edeceği ve ne zaman 

sonlanacağı tam olarak bilinmediği gibi bazı vakalarda ilerleme oldukça 

az, bazı vakalarda ise Cobb metodu ile 5• nin üzerinde ölçülmüştür. 

Körvün ilerlemesine etki eden faktörleri şö:,,ıe sıralayabiliriz(37,5): 

- Büyüme hızı: Hızlı bir büyüme periyodu boyunca skolyozda da 

hızlı bir ilerleme olduğu bilinir fakat patofizyolojisi anlaşılamamıştır. 

- Puberte çağı: Geniş varyasyonları olmasına rağmen puberte 11 - 15 

yaşları arasındadır. İlerleme riski puberte öncesi ortalama% 50 iken,puber

teyi takiben% 20 den daha azdır. 

- Maturasyon: İliak kemiğin apofizinin kapanma miktarının Risser 

testine göre değerlendirilmesiyle belirlenir. Bu iskeletin fizyolojik 

yaşının tesbitinde önemli bir belirtidir. 
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3 

Skolyozda Risser Belirtisi ile ilerlemenin 

ilişkisi 

Şekil 3 de görüldüğü 

gibi Risser testi k'" u-

çük değerlerde olduğun-

da ilerleme riski art-

maktadır. Lonstein ve 

Carlson yaptığı çalış-

mada şu sonuçları bul-

muşlardır! 

4 

!!~~~!-!!!!~.!! Körvdeki_İl~rleme(%: 
(5" - 19•) (2Cf - 29" 

0-1 değerinde % 22 % 68 

2-3 veya 4 
değerinde % 1,6 % 23 

-Yaş: Kronolojik yaş ile fizyolojik yaşın birbirine tutması, skolyo-

zun ilerlemesinin tesbitinde önemli olup, ilerlem~ riski ortala ıo• kabul edi

lir. Eğer skolyozlu hasta 12 yaşın altında ise bu risk daha yüksektir.(Şekil 4) 
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ŞEKİL 4 

12 14 

Yanda görüldüğü gibi 9 

yaşın altında ilerleme 

% 67J 15 yaşın üstünde 

ilerıeme % 11 olarak 

bulunmuştur. 

Skolyozda Yaş ile İlerleme Arasındaki İlişki 

- Sex: Orta derecedeki spinal deformitede kız erkek oranı eşittir. 

Büyük açılarda ise ilerleme riski kızlarda daha yüksektir. 
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o • 
6 - 10 Oran 1: 1 

• 11 - o 
20 Oran 1,4 1 

21• -t Oran 5,4 1 
1 

• 10 yaşından önce kızlarda ilerleme riski daha yüksek olup, 30 lik veya daha 

fazla derecede skolyoza sahip adolesanlarda ise kız ve erkeklerde ilerleme 

riski eşittir. 

- Körv Paterni: Tek torasik körvler tek lumbal körvlerden, çift 

majör körvler ise tek torasik körvlerden daha fazla ilerleme riskine sa

hiptirler. 

- Körv şiddeti ve vertebral rotasyon İlerlemenin şiddeti körvün 

büyüklüğü ile doğru orantılıdır ( Şekil 5). 
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Ayrıca büyük dereceli körvlerde görülen vertebral rotasyon büyük 

ilerleme riskine sahiptir. 
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CURVE MAGNITUDE 

ŞEKİL 5 

20-24 25-29 

Körvün Büyüklüğü ile İlerleme Arasındaki İlişki 

Genel olarak büyüme süresince skolyozda ilerler (5,6): Büyüme ta

mamlanmışsa risk oranı 2fJ için % 20 

30• için % 50 

50• için % 90 dır. BUnne11 ortalama tüm körvler için 

bu riskin% 30 olduğunu savunmaktadır. Teşhis zamanından itibaren; 

% 65 vakadaki ilerlemeyi 5• t 

% 40 vakada 10• 1-

% 20 den azında ise 20•, olarak saptamıştır. 
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e) SKOLYOZLU HASTANIN DEĞERLENDİRİLMESİ 
• •w=w = •-~~-••• AW-

Skolyozda kilink muayene; morfostatik, biyometrik ve radyolojik ola

rak yapılır ( 30,36): 

Morfostatik inceleme Belirli anatomik değerlerin, daha detaylı 

olarak gözlenmesidir. Gövde ve ekstremite hatlarının, elevasyon veya vü

cut yüzeylerinin anormal depresyonlarının kaydı. Ayrıca oturma, ayakta 

durma ve yatar pozisyonda statik reflekslerin gözlenmesini içerir. Bazı 
( 

spinal fonksiyonel deviasyonlar, gerçekte doğrudan günlük aktivite içindeki 

bu 3 pozisyondaki kötü alışkanlıklara bağlıdır. 

Biyometrik inceleme: Broca'nın ortaya koyduğu bu inceleme şekli 

birkaç standart ölçümü içerir. Belli sürelerle yapılan bu 6lçümle vertebral 

kolonun lateral deviasyonundaki değişiklikler izlenebilir. Bunun için; 

1- Gövdenin düzgünlüğü gözlenir: Hasta elbiselerini çıkarttıktan 

sonrı:ı. ayakta dururken, arkadan vertebraların spinal çıkıntıları bir kalemle 

işaretlenerek skolyoz o_lup olmadığı gözlenir. 

2- Gövde dengesine bakılır. Normalde 7. servikal vertebra hizasından 

sarkıtılan çekül hattının intergluteal hatta düşmesi gerekir. Eğer sağa 

veya sola deviasyon varsa bu, gövdenin pelvise nisbetle yer değiştirdiği

ni gösterir. 

3- Skolyozun tipi belirlenir: (Skolyoz bulunduğu vertebra ve konveks 

olduğu yöne göre isim alır). Skolyozun tek (C) veya çift (S) ya da üçlü 

olup olmadığına bakılır. Eğri veya eğrilerin apeksi bulunup, gövde orta hat

tına olan mesafesi ölçülür. 

4- Pe.lvis ve sakrum tabanında tilt olup olmadığına bakılır: Bunun için 

posterior inferior iliak spinalar işaretlenerek ikisi arasına bir çizgi çizi

lir. Normalde bu çizgi horizontaldir. Eğer horizontal değilse bu pelvis ve 

sakrum tabanında bir tilt olduğunu gösterir. 

5- Posterior toraksın dış görünüşüne bakılır: Skolyozda vertebra

larda rotasyonda olduğundan, konveks taraftaki kostaların arkaya doğru 

çekilip iri bir kabarıntı (gibozite) oluşturup oluşturmadığına bakılır. 

(Şekil 6). Eğer gibozite varsa bu inklinometer ile açısal olarak veya 

cetvel kullanarak cm.cinsinden ölçülebilir (Şekil 7). 

6- Rijidite testi yapılır: Hasta baş ve kolları gevşek olarak öne 

doğru eğdirilir veya gövde skolyozun konveks olduğu tarafa doğru· eğdirilir. 
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Eğer skolyoz rijit değilse öne veya yana eğilme pozisyonunda kaybolur 

veya azalır. Ayrıca küçük çocuklarda gövdeyi baştan yukarı doğru çekerek 

spinöz çıkıntılara bakmak omurganın düzelebilirliğinin bir başka ölçüsü

dür. 

7- Pelvisin yana eğilmesi strüktürel veya nonstrüktüreldir.Bunu test 

edebilmek için hasta sert bir yere oturur ve lomber eğriliğin kendiliğinden 

düzelmesi varsa belirlenir. 

8- Skolyozlu hastalarda meydana gelen toraks asimetrisi sonucu 

pulmoner yetersizlik görülür. Bu nedenle bu hastadan pulmoner fonksiyon 

testi istenmeli ve ayrıca toraks ekspansiyonunu değerlendirmek için göğüs 

çevre ölçümü alınmalıdır. Göğüs çevre ölçümü mezur ile 3 yerden yapılır. 

a) Aksillar bölgeden ( Tam aksilla altından) 

b) Epigastrik bölgeden ( Sternum alt ucundan 3 parmak alttan) 

c) Subkostal bölgeden ( Tam kostaların bitim yerinden) 

Bu üç ölçüm hasta aynı pozisyonda iken yapılır. İnspirasyon - eks

pirasyon farkı 8-10 cm veya bazı literatürlere göre 5 - 7 cm ise normal 

kabul edilir. 

9 - Nörolojik Muayenede : Reflekslere,duyu ve motor kuvvete 

bakılır ( Superfisial ve patolojik reflekslere bakılır, koordinasyon 

ve yürüme değerlendirilir.) 

10 - Kapsamlı bir postür analizinden sonra ilgili kaslara 

(Özellikle antigravite kaslarına) kas testi ve ka~ kısalık testleri 

yapılır. Bundan sonra eğer kalça çeviye farka varsa bacak uzunluk 

ölçümü de yapılmalıdır. 

(14, 18, 30, 36, 48,). 
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ŞEKİL 6 

Skolyozda Vertebral Rotasyonun 

Kontrolü 
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ŞEKİL 7 

Gibozite Miktarının Santimetre 

Cinsinden Ölçülmesi 

.Radyolojik Değerlendirme : Radyolojik inceleme ile eğriliğin hare

ketliliği,derecesi ve genişliği kesin olarak saptanır. Ayrıca radyografi, 

eğriliğin tepe noktası, rotasyon ve varsa birlikte bulunan anomalileri 

saptama bakımından önem taşır. Bununla beraber eğriliğin ilerlemesini ta

kip etme ve egzersiz programının tayinine yardımcıdır. 

Ayakta çekilen filmler oksiputtan sakruma kadar ön - arka ve yan 

grafileri içerir. Büyük çocuklar ve yetişkinler için 35 x 90 cm lik kaset

ler kull~nmak ararlıdır. Yatarak çekilen grafiler kendiliğinden düzelmeyi 

gösterir. Yana eğilme filmleri vertebral kolonun gevşeklik derecesini ve 

her eğriliğin pasif olarak ne kadar düzelebildiğini saptamak için çekilir. 

Asıl olarak yana eğilme grafileri yapısal eğriliklerle;yapısal olmayan 

eğrilikleri birbirinden ayırır. 
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.' 

Skolyoz açısını ölçmek için kullanılan 2 yöntem vardır. 

1 - Risser - Ferguson Yöntemi: Eğriliğin her iki tarafında bulu

nan nötral vertebraların merkezi ve apikal vertebranın merkezi işaretlenir, 

bu üç nokta birleştirildiğinde meydana gelen açı skolyoz açısıdır. 

2- Cobb Yöntemi: Bu ölçümde ise eğriliğe dahil olan en üstteki 

vertebranın üst kenarına ve en alt vertebranın alt kenarına paralel olarak 

çizilen hatlardan inilen diklerin kesişmesi ile ortaya çıkan açı skolyoz 

açısını verir. 

Bunlardan Risser - Ferguson yönteminde eğriliğin apeksi iki 

vertebra ile şekillendiğinden, vertebraya işaret koyma güçleşir ve yanlış 

ölçüm meydana gelebilir. Ağır yapısal değişiklikler varsa veya vertebra cisim 

leri trapezoid ise vertebranın merkezini işaretlemek güçtür. Bu nedenle 

Cobb yöntemi daha doğru bilgi vermesi nedeni ile tercih edilmektedir. 

(18, 21, 36, 48, 58, 59). (Şekil 8 ) • 

ŞEKİL 8 

SKOLYOZUN AÇISAL ÖLÇillrüNDE KULLANILAN YÖNTEMLER: 

a)Risser-Ferguson Y. b) Cobb Yöntemi 
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Skolyoz Araştırma Komitesi tarafından eğriliğin derecesine göre 

aşağıdaki gruplama yapılmıştır ( 18, 21, 30): 

GRUP 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

DERECE 

o•- 20• 

2t - 30• 

31• - sa• 
sı·..:. 75• 

76• - ıoo· 

ıoı•- 12s• 
• 126 ve yukarısı 

Ayrıca radyografi ile vertebra yapısı ve rotasyon da belirlenebilir. 

Rotasyon, skolyozun strüktürel değişiklik derecesini ve düzelmeye karşı olan 

direncini saytamaya yarar. Rotasyon miktarını saptamada 2 yöntem kullanılır. 

1 - 1948 yılında Cobb tarafından uygulanan yöntemde basitçe spinöz 

proseslerin orta hattan uzaklığına göre rotasyona değerler verilmiştir. 

Fakat spinöz çıkıntılar skolyotik ve deformite olduğundan bu yöntem doğru 

kabul edilmemektedir. 

2 - Bu yöntem ise, 1969 da Naslı ve Moe'nun kullandığı yöntemdir. 

Buna "pedikiil. yöntemi" de denir. Vertebra döndüğünde pediküllerden biri 

orta çizgiye doğru hareket eder ve bu pedikülün orta çizgiyle olan ilişki

si rotasyon derecesini belirler. Diğer pedikül vertebra cisminin lateral 

kenarına doğru hareket eder. ( Şekil 9 ). 

Pedikül . 
' 

Orta çizgiye y.aklaşıyorsa + 
Orta çizgiye bitişirse ++ 
Orta çizgi üzerindeyse +++ 

Orta Çizgiyi aşmışsa ++++ 

olarak derecelendirilip, rotasyon miktarını belirleme de Pedikül yöntemi 

tercih edilmektedir. 
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PEDICLE lt - 'i,_ . 
NOT VISIBLE 

~ +ttt ROTATION 
PEDJCLE ----\ ,~ PEDICLE BEYOND MIDUNE 
NOT VlSiBLE 

CONCAVE 
SWE 

ŞEKİL 9 

. • 

"Pedikül Yöntemi" 

CONVEX 
S1DE 

Bundan başka rodyografik incelemede kifoz ve lordoz da kontrol edil

melidir. Cobb- Lippman tarafından normal torasik kifoz 35• , lumbal lordoz 

ise so• olarak tesbit _edilmiştir, buna göre kifoskolyoz veya lordozda artma 

olup olmadığı belirlenebilir ( 31, 48, 56). 

Yine radyografi sayesinde özellikle infantil idyopatik skolyozun 

düzelen veya ilerleyici tipinin ayırıcı tanısı için Kosto-Vertebral açı öl

çümü de yapılabilir. Kosto-Vertebral açı ölçümü 1972 de Mehta tarafından 

tanımlanmış olup Mehta açısı 

da denir. Ölçüm için, skol~ 

C ,:, ... ·;1=:ı. o 
✓/:1/ 

/ 

ŞEKİL 10 
Kosto-Vertebral (Mehta) Açı Ölçümü 

yetik eğrinin tepe vertebrası-

nın üst ya da a1t kenarı orta-

sına bir dikey çizilir. Bu 

vertebranın içbükey ve dış 

bilkey tarafı üzerindeki kosta

ların, kapitis ve kollum kı

sımlarını birleştiren çizgi

lerin dikey çizgi ile yaptığı 

açı ölçülür. 
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Böylece konkav ve konveks taraftaki Kosto-Vertebral açı farkı hesaplanmış 

olur. İnfantil skolyozların torasik tipinde bu açı 20• den az ise % 83 

düzelir, 20• veya daha fazla ise ilerleme riski çok yüksektir. 

Skolyozun ilerlemesi, hastanın iskelet gelişimi tamamlandığında 

önemli derecede durur veya hiç ilerlemez. Fakat kemik yaşı normal yaştan 

daha geri olabilir. Bu nedenle olgunluğun (Maturite) saptanarak tedavi 

planının ona göre düzenlenmesi gerekir ve bunda da radyografiden yarar

lanılır •. Maturite birçok faktörün birlikte değerlendirilmesiyle saptanır. 

1- İliak kemikleşmenin tamamlanması ( Risser testi) 

2- El bileği filminde görülen şekilde kemik gelişiminin tamamlan-

ması ( Grevlich ve Pyle atlasına göre). 

3~ Vertebral epifizel halkaların tamamlanması ve kaynaması. 

4- Seksüel gelişimin tamamlanması. 

Total omurga grafinde iliak kristaların muayenesinde Risser testi 

kullanılarak, skolyoz gelişiminin tamamlanması konusunda karar verilebilir. 

.._,/ 

Risser Sigr, 2+ 

Oper. Irıcomp!ete Ver!ebroı 

Rin~ Epiphysis. 

) 

~ 

•. 
·~., 

.1 

Risser Sigr. 4+ 

Ccmplete 6:.!1 Ur.foşed 

Verlebro! Eçiphysis. 

... 

ŞEKİL 11 RİSSER TESTİ 

F.isser Sig~ 5+ 

Vtrlebrcl ~ir; E(p~ys1! 

is Corı.pleie. 



- 37 -

İliak kemiklerin tamamlayıcı çekirdeği kızlarda 15, erkeklerde 16.5 kemik 

yaşına doğru görülür ve 6 - 9 ayda tamamlanır. Kristaların arka uçlarının 

birleşmesi ve iliak kemik ile kaynaşması 18-30 ay sonra olur. $kolyoz 

gelişimi iliak kemik çekirdeğinin kaynaşmasının başlangıcında biter. Bu 

Risser testidir. ( 18,58, 48,). -(Şekil 11 ) • 

gtSKOLYOZDA TEDAVİ: 
E _ zar 

Konservatif ve cerrahi tedavi olmak üzere 2 ye ayrılır. Skolyoz te-

davisinde temel amaç: 

1- Skolyoz mobil ise varolan eğriliğin düzeltilmesi. 

2- Skolyoz immobil ise eğriliğin daha fazla artmasını önlemektir. 

Skolyoz tedavisinde en iyi tanınan sistem Bennett tarafından ge-

liştirilmiş olup 4 ana bölümden meydana gelmiştir. Bunlar şöyle sıralana

bilir ( 7,36, 55) : 

I -_Lokal_Mobilizasıon_: 

Burada amaç, eğrinin bulunduğu bölgede hareketliliğin kazandırılması 

veya devam ettirilmesidir. Omurga desteklenmesi ve kas re-edukasyonunda başa

rı için simetrik bir hareketlilik şarttır. Kemiksel değişiklikler meydana 

gelmeden, en erken devrede uygulanacak germe egzersizlerini kapsar. Bu 

germe elle, traksiyonla veya alçı ile de yapılabilir.Alt-torasik veya 

lumbo-sakral eğrilerde başarı şansı daha azdır.Hastanın elleri ile başı 

üzerinden bir bara tutunup asılması ve kendi gövde ağırlığı ile germe kuv

vetinin sağlanması faydalı bir egzersizdir. 

II_-_Kas_Re_-edukasıonu_: 

Skolyoz tedavisinde mutlaka dahil edilmesi gereken bu işlem, dik

katli bir analiz sonunda, belirli bir planı takiben bir fizyoterapist eş-
• 

liğinde yapılması gereken özel egzersizleri kapsar. Egzersiz programı fonk-

siyonel ve strüktürel skolyozda farklılık gösterir.Fanksiyonel skolyozda, 

özel germe veya lateral fleksiyon gibi egzersizler dışında, hastaya tama

men simetrik bir eğitim yapılmalı ve gövdede simetrik bir düzgün duruş sağ

lanmalıdır. 

Fonksiyonel Skolyoz Egzersizleri 

a) Segmental egzersizler 

b) Genel Ambulasyon egzersizleri 
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a) Segmental Egzersizler: 

1- Hasta sırtüstü yatırılır, tüm vücut segmentlerini düzgün ve 

simetrik bir şekilde yerleştirmesi öğretilir. ,sonra .ekstrem.iteler de

ğişik pozisyonlara konup,hastadan tekrar eski düzgün halini alması bek

lenir. Bu işlemi hasta önce gözleri açık, sonra gözleri kapalı yapmalıdır. 

2- Hastanın pozisyonwbozulmadan, vücut gesmentlerine maksimum kont

raksiyon ve gevşeme yaptırılır. 

3- Düz pozisyon devam ettirilirken, distal eklemlerle başlayıp 

proksimale ilerleyen aktif ekstremite hareketleri yaptırılır. 

4- Sırtüstü, gövde hiperekstansiyonu yaptırılır. 

5 - Kollar baş üzerine uzatılıp, ayaklar zorlu dorsifleksiyonu ge

tirilir ve gövde gerilir. 

6- Hasta yüzüstü yatırılır ve düz ve simetrik pozisyonu koruma ile 

ilgili ol~n 1, 2, 3, n?lu egzersizler bu pozisyonda tekrarlanır. 

7- Sırt ekstansörlerine simetrik kuvvetlendirme egzersizleri veri

.lir. Bu egzersizler hastanın a) kolları, b) bacakları kullanılarak yapılabilir. 

Kollar kullanılarak yapılan gövde hiperekstansiyonunun güçlüğü, kol 

pozisyonu değiştirelerek ayarlanır: 

I) Kollar yanda 

II) Kollar yanda, dirsekler tam fleksiyonda 

III) Kollar 90 abduksiyon, dirsekler bükük, eller omuzda 

IV) Kollar 90 abduksiyon, dirsekler 90 fleksiyonda. 

V) Kollar 90 abduksiyon, dirsekler tam ekstansiyonda 

vt) Eller boyun arkasında kenetli 

VII) Kollar baş üzerinde çaprazlanmış 

VIII) Kollar baş üzerine doğru uzatılmış ve abduksiyc1nda 

IX) Kollar baş üzerine doğru uzatılmış ve kulaklara bitişik 

Bacaklar kullanılarak yapılan gövde hiperekstansiyon egzersizleri: 

I) Dizler düz tutularak alt ekstremiteler birer birer kaldırılır ve 

indirilir. 

II) Diz ekstansiyonu bozulmadan, her iki alt ekstremite simetrik ola

rak kaldırılır ve indirilir. 
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III) Diz ekstansiyonu bozulmadan, alt ekstremiteler resiprokal olarak 

kaldırılır ve indirilir. 

8 - a) Kollar ve b) Bacakların birlikte kullanılmasıyla yapılan 

"Kuru Yüzme" egzersizleri 

a)l- Yüzükoyun, omuzlar abduksiyon ve dirsekler fleksiyona getiri

lerek, eller alın altında kenetlenir. 

a)2- Üst gövde ve baş ekstansiyonu ile birlikte omuz ve dirseklerin 

90• olduğu ters T pozisyonuna çekilir. 

a)3-Gövde ve baş ekstansiyonu ile dirsek fleksiyon acısı bozulmadan 

kollar adduksiyona, yani gövdenin yanlarına getirilir. 

a)4-Başlangıç pozisyonuna dönülür. 

b)l-Kalcalar ekstansiyon ve adduksiyon, dizler fleksiyonda kalçalara 

.doğru çekilmiştir. 

b)2-Kalçalar hiperekstansiyon ve abduksiyon, dizler ekstansiyon yapar. 

b)3-Kalca hiperekstansiyon ve diz ekstansiyonu bozulmadan bacaklar 

birleştirilir adduksiyona getirilir. 

b)4-Başlangıç pozisyonuna dönülür. 

Hastaya bu hareketler ayrı ayrı öğretilip, dötrlü ritmi tam anla-

mıyla kazandığı zaman, a ve b'nin birbirine uyan fazları beraber yaptırılır. 

9- Hasta kedi pozisyonuna alınır. Bu pozisyonda pelvik tiltle sırtı

nı kamburlaştırıp başını indirir sonra gevşeyerek lordozunu arttırarak başı

nı kaldırır. 

10- Kedi pozisyonunda burun önce bir sonra diğer dize değdirilir. 

11- Kedi pozisyonunda alt ekstremiteler tesbit edilir ve hasta göv

desinin horizontalliğini mümkün olduğu kadar bozmadan ellerini yerden alır ve 

gövdesinin yanına getirilir. Kol pozisyonları gittikçe zorlaştırılabilir. 

12- Kedi pozisyonunda gövde iyice fleksiyona getirilerek burun diz

lere yaklaştırılır sonra burun ile yer takip edilerek imkan nisbetinde uzağa 

gidilir ve gövde hiperekstansiyonu ile "sudan çıkına" tarzında baş kaldırıla

rak başlangıç pozisyonuna dönülür. 

13- Klapp emekleme egzersizleri kullanılır. 

14- Hasta dizler üzerinde dik durma pozisyonuna alınır ve burada düz

gün durması sağlandıktan sonra sağa ve sola lateral fleksiyon yaptırılır. 

b) Genel Ambulasyon Egzersizleri : 

Bunlar tüm vücut hareketliliği gerektiren ve belli bir amaca göre 

tesbit edilen oyun veya atletizm, spor ya da dans gibi ritmik hareketleri 

kapsar. 
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Bir kısmı gövdenin ·yere paralel olduğu pozisyonda yapılacak hareketler1 diz

ler üzerinde yürüme, çömelerek yürüme, baş üzerinde bir obje ile yürlime şek

linde düşlinülebilir. Hastalara tavsiye edilecek spor tipleri yukarıda da 

bahsedildiği gibi en başta yüzme olmak üzere voleybol veya basketbol gibi 

gövdeyi ekstarisiyonda tutan oyunlar olmalı; gövdeyi asimetrik pozisyonlara 

koyan golf, tenis, avcılık gibi sporlardan kaçınmaları örgütlenmelidir. Göz

lem altında olduğu takdirde bisiklete veya ata binme, sırt kaslarını kul

lanarak denge egzersizi yerine geçeceği için kayakveya paten kayma da fay

dalı olur. 

II- Strüktürel Skolyoz Egzersizleri 

Strüktürel skolyozda kemik- eklem ve bunları çevreleyen oluşumlarda 

yapısal değişiklikler olduğundan pasif manevralar veya aktif egzersizlerle 

düzelme elde etmek güçtür. Bu nedenle verilecek egzersizler çok özelleşmiş oluJ 

hareketler tamamiyle ilgili segmente yöneltilmeli ve mutlaka tek ·taraflı ve 

asimetrik-olarak verilmelidir. Her strüktürel skolyozda, gövde vertikal po

zisyondan horizontal pozisyona getirildiğinde eğride azalma gözlenir. Omur

gada ·yapısal olan bir lateral eğriyi düzeltebilmek, tam o segmente ve aynı 

büyüklükte, fakat zıt y:öndebir lateral fleksiyon vererek mümkün olabilir. 

1953 yılında Burger ve Wagner isimli araştırmacılar, asimetrik olup düzel

tici pozisyonlarda yapılan bir seri özel egzersiz tarif etmiştir(2,34,36). 

Asimetrik egzersizler temel olarak konveks taraftaki zayıf kasları 

kuvvetlendirmek ve konkav taraftaki kontrakte olan kasları germek için 

verilir. Bu nedenle önce skolyozun yeri ve şekli belirlenir ayrıcı apikal 

vertebra tayin edilir ( Şekil 12): 

ŞEKİL 12 
Apikal Vertebra Seviyesine 

Uyan Pozisyonlar 

Kedi-deve pozisyonunda yani vücudun horizon

tal olduğu pozisyonda yapılan lateral fleksi

yond~, k~nveksitesi lateral fleksiyonun yapıl

dığı yöne zıt ve apeksi torakal 8 olan bir eğ

ri meydana gelir. 

Yine kedi-deve pozisyonunda iken dirsek

ler büküldüğünde yapılan lateral fleksiyon 

trokal 6 apeksine uyan bir eğri oluşturur. 

Omuzların tamamen yere yaklaştığı pozisyonda 

yapılan lateral fleksiyonda torakal 3 sevi

yesinde bir eğri meydana getirir. 
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Gövdenin parmak uçlarına dayanılarak yukarı doğru yükseltilmesinden 

sonra yapılan lateral fleksiyon torakal 11 seviyesine uyan bir eğri oluşturur. 

Ellerin yerle temasının kesilerek vücudun biraz daha yukarı kaldırıl

masıyle yapılan lateral fleksiyon lumbal 2 apeksine uyan bir eğri meydana ge

tirir. 

Dizler üzerinde dik durma pozisyonunda yapılan lateral fleksiyon 

lumbal 4 seviyesine uyan bir eğri oluşturur. 

Ayrıca egzersiz grubunu ilk geliştiren yazara bağlı olarak Klapp 

emekleme .egzersizleri adı verilen hareketler, Prof. Kalpp'ın 4 ayaklı 

hayvanlarda skolyoz oluşmadığını görmesi sonucu skolyoz tedavisinde kullan

dığı egzersizlerdir. Emekleme egzersizleri esas olarak mobilite arttırıeı 

egzersizlerdir, fakat kas kuvvet ve koordinasyonunu arttırıcı etkileri de 

vardır. Gövde vertikale ne kadar yaklaşırsa hareketlilik vertebral kolonun 

o kadar aşağı seviyelerine ait olur. Gövdenin öne doğru fleksiyonunun art

ması ise, hareketin vertebrel kolonun üst segmentlerine kaymasını sağlar. 

Yani hareketler gövdenin pozisyonları değiştirilmek suretiyle, kolumna 

vertebralisin çeşitli özel bölgelerine etki edecek şekilde ayarlanabilir. 

Klapp emekleme egzersizleri lateral fleksiyon, emekleme ve germe egzersiz

lerini içerir. 

- Lateral fleksiyon yukarıda belirtilen şekilde, var olan eğriye et

ki edecek pozisyonda ve zıt yöne doğru yapılmalıdır. 

- Emekleme egzersizleri: Çapraz veya İpsilateral olarak yapılır. 

Çapraz emekleme: Sağlam kişi sağ kolu ve sol bacağını öne alarak ilerle

diğinde, vertebral kolonda tek bir kıvrım meydana gelir ve tümüyle sağda 

konveks olur. 

İpsilateraı emekleme: Sağlam kişi sağ kol ve sağ bacağını öne alarak iler

lediğinde vertebral kolonda çift kıvrım meydana gelir ve sağ dorsal,sol 

lumbal bir eğri olu.;r.Skolyozda hiperkorreksiyon prensibi düşünülerek 

var olan eğrinin tam aksini meydana getirici kol- bacak kombinasyonları ile 

hasta eğitilmelidir. 

- Germe Egzersizleri: Kolun öne ve bacağın geri itilmesiyle yapılır. 

"C" eğrilerinde konkav taraf kol ve bacağı "S" eğrilerinde ise torakal kon

kav taraf kolu ve aksi bacak kullanılır. 
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Bütün egzersizlerin apekse göre saptanan pozisyonda verilmesine 

ve birden fazla olan eğrilerde primer eğrinin saptanarak, tedavinin daha. 

ziyade primer eğriye yönetilmesine dikkat edilmelidir (20,34,55). 

Esas eğrinin dışında kalan bölgelerde şekil bozuklukları, kısalık

lar varsa bunları düzeltici egzersizler programa eklenmelidir. Çoğu skol

yozluda pulmoner yetersizlik olacağı da göz önüne alınarak solunum egzer

sizleri mutlaka verilmelidir. Solunum egzersizleri solunum bozukluğunu 

düzelterek minimale indirdiği gibi postür ve vücut stabilitesini geliş

tirmekt~ de faydalıdır. Solunum egzersizleri: 

a) Diyafragmatik 

b) Lokal ekspansiyon 

c) Solunum artarma egzersizleri' dir. 

Bunlar oturarak veya yatarak, bilateral ya da unilateral olarak 

yapılabilir. Solunum egzersizleri aktif olarak yapılabildiği gibi elle 

veya kemer kullanılarak rezistansa karşı da yapılabilir. Ayrıca solunum 

kontrolü de öğretilmeli ekspirasyon fazının, inspirasyonun iki katı süre

de olması üzerindedurulmalıdır. Özellikle çocuk hastalarda aktif solunum 

egzersizi olarak flüt çalma ve balon şişirme önerilebilir( 2,28,42,52, 

59, 62). 

Skolyoz tedavisinde en iyi yol erken teşhis olup bunda okul tara

malarının rolü büyüktür. Okul taramaları ile ortaya çıkarılan pek çok skol

yoz vakası cerrahisiz tedavi edilebilmektedir. Okul taramaları oldukça 

kolay olup, çocuğun kolları serbest, dik olarak ayakta dururken çıplak olan 

sırtının gözlem yoluyla incelenmesi esasına dayanır. Sonra öne eğilme testi 

uygulanır. Son 12 senedir oldukça yaygın olan okul taramaları Winter, Moe, 

Cowell, Hall, Mac Even ve son yıllarda Rogala, Gurr ve Drummond tarafından 

yapılmıştır. (49). 

Pek çok araştırmacı fonksiyonel skolyozun egzersiz tedavisi ile dü

zelebileceğini savunmaktadır. Fakat fonksiyonel skolyozun terapatik egzer

size cevap verebilmesi için egzersizlerin doğru olarak seçilmesi ve teda

viye kesintisiz devam etmek şarttır.(2,34,36). 

Ayrıca hastaların çoğunun çocuk ya da geç oldukları akıldan çıkarıl

mamalı bu nedenle de çok fazla sayıda egzersiz vererek hastanın bu olaydan 

bunalıma girmesine, sonuçta da hiç yapmamasına yol açılmamalıdır (55). 
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Skolyozda tedavinin temel amacı; zayıf kasları kuvvetlendirmek, eğriyi 

düzelten uygun pozisyonları seçmek, postürü mümkün olduğu kadar düzeltmek 

ve akciğerlerin solunum kapasitesini arttırmak olmalıdır. 

III - OMURGANIN DESTEKLENMESİ 

Korse, özel cihaz, alçı ve bunun gibi dış desteklere skolyozda 

sık sık başvurulmasına karşın bunların etkisi de gözde fazla büyütülmeme

lidir. 
Cihazlamanın amaçları 

- Zayıf sırt ve karın kaslarını desteklemek 

- Konveksite üzerine direkt basınç yoluyla düzgün duruşu sağlamak, 

- Oturma ve ayakta durma pozisyonlarında gövde ağırlığını olması 

gereken noktalara kaydırmak 

- Traksiyon kuvveti ile spinal düzleşme elde etmeye çalışmak şek

linde özetlenebilir. 

En sık kullanılan cihaz, Milwaukee korsesidir.Bu korse Blount, 

Schmidt ve Bedwell tarafından 1946 yılında geliştirilmiş ve adını bu 

kişilerin oturdukları yerden almıştır (26). Pelvik korse, vertikal çu

buklar ve mandibulo-oksipital parçadan oluşan korsede esas amaç; korse

yi giyen çocuğun om;ıırgasını pelvis ve madibula-oksipital bölge arasında 

sürekli gerili tutmaktır( 26,34, 39, 51) ( Şekil 13) .-

ŞEKİL 13 

Milwaukee 
Korsesi: 

a) Önden 
görünüş 

b) Arkadan 
görünüş 
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Milwaukee korsesi hastanın alçı ölçüsü alınarak ve ondan pozitif 

model çıkarıldıktan sonra bu model üzerine termoplastik materyalden döküm 

yapılarak elde edilir. Bu döküm çocuğun tüm kıvrımlarına uyar.Pelvik korse

nin iyi oturması sağlanır. Pelvik korsede ön abdominal bölge biraz yüksek 

tutularak destek yüzeyi arttırılır ve lateral bölgeler biraz daha alçak 

tutularak kostalara olan basınç önlenir.Stabilizasyonun daha iyi olabil

mesi için korse arkadan açılıp kapanacak şekilde yapılır. 

Arkada iki, önde bir vertikal bar olup bunlar zamanla boy uzadığı 

zaman ayarlanabilir özelliğe sahiptirler. Yı.andibulo - oksipital parçada 

ise herbir bölgenin altında özel yastıkcıklar bulunup bunlar boyun fleksi

yonunu önleyerek1 ekstansiyonunu sağlarlar ve aktif traksiyon meydana geti

rirler. 

Ayrıca eğriliğin apeksinin olduğu bc:Slgeye, posterolateralden baskı 

yapacak şekilde yerleştirilen yastıkcık da düzeltici rol oynar. Milwaukee 

korsesi ap~ksi toraka~ 5-6 olan eğrilerde kulanılmaktadır. 

Milwaukee korsesi ilk uygulandığında fazla traksiyon yaratmayacak 

şekilde ayarlanır, önce ayda bir sonra 2 ayda bir boyu uzatılarak traksiyon 

etkisi arttırılır. Korse uzun bir tişört üzerinden 24 saat devamlı giyil

meli yalnız hijyenik. bakım ya da egzersizleri yapmak için çıkartılmalıdır. 

Korsenin yarım gün takılması görüşünde olanlar da vardır.Ayrıca Milwaukee 

cihazı içinde yapılacak egzersizler ihmal edilmemelidir.~ 

1- Sırtüstü, dizler fleksiyonda, pelvik tilt. 

2- Sırtüstü, dizler ekstansiyonda pelvik tilt 

3- Sırtüstü, pelvik tilt yapıldıktan sonra oturma pozisyonuna geçme. 

4- Yüzükoyun, dizler tesbit edilip, pelvik tilt yapıldıktan sonra baş 

ve omuzlar yerden kaldırılarak gövde hiperekstansiyonu 

5- Pelvik tiltte iken "push-up". 

6- Pelvik tilr bozulmadan ve göğüs, baskı yastığından mümkün olduğu 

kadar uzak tutularak yürüme. 

7- Ayakta pelvik tilt yapıp, derin bir nefes alarak göğsü posterior 

çubuklara doğru bastırmak. 

Milwaukee korsesi en erken 3 - 3,5 yaşında kullanılır. Bu yaştan 

önce Milwaukee korsesini belde tutacak mekanizma gelişmediğinden kullanılamaz. 

(55, 60 ) • 
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Skolyozda tedavi amacı:'ile Milwaukee korsesinden başka birçok korse 

geliştirilmiştir. Bunları kısaca şöyle sıralayabiliriz. 

Boston Torasik Breysi: 1976 dan itibaren kullanılmakta olup 3 nokta 

prensibine dayanır. Antilordotik ve antirotatik etkiye sahip ve estetik 

görünümlü olup torakal 10 seviyesinin altında etkilidir (49). 

Alt Profil Breysi: New York Optopedi Hastanesi tarafından gelişti

rilmiş olup kısaca NYOH Breysi denilen bu breys yalnız torakolumbal ve lumbal 

körvler için kullanılmaktadır. Apeksi torakal 7 veya daha alt seviyede eğri

lerde etkili olup giyip çıkarmak kolaydır (30,31). 

Son zamanlarda skolyoz tedavisinde boyna kadar uzanmayan ve termo

plastik materyalden breysler geliştirilerek tercih edilmektedir. Bazı 

mold korseler ve breysler özellikle torakolumbal ve luınbal körvler üzerinde 

etkili olurlar. Dr. David ve B,Levine, Prenyl breysini ameliyatlarda başarılı 

şekilde kullanmıştır. 

Termoplastik vücut ceketi de denen Pasadena Breysi Dr. Cockrell 

ve Risser tarafından tanımlanmış olup sonraları torakolumbal ve lumbal 

bölgelere özelleştirilmiştir. Bunlar daha kozmetik olup giyilmesi daha 

kolaydır. 

Fransaôa son yıllarda Lyonnaise Breysi kullanılmakta olup bu breys 

apeksi torakolumbal veya lumbal bölgede olan körvlerde kullanılmaktadır. 

Buna benzer bir breys İtalya'da Ponti tarafından kullanılmıştır. Ponti 

breysi özellikle torakal 12 nin altındaki lumbal ve torakolumbal körvler 

için uygun olup hafiftir ve deri problemi olanlarda tercih edilmektedir. 

Torasik veya çift majör körvler için kullanılmazlar ( 31). 

Skolyoz tedavisinde breys dışında değişik düzeltme teknikleri de 

kullanılıp bunlar özellikle cerrahi öncesi ve sonrasında tercih edilmekte

dir. Bunlar kısaca; New York Ortopedi Hastanesi tarafından geliştirilen 

Turnbuckle alçı tekniği, Risser tarafından geliştirilen Lokaliser alçı 

tekniği, Moe tarafından geliştirilen Modifiye Cotrel alçı tekniğidir. Ay

rıca Von Lackum tarafından önerilen Sefalo - Pelvik alçı traksiyon, 

Cotrel traksiyon ve Halo traksiyon da kullanılmaktadır ( 10,26, 30). 
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Skolyozda korse 20 - 40 
• y 

arasında olan ve ayda 1 artan egrilerde 

önerilmektedir. Bazen infantil skolyozlarda daha ileri derecelerde de 

kullanılmasına karşın adölesan körvlerde 40• nin üzerindeki eğriliklerde 

korseye cevap zayıftır. Burada fizyolojik yaşın bilinmesi önemlidir. 

20•-25• lik körvlerin tedavisi kolay olup vakalar genellikle adölesan dev

rededir. Unutulmaması gereken nokta herbir vakada breys uygulanmadan evvel 

hastanın psikolojik kabülü, körvün fleksibilitesi, çocuğun fiziksel ve 

emasyonel gelişimi ve aile yapısının gözönünde bulundurulmasıdır (31,63). 

Breysler ameliyat öncesi ve sonrası kullanıldığı gibi ameliyat ya

pılmayacaksa epifiz plakları kapanana kadar, yerçekiminin eğirilik üzerinde

ki olumsuz etkisini ortadan kaldırmak ve böylelikle düzgün postürü destekle

mek amacıyla kullanılır. Breysi çıkarma zamanının saptanması için, el bileği 

iliak krista ve vertebral epifizel halkaların gözden geçirilerek iskelet 

gelişimi belirlenmelidir. Breysle ayakta ön- arka grafi çekilir ve breysiz 

olarak çekilen grafi ile karşılaştırılır, düzelme 3•_ 5• den fazla de

ğilse eğrilik stabil ~larak kabul edilir. İskelet gelişimi tamamlandıktan 

şonra breys kullanımı bırakılabilir. Fakat eğrilik stabil görünse bile, 

hasta uzun süre hatta yıllarca izlenmelidir. Verilen egzersiz programına 

breys bırakıldıktan sonra da devam edilmelidir ( 56). 

Cerrahi Stabilizasyon: 

- Hastaya konservatif tedavi uygulanmış, fakat buna rağmen skolyoz 

deformasyonu ilerlemişse, 

- Hastanın tedavisi gecikmişse ; yani iskelet gelişimi sona ermiş 

ve so• nin üzerinde düzeltilmesi mümkün olmayan skolyozu varsa cerrahi 

indikedir ( 11, 58). 

Cobb metodu ile yapılan ölçmede skolyozun açı değeri ile tutulan 

vertebra sayısı arasındaki oran 5 ya da 5 den fazla ise cerrahi indikedir. 

Skolyozda uygulanan cerrahi yöntemlerden spinal füzyon ilk ola

rak Dr. Russell Hibbs tarafından 1911 yılında yapılmıştır. Bundan 20 yıl 

sonra Gruca ve 1969 yılında Harrington spinal alet uygulamışlardır. Daha 

sonra Cotrel ve Dwyer kendi adları ile anılan yöntemleri geliştirmişlerdir. 

Pek çok otör cerrahi için büyümenin tamamlanması gerektiğini savunmaktır. 
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James ise progressif idyopatik skolyozlarda 10. yaşında cerrahi uygulanması 

görüşündedir. 

Bütün tekniklerde hastalar önce alcıya alınıp (2-3 hafta) sonra 

alçıdan açılan bir pencereden ameliyat edilir; post-operatif devrede alçı

ya devam edilir, 4 hafta sonra hasta yürüyebilir. Ancak hazan cerrahi 

müdahale de netice vermeyebilir, hatta psodoartroz gibi komplikasyonlara da 

yol açabilir ( 12, 26). 

IV- AKTİVİTELERİN LİMİTASYONU 

Tüm skolyozlularda, aktif tedavi seansı dışındaki Günlük Yaşam 

Aktiviteleri ( GYA) bir sisteme sokulmalıdır. istirahat, oturma ve yürüme 

sırasında hastanın yapması ve kaçınması gereken pozisyonlar kendisine iyice 

öğretilmelidir. Ayrıca sert yatak önerilmeli ve yatakta düzgün yatış konusurlda 

çocuk ikaz edilmelidir. Gerekirse çocuğun yatakta yatış pozisyonunu iyi kav

raması ve düzgün bir yatış pozisyonunu teşvik için çocuğun yatağının hizasında 

tavana bir boy aynası monte edilmelidir. 

Cihazla okula devam eden hastalar, birkaç saatte bir (örneği 3 saat) 

düzgün pozisyonda 15-20 dakikalık istirahat yapmalıdır. Yorgunluk verici, eğ

riyi arttırıcı aktivitelerden uzak durmalı ve boş vakitlerindeki okuma, yazma, 

TV. seyretme gibi alışkanlıklarını tercihan yatarak yapmalıdır. Ayrıca skolyo

zu abartacak desteksiz oturma (Şekil 14) .ayakta durma ve yan yatış pozisyonla-

ŞEKİL 14 

Desteksiz Oturma Pozisyonu 

rına izin verilmez. ·Bunlara ilaveten 

hastaların çoğunun genç olduğu düşü

nülürse bu tür deformitenin yarata

cağı emasyonel problemlere· de eğile

rek, hastada şekil bozukluğuna ilave

ten bir de kişilik problemine yol 

açmayacak bir yaklaşım takip edilme

li, bu konuda gerekirse profesyonel 

desteğe başvurulmalıdır. ( 59). 
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h) SKOLYOZDA KULLANILAN YEN!_YÖNTEMLER_: 

Skolyozun konservatif tedavi yöntemlerinden ELEKTRİK STİMÜLASYONU'nun 

temeli 1960 ların sonuna doğru atılmıştır ( 60). 

Toronto Çocuk Hastanesinden Bobechko deney hayvanlarının paraspinal 

kaslarını elektrikle uyararak skolyoz oluşturmuş, sonra da kırşı taraf 

paraspinalleri uyararak buskolyozu düzeltmiştir. Çocuk üzerindeki ilk klinik 

çalışmayı ise 1973 y,ılında gerçekleştirmiştir. 

Sistemin vücuda implante edilen stimülatör kısmı silikon bir 

kılıf içinde yerle~tirilmiş olup paraspinal kaslar, çocuğun uyumakta 

olduğu gece saatleri boyunca uyarılmaktadır. Bu yöntemle tedavi edilecek 

hastalardan iyi sonuç alabilmek için: 

1) Eğrinin 20• - 40• arasında olınası 

2) Kemik gelişiminin tamamlanmasına iki, üç senelik bir sürenin 

bulunması, 

3) Skolyozun torasik bölgede bulunması gerekir, çünkü lumbal bölge

de paraspinal kasların uyarılması, genellikle skolyozla birlikte görülen lor

dozun artmasına neden olabilir. 

Eğrileri 40• den az olan 141 çocuk 8 yıl boyunca internal stimü

lasyon yöntemi ile uyarılmış, % 83 hastada eğrinin artması önlenmiştir. 

Hatta 1/3 ünde 5• yi aşan düzelme kaydedilmiştir. İnternal stümülasyonun 

en büyük sakıncası en az 2 ameliyat gerekiyor olmasıdır. 

Rancho Los Amigos Grubu ise lateral yüzeye! elektrik stimülasyonu 

yoluyla tedavi edeceği hastalarda şu kriterleri aramaktadır. 

1) Cobb yöntemi ile yapılan ölçire:ıde eğrinin 2(!~ 40• arasında olması, 

2) E~rinin idyopatik ve progressif olması 

3) İskelet gelişiminin tamamlantc.asına en az 1 yılın bulunması, 

Elektrik stimülasyonunda şiddetli 50 - 70 mA arasında değişen, 

frekansı saniyede 25 uyarı, uyarı geçiş süresi 220 mikrosaniye olan rektangüler 

akım kullanılmaktadır. Akim 5 dalgalanma şeklinde surge edilmektedir. Elekt

rotların ciltle temasını sağlamak için jeller kullanılıp, akım günde 8-9 saat 

uyku sırasında verilmektedir. Bu yöntemde elektrotların doğru yerleştirilmesi 

önemlidir. 
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Skolyoz tedavisinde diğer bir yöntem BİOFEEDBACK'tir. Biofeedback 

prensibi ilk olarak Dr. Barry Dworkin aletsel öğrenme prensibini kullan

mıştır. Hastaya istenilen pozisyon verildikten sonra, bu pozisyon bozul

duğu anda sinyal sesi duyulur. Öğrenme metodu ile uygun postüral cevap git

tikçe daha az kas eforuyla sağlanır ( 31). 

Skolyozun tespitinde kullanılan yeni yöntemlerden biri de Moire' 

topografi yöntemidir.( Şekil 15) Bu yöntem ilk olarak Lord Rayleigh tara

fından tanımlanmıştır. 
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ŞEKİL 15 

MOİRE' Topografi Yöntemi 

Moire' topografi yönteminde, kullanı

lan aletten yansıtılan özel topokrafik

sel ışığın sırt yüzeyindeki kortur

larda meydana çıkardığı değişiklikler 

saptanır. Bu yöntem hem tam doğru so

nuç vermediği hem de pahalı olduğu 

için yaygın değildir ( 37,38, 31) • 
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MATERYAL~ MET OD 

MATERYAL 

Egzersizin skolyoz üzerindeki etkisini araştırmak ve skolyozlu ve

vakaların erken tesbitinde okul taramalarının önemini vurgulamak amacı ile 

yapılan bu çalışmada, örnekleme metoduyla Şişli İlçesine bağlı 3 ortaokul 

ve 6 ilkokul skolyoz yönünden taramadan geçirilmiştir. Çalışma kapsamına 

alınan 10 - 13 yaş grubundaki skolyoz vakalarını saptayabilmek için ilkokul

ların 4 ve 5. ortaokulların I, II ve III. sınıfları taramaya dahil edil

miştir. Toplam 2200 öğrenci taranmış olup 39 olguda s• - 38• arasında skol

yoz saptanmıştir. Bunlardan ilerleme riski düşünülerek alt sınır ıs• olarak 

kabul edilmiş ve ıs• ve daha büyük açılı skolyoza sahip 28 fonksiyonel skol

yoz olgusu günlük aktif egzersiz programı kapsamına alınmış ıs• den daha az 

fonksiyonel skolyoza sahip 11 öğrenciye ise ev programı verilerek kontrole 

gelmeleri istenmiştir. 

Tedaviye alınan 28 olgunun 20'si kız, 8'i erkek olup epifiz plakları 

kapanmamıştır ve yaşları 10- 13 arasında değişen bu olguların yaş ortalaması 

ll.3'tür.(Tablo 1-A). 

Ev programı verilen 11 olgunun 7'si kız, 4 'ü erkek olup yaşları 10-13 

arasında değişen bu olguların yaş ortalaması 11' dir ( Tablo. 1-B). 

METOD 

A) Hastaların Değerlendirilmesi: 

1- Tarama yolu ile gözlem yöntemi kullanılarak tesbit edilen skolyoz 

vakalarının daha sonra doryografileri çekilerek skolyozun yeri ve şekli be

lirlenmiştir. Daha sonra skolyozlu hastalarda kullanılmak üzere bir TANITIM 

VE DEĞERLENDİRME FORMU hazırlanmıştır. 

2- Skolyozu oluşturan lateral eğrilerin açısal değerleri, Cobb metodu 

kullanılarak ölçülmüştür. (21,36,48,58,59). Cobb metoduna göre, eğriye dahil 
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olan en üstteki vertebranın alt sınırına paralel olarak çizilen hatlardan ini

len diklerin kesişmesi ile ortaya çıkan acı skolyoz açısıdır ( Resim 1). 

Skolyozun açısal değerini ölçmek için kullanılan Ferguson metodunda 

ise eğriliğin her iki tarafında bulunan nötral vertebraların ve apikal ver

tebraların merkezi işaretlendikten sonra, bu üç nokta birleştirildiğinde mey

dana gelen açı skolyoz açısını verir. Fakat eğrinin apeksi birden fazla 

vertebradan oluştuğu zaman ve apikal vertebralarda ileri yapısal değişiklikler 

meydana geldiğinde, bu vertebraların merkezlerini bulmak oldukça zordur. Bu 

nedenle yapılan bu çalışmada kolay uygulanması ve daha doğru sonuç vermesi 

nedeni ile Cobb metodu tercih edilmiştlr. 

a 

RESİM 1 

COBB METODU 

a) Çalışma g rubu ndaki i.K. ' ya ait ilk rad yografi 

b) i.K ' ya ait son rad yografi 

b 
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3 - Spinal deformitelerin kısıtlayıcı tipte solunum yetmezliğine 

yol açması nedeni ile, egzersiz verilmeden önce hastalara spirornetre ile 

aşağıdaki testler yapılarak solunum kapasitesi ölçülmüştür (Tablo 6-A,6-B) 

a- Soluk hacmi (SH=Tidal Volüm): Her soluk alma ve verme ile akci

ğerlere giren ve çıkan hava hacmadir ( 22). 

b- Vital kapasite (VK): Maksimal inspirasyonu takiben akciğerlerden 

çıkarılan hava miktarıdır(22). 

Normal kişilerde, inspirasyon esnasında göğüs kafesinin transvers 

çapı, ön-arka(sagital) çaptan daha geniştir. Skolyozda bu mekanizma tama

men tersine döner ve göğüs kafesinin genişleme kapasitesi azalır(l0,26,40). 

Göğüs kafesinin genişleme kapasitesini gözleyebilmek için, mezur 

ile epigastrik bölge (sternum alt ucunun 3 parmak altı) kriter alınarak 

göğüs çevre ölçümü yapılmıştır (Tablo 7-A, 7-B). 

5- Ayrıca hastalara, postür analizi, omuz seviye farkı, bacak uzun

luk ölçümü, kas testi ve kas kısalık testleri yönünden de ğe rlendirilmi ştir. 

(Tablo 4, 5, 6, 7 : A-B) (Resim 2 - 7 ) 

Resim 2 

Skolyozlu Bir Hastanın Postür 

Analizi Sırasında Arkadan 

Görünüşü 



Resim 3 

Resim 3 

Resim 4 
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Resim 4 

SKOLYOZDA RİJİDİTE TESTLERİ 

Kollar serbest öne doğru eğilme 

Eğriliğin konveks tarafına doğru, yana e ğilme 

Resim 5 
Sarkaç kullanılarak yapılan denge kontrolü 
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Resim 6 

Sipina İliaka posterior superiorden 

kalça seviye farkı kontrolü 

B) Egzersiz Programı : 

Resim 7 

Skapula alt açılarından, skapula 

seviye farkının kontrolü 

Yapılan bu araştırmada çalışma grubuna dahil edilen 28 olgu 6 ay 

boyunca önceleri hergün daha sonraları ise haftada 3 gün, 40 dakikalık seans

l ar halinde tedaviye alınmıştır . Özellikle tedavinin başl arında hastaların 

egzersizden sıkılmalarını önlemek amacı ile yanlız yapılan özel skolyoz 

egzersizleri dışındaki simetrik postür egzersizleri hem tek hem de üçer 

kişilik gruplar halinde yaptırılmıştır . Bunun çocuklar üzerinde olumlu psi

kolojik etki yaiattığı gözlenmiştir. 

Ayrıca tedaviye başlarken aileler ile tek tek görüşülmüş, skolyoz 

ve ted av isi konusunda açıklamalar yapılmış ve egzersizler öğretilmiştir. 

Böylece çocukların egzersizlerini hastane dışında evde de düzenli bir şe

kilde yapmaları sağlanmıştır. Evde yapılması istenen egzersizleri, okul saati 

dışında günde 2 kez ve herbir egzersizi 15'er defa yapmaları önerilmiştir . 
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Değerlendirme sonuçları gözönüne alınarak, çizilen egzersiz prog

ramının temel amaçları : 

a- Proksimal gövde kaslarının kuvvetini arttırmak ve genel postürü 

düzeltmek, 

b- Özel skolyoz egzersizleri ile eğriyi düzeltmek 

c- Solunumu geliştirmek 

Genel postürü düzeltmek amacıyla; öncelikle karın ve sırt kaslarını 

kuvvetlendirici egzersizler öğretilmiş daha sonra proksimal gövde kaslarını 

kuvvetlendirici ve kısalıklar için germe egzersizleri verilmiştir. 

. 

f~-·-·--·----~ 
( CI ) 

Karın kaslarını kuvvetlendirmek için 

izometrik ( pelvik tilt) ve kol pozis

yonu değiştirilerek zorlaştırılabilen 

izotonik egzersizler verilmiş tir. 

( Figür 1). 

Sırt kaslarını kuvvetlendirici egzersizler de öğretilmiştir ( Resim 8) 

Yine bu egzersizde kol pozisyonu de ğiş tirilerek zorlaştırılabilir 
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Prok.simal göııde ko~lorını k..uvvetlend,'rme.l ıc,ırı 

kuru ::ıü:ı.rne ~:2.er~i)Jeri o§re../-;lmi~Hr (Resim Hı Q_b). 

Ol 

b 
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RESİM 15 
Bel bölgesinin esnekliğini sağlamak amacıyla yapılan kedi-deve 

egzersizinin grup halinde yapılması 

Skolyozu düzeltmek amacıyla; germe, emekleme ve lateral fleksi yon 

egzersizleri verilmiştir (36) . 

-Germe egzersizi: Önce primer eğri tesbit edildikten sonra bu eğ

rinin apeksine uygun pozisyonda konkav taraf kol öne ve yine konkav taraf 

bacak geriye uzatılarak gerilir ve başlangıç pozisyonuna dönülür (Resim 17) 

RESİM 16 

Apeksi T8 olan sağ dorsal C eğrisinde Germe Egzersizi 
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- Emekleme egzersizi : Hasta eğrisinin apeksine uygun pozisyona 

konulduktan sonra, C eğrilerinde konkav taraf kol ve aksi bacağı ile S 

eğrilerinde ise konkav taraf kol ve aynı taraf bacak kullanılır (Figür 2). 

Figür 2 

r
8 

apeksine uyan C eğrisinde Emekleme 

Egzersizi 

- Lateral Fleksiyon Egzersizi : Olgulara varolan eğrilerin apeksine 

uygu, pozisyonda eğrinin aksi yönüne doğru lateral fleksiyon yaptırılmıştır. 

(Resim 17) 

Resim 17 

Apeksi r 8 olan C Eğrisinde Lateral Fleksiyon 

Egzersizi 
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Solunumu geliştirmek amacıyla; solunum kaslarını kuvvetlendirerek, 
' 

ağciğerlerin solunum kapasitesi arttıran egzersizler verilmiştir. (Figür 3) 

Hastalara özellikle diyafragmatik ve göğüs solunumu öğretilmiştir. Diyafrag

matik solunum için subkostal kısım, göğüs solunumu için göğüs kafesinin üst 

\ 

( 
Figür 3 

Solunum Egzersizlerinin kemer kul

lanılarak yapılması. 

orta ve alt bölümüne el veya kemer yer

leştirilerek hastanın burundan nefes 

alarak istenilen bölgeyi şişirmesi ve 

ardından nefesini yavaşça ağızdan bo

şaltması istenmiştir. Çocukların sı

kılmaması için hastanede bu şekilde 

uygulanan egzersizleri evde, balon 

şişirerek ve flüt çalarak yapmaları 

istenmiştir. 

Kontrol grubu kapsamına alınan 11 skolyoz olgusuna ise okulda iken 

sıralarında dik oturmaları, evde günlük_Bşak aktiviteleri sırasında ve özel

likle televizyon izlerken düzgün pozisyona dikkat etmeleri ve elle taşınan 

okul çantası yerine sırt çantası önerilerek bir ev programı verilmiş ve 

6 ay sonra kontrole gelmeleri istenmiştir • 
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BULGULAR 

Tarama yolu ile saptanarak çalışma grubuna alınan 28 fonksiyonel 

skolyoz olgusunun 20 sinde skolyoz ilk kez bu tarama sırasında açığa çı

~arılmış olup, skolyozun ortaya çıktığı devreyi belirlemek için alınan hi

kaye sonucunde bu dönem 20 olguda adolesan, 2 olguda juvenil ve kalan 6 ol

gudan 3 ünde juvenil, 3 ünde ise infantil olarak bulunmuştur. Skolyoz olduğu 

daha evve 1 belirlenmiş 3 infantil başlangıçlı olgudan birine korse verilmiş 

ancak kullanmayı reddetmiş, diğer ikisine ise egzersiz önerilmiş fakat 

düzenli şekilde yapılmamıştır. Yine skolyoz olduğu daha önceden belirlenmiş 

olan juvenil başlangıçlı 3 olgudan ikisine korse verilmiş olup bunlar kor

se kullanmaya devam etmiş, diğer bir olguda ise aile tarafından, geçer dü

şüncesi ile hiçbir müdahalede bulunulmamıştır. 

Kontrol grubuna dahil edilen 11 fonksiyonel skolyoz olgusunda 

skolyoz adolesan devrede ve ilk kez bu tarama sırasında ortaya çıkarıl

mıştır. (Tablo 1 A. B) 

Çalışma grubuna alınan 28 fonksiyonel skolyoz olgusunun 20 si kız 

ve 8 i erkek, yaşları 10-13 arasında olup yaş ortalaması 11.3 tür. 

Kontrol grubuna alınan 11 fonksiyonel skolyoz olgusunun 7 si kız, 

4 ü erkek olup yaşları 10-13 arasında ve yaş ortalaması 11 dir. 

Çalışma grubuna alınan 28 fonksiyonel skolyoz olgusunun, 23 ünde eğ

riler "C" şeklinde, 5 inde ise "S" şeklindedir. "C" şeklinde skolyoza sahip 

23 olgudan 21 olguda eğri yerleşimi dorsal, birinde dorsolomber, diğer bir 

olguda ise lumbal bölgede olup bunlardan 16 sı sağ, 7 si sol yerleşim göster

mektedir. "S" şeklinde skolyotik eğriye sahip 5 olgunun 3 ünde eğriler sol 

dorsal. sağ lumbal yerleşim gösterirken, diğer 2 olguda ise sağ dorsal sol lum

bal yerleşim göstermektedir. 
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Kontrol grubuna alınan 11 olguda ise eğriler C şeklinde olup, 9 ol

guda torakal, bir olguda lumbal ve diğer olguda torakolomber bölgededir 

ve 6 sında sağ 5 inde ise sol yerleşim göstermektedir. 

Egzersiz tedavisinden önce, hem çalışma grubundaki 28 olguya hem de 

kontrol gurubuna alınan 11 olguya rijidite testi uygulanmış ve fonksiyonel 

olduklarına karar verilmiştir ( Tablo 1 A-B) Ayrıca her iki gruba antropo

morfik ölçümlerden bacak uzunluk ölçümü yapılmış ve her iki grupta da bir 

farklılığa rastalnmamıştır. 

Çalışma grubuna alınan olguların egzersiz tedavisinden önceki ve 

sonraki, kontrol grubuna alınan olguların ise bu süredeki ilk ve son bulgu

ları istatistiksel yöntemlerden "Eşlendirilmiş Serilerde Student't Testi" ne 

göre değerlendirilmiştir. 

öncelikle, her iki gruba postür analizi yapılmıştır.(Tablo 2 A-B). 

Çalışma grubuna alınan 28 olgudan; 1 olguda öne denge, 10 olguda 

lateral denge, 4 olguda başta lateral tilt, 11 olguda düşük omuz ve o ol

guda yuvarlak omuz, 4 olguda skapul~ alata, 5 olguda skapula seviye farkı, 

2 oguda gibozite, 11 olguda kalça seviye farkı, 7 olguda skolyoz deformitesi 

ile beraber görülen artmış lordoz, 2 olguda dizde genu valgum, 2 olguda genu 

rekurvatum, 1 olguda tibial torsiyon, 2 olguda ayakta inversiyon ve 8 olgunun 

ayak uzun arkında düşme oldğu tespit edilmiştir. Postür analizi egzersiz 

tedavisinden sonra tekrar edilmiş ve 5 olguda lateral denge, 2 olguda yu

varlak omuz, 2 olguda skapula alata ve 1 olguda skapula alatada azalma, 

1 olguda skapula seviye farkı, 2 olguda gibozite, 7 olguda az miktarda kal

ça seviye farkı, 7 olguda skolyozla birlikte görülen hiperlordozda 

azalma, 1 olguda genu valgum, 1 olguda genu vargumda azalma,! olguda 

tibial torsiyonda azalma, 1 olguda ayak inversiyonu, 1 olguda ayak uzun 

arkında düşme ve 3 olguda ayak uzun arkında minimal derecede düşme be

lirlenmiş olup, egzersiz tedavi sonucunda püstürde belirgin düzelme gözlen-
.., 
miştir. 
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TablCl 2-.8 
Kontrol Gnıbvno f\hnan H Fon bi~onel 

iı...ıt.. \Je. SON Pos+ur An~ı,~ 

SkoL~ ;ı.. O 1 :3 uju n ı.Jll 

Bulgulo.rı 

- · Kontrol grubuna alınan 11 olgunun ilk postür analizinde: 2 olguda 

lateral denge, 3 olguda düşük omuz, 1 olguda yuvarlak omuz, 5 olguda skapula 

seviye farkı, 2 olguda kalça seviye farkı, 1 olguda genu valgum, 1 olguda 

ayak inversiyonu ve 3 olguda ayak uzun arkında düş~e olğu belirlenmiştir. 

Kontrol grubuna 6 ay sonra yeniden yapılan postür analizinde : 2 olguda 

lateral denge, 3 olguda düşük omuz, 1 olguda yuvarlak omuz, 5 olguda ska

pula seviye farkı. 3 olguda kalça seviye farkı, 2 olguda skolyozda tam dü

zelme, 2 olguda skolyoz açısında azalma, 5 olguda skolyozda artma gözlenirken 

2 olgunun skolyozu aynı kalmıştır. Ayrıca 1 olguda genuvarum ve 3 olguda 

ayak uzun arkında düşme tesbit edilmiş olup, kontrol öncesi bulgularda 

karşılaştırıldığında farklılık olmadığı anlaşılmıştır. 

Her iki gruptaki olguların tümü boyun, gövde kalca, diz skapula 

ve omuz bölgesini içerecek şekilde kas testi ~önünden değerlendirilmiş ilk ve 

son bulgular karşılaştırılmıştır (Tablo 3A-m. Çalışma grubunda egzersiz teda

visi sonucunda tüm kaslarda genel bir kuvvet artımı gözlenirken kontrol gru

bunun ilk ve son değerleri arasında farklılığa rastlanmamıştır. 
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Çalışma grubuna alınan 28 fonksiyonel skolyoz olgusunun egzersiz 

tedavisinden önce omuz seviyeleri ölçülmüş, egzersiz tedavisinden sonra 

bu ölçüm yenilenmiş ve tedaviden sonraki omuz seviye farkı ortalaması 

X = - 0,8393 ;t 0,5452 (n=28), (-t =8.1459, P(.0,001) tesbit edilmiş olup 

fark anlamlıdır ( Tablo 4 A-B). 

Kontrol grubuna alınan 11 fonksiyonel skolyoz olgusunun kontrol 

öncesi ve kontrol sonrası yapılan omuz seviye farkı ortalaması 

X=0,1364 (n=ll),(+=1,9374 Sd=l0 P > 0.005) olup fark anlan:lı değildir. 
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Çalışma grubuna alınan skolyotik olgulara egzersiz tedavisinden 

önce kısalık testi yapılmış ve 8 olguda lumbal ekstansörler, 9 olguda 

kalça fleksörleri, 15 olguda ise hemstring kısalığı saptanmıştır. Eg

zersiz tedavisinden sonra kısalık testleri yenilenmiş ve 3 vakada lum

bal ekstansörler, 2 vakada ise hemstring kısalığına rastlanmış olup 

genel bir düzelme belirlenmiştir. 

Kontrol grubuna alınan skolyotik olguların ilk testlerinde, 2 ol - 4 

guda lumbal ekstansörler, 2 olguda kalça fleksörleri ve 2 olguda hemstring 

kısalığına rastlanmış olup, 6 ay sonrası kısalık testleri yenilenmiş ve 

önemli bir farka rastlanmamıştır ( Tablo 5 A-B). 
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Her iki grupta fonksiyonel skolyoz olgularına solunum fonksiyon 

testleri yapılmış ve spirometre ile soluk hacmi ve vital kapasiteleri 

ölçülmüştür ( Tablo 6 A-B) • Çalışma grubuna alınan olguların egzersiz 

tedavisi öncesi ve sonrası solunum fonksiyon testi ortalaması; 
- + 1 Soluk hacmi için X = 112.5 - 78,63 /n=28).(-t=7.57.p<0.001) olup fark 

- + anlamlı bulunmuştur. Vital kapasite için X=421.43-257.63 (n=28) 

(+=8.66, p<.0,001) olup sonuç anlamlıdır. 

Kontrol grubuna alınan. olguların 6 ay 6nceki ve sonraki solunum 

fonksiyon testi ortalaması, soluk hacmi için X = 13.63 (n=ll), 

(+=1.3982, Sd=lO, p>0.05) olup anlamlı değildir. Vital kapasite için 

X=-59, 09 (n=ll) (t=O. 7536, Sd=lO, p7 O. 05) olup anlamlı bulunmamıştir. 
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Her iki gruptaki olgular göğüs kafesinin genişleme kapasitesini 

saptamak amacı ile mezur kullanarak ve epigastrik bölge kriter alınarak 

değerlendirilmiştir.. ( Tablo 7 A-B) • Çalışma grubunda tedavi öncesi ve 

sonrası değerleri kıyaslanmış sonuç X = l.95~ 1,0658 (n=28), (±. 9,68 

p<0,001) olup anlamlı bulunmuştur. 

Kontrol grubunda ise 6 ay 6nceki ve 6 ay sonrası değerleri kıyas

lanmış sonuç X =O(n=ll),(+=0,Sd=lO,p=l) olarak farklılık saptanmamıştır. 
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Egzersiz tedavisinin fonksiyonel skolyoz uzarindeki etkisini 

araştırmak amacıyla çalışma grubuna alınan ve 20• den büyük açılı skolyo

za sahip çocuklara korse kullanmalarının gereği belirtilmesine karşın 

bunlar% 32 lik bir çoğunluğu oluşturduğundan buna pek niyet etmemiş 

ve ilk aktif egzersiz programımız olan 6 ay boyunca diğer arkadaşları 

gibi egzersiz yapmayı istemişler ve aktif tedavi süresinin sonunda 

gerekli gördüğümüz takdirde korse kullanmayı kabul etmişlerdir. Bununla 

beraber kendilerine daha 5nceden korse verilen ve bunu kullanmakta olan 

2 olguda egzersiz tedavisi korse ile bir arada sürdürülmüştür. 
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Çalışma grubundaki 28 fonksiyonel skolyoz olgusundaki toplam 

lateral eğri sayısı 33 olup, 6 aylık egzersiz tedavisi sonucunda, 

5 eğride ıs' , 5 eğride ıo• , 4 eğride 7 • , 3 eğride 12• , 3 eğride 5 •, 

2 eğride ıs•, 2 eğride 11~ 2 eğride 14• , 1 eğride 20•, 1 eğride 19• 

1 eğride 11• , 1 eğride 9•, 1 eğride s: 1 eğride 3• ve 1 eğride 2• olmak 

üzere düzelme belirlenmiştir. İstatistiksel olarak egzersiz tedavisinin 
- + 1 skolyoz açısal farkı ortalaması X = 11,15- ~2 ( n=33) ( -t-= 12.50, p ~0.001) 

olup sonuç anlamlıdır. 

Milwaukee korsesi kullanan ve egzersiz tedavileri korse ile 

birlikte sürdürülen 2 olguda tedavi sonucu, sayı yeterli olmadığından 

istatistiksel olarak belirlenememiştir. ( Tablo 8 A-B). 

Kontrol grubuna alınarak egzersiz verilmeyen 11 fonksiyonel 

skolyoz olgusunda ise toplam eğri sayısı 11 olup, 6 ay sonunda yapı-

lan değerlendirmede 2 olguda 4- , 1 olguda 5~ , 1 olguda 6•, 1 olguda 2• 

lik arta, 2 olgud~ 2•, 1 olguda s•, 1 olguda s• lik azalma oldğu ve 2 ol

guda da açısal değerlerin aynı kaldığı saptanmıştır. İstatistiksel olarak 

açısal fark ortalaması X = 0,3636 (n=ll), (t=0,2748, Sd= 10, p) 0.05) 

olup sonuç anlamlı değildir. 
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TARTIŞMA 

Skolyoz Hipokrat zamandan beri üzerinde durulan bir deformite 

olup günümüzde de önemini korumakta ve tedavisi konusunda pek çok 

araştırma yapılmaktadır. Tedavide en önemli faktör etyoloji olup 

etyolojik neden bulunduktan sonra ortadan kaldırılır veya düzeltilirse 

tedavi başarı oranı da artacaktır. Tedavide önemli olan diğer bir fak

törde, skolyozun erken tesbitidir. Bu nedenle skolyozda okul tarama

ları büyük önem taşımaktadır. 

Skolyoz konusunda okul taramaları 1960 ların sonlarında doğmuş 

ve son 12 sene içinde hızla yayılmıştır ( 11). Taramada gözlem, Moire'to

pografi ve radyolojik yöntemler kullanılmaktadır.(65). Okul taramalarının 

rolü gerçekten önemli olup, epifiz plakları kapanmadan tesbit edilen vaka

ların tedavilerinin yapılmasında büyük fayda vardır. Erken teşhissayesinde 

hem skolyozun ilerlemesi önlenmiş hem de daha sonraki problemler ve cerrahi 

önlenmiş olur. Risk grubunu 9 - 15 yaş gurubu çocuklar oluşturmakta olup, 

skolyoz Araştırma Komitesi tarafından yıllık taramaların 10-14 yaş grubu 

çocukların tümünde yapılması tavsiye edilmiştir ve taramalarda kolay 

olması nedeni ile Adams 'ın "öne eğilme testi" kullanılmaktadır. (5,37,38), 

Temuçin ise adolesan .... devrenin başlangıcında kız ve erkak çocuklarda 

en az yılda bir rutin skolyoz taraması yapılmasındanyanadır. ( 58 ). 

Yapılan bu çalışmada skolyozun erken tesbiti temel amaclarımızdan 

biri olup be nedenle skolyoz taraması yapılmıştır. Tarama İlkokulların 

4-5. Ortaokulların I, II, ve III. sınıflarındaki 10-13 yaş grubundaki 

çocukları içermekte olup, adolesan devrenin başlangı olan 10 yaş esas alın

mıştır. Bu yönleri ile çalışma literatüre paralellik göstermektedir. 
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Pin yaptığı bir çalışmada 4022 si erkek, 3963 ü koz olmak üzere 

toplam 8165 okul cocuğunu taramış, 5• - ıo• lik eğrilikleri ayırarak 

skolyoz yaygınlığını kızlarda% 6,58 ve erkeklerde% 2,4 olarak 

bulmuştur. ( 45). 

Bernsten 12 yaşındaki 450 çocugu içeren taramasında 112 çocukta 

skolyoza rastlamış, çalışma sonucunda kız - erkek oranını 1,7:1 olarak 

bulmuştur (4). 
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görülüp sonuç literatürlere uygundur. 

Weinstein yaptığı çalışmada bu 

çalışmada bu oranı 3, 6: 1 olarak 

bulmuştur. Yapılan bu çalışmada 

10 - 13 yaş grubundaki toplam 

2200 okul çocuğu taranmış ve 

27 si kız 12 si erkek olmak üzere 

39 skölyoz olgusu tesbit edilmiştir 

Skolyoz insidansı 0;0177 olup, bu 

oran kızlarda 0,0253, erkeklerde 

0,0106 dır. Skolyoz kızlarda 

erkeklerden 2,38 kat daha fazla 

Bununla beraber cinsler arasında, skolyoza rastlanma sıklığı bakı

mından farklılık olmadığı savunan otörler de vardır (61). 

Birçok araştırmacı skolyoz vakalarının çoğunlukla adolesan devredeki 

kızlarda ortaya çıkığı ve bu devredeki skolyozlu kız ve erkek çocukların . 
yaşıtlarından daha uzun boylu olduğu ve daha hızlı bir gelişim devresinden 

sonra skolyoz açığa çıktığını savunmuştur ( 26). 

Bazı otörler ise bu dönemdeki çocuklar üzerinde yaptıkları araş

tırma sonunda, cinsler arasında farklılık olmadığını belirtmektedir (41). 

Yapılan bu çalışmada ise aynı dönemdeki çocuklarda cinsler arasında 

önemli bir farklılığa rastlanmamıştır. 

Ponseti, Friedman ve James skolyozun en çok dorsal ve lumbal ver

tebralarda görüldüğünü ve ne kadar erken yaşta açığa çıkarsa prognozun o 

kadar kötü olduğunu savunmuşlardır ayrıca bu görüş bircok otör tarafından 

paylaşılmaktadır ( 10,20, 26, 44). 
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Yapılan bu çalışmada da en sık rastlanılan dorsal skolyoz olmuş

tur ( Tablo 1). 

Skolyozda tedavi yöntemi konservatif ve cerrahi olarak 2 ye ayrılıp, 

konservatif tedavi yöntemi cihazlama ve egzersizden oluşmaktadır. Özellikle 

aktif büyüme çağındaki çocuklarda konservatif tedavi tercih edilmektedir. 

(12). Bu görüş cihazlama ve egzersiz kullanarak uyguladığımız 

yöntemimize uymaktadır. 

tedavi 

James, egzersiz tedavisinin skolyozda hiç önemi olmadığına deği

nirken bazı araştırmacılar yapısal olmayan skolyoz tedavisinde egzersizin ya

rarlı olduğunu ifade etmişlerdir. Cailliet, egzersizin gelişmekte olan bir 

~ocukta skolyozun ilerlemesini önleyemeyeceğini ancak vertebral kolonun 

fleksibilitesini koruduğunu ve postürü düzelttiğini savunmaktadır. 

(26, 37, 7). 

Klapp'ın ortaya çıkardığı egzersizler gravitenin olumsuz etkisini 

azalmıştır diyen Caill~et'de Keim gibi cihazla birlikte egzersiz tedavisinin 

daha yararlı olduğu görüşündedir ( 2, 30). 

Le Grand - Lambling ise skolyoz için egzersizden yana olup, bunlar 

kas gücünü arttırmaya dayanan egzersizler değil körvün ortaya çıkmasını ön

leyen temel pozisyonlara dayanan hareketlerdir (2). 

Skolyoz tedavisinde yalnız korse kullanımını savunanlar da vardır. 

Heine 35• lik körve sahip 62 hastada Milwaukee korsesi kullanmış ve eğri

lerin 32• ye indiğini gözlemiştir. Korse bırakıldığında ise eğriler ilk 

değerine dönmüştür ( 25). Workin, korse ku~lanan olgularda korseyi kabul

lenmenin zor olduğunu bunun yanısıra psikoterapinin de gerektiği ve bunun 

başarıyı arttırdığını savunmuştur (63). 

Edgar, breyslemenin dikkatle yapılması gerektiği yoksa skolyozun 

kötü sonuçlarının, kötü breyslemenin yol açacağı sorunlardan daha iyi olacağı 

görüşündedir ( 17). 

Birçok otör tüm gün korselemeyi savunurken bazıları da yarım gün 

(16 saat) korselemenin yeterli olacağını belirtmişlerdir ( 23,25). 
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Stone ve arkadaşları, minimal idyopatik skolyozlu 42 olguya 

9-15 ay süreli Milwaukee korsesi içinde egzersiz uygulamışlar ve tedavi 

sonunda skolyotik eğrilerin% 5 inde artma, % 21 inde azalma olduğu ve% 74 

ünün de aynı kaldığını görmüşlerdir ( 55). 

Carman .1973 - 79 yıllarında yaptığı çalışmaya dayanarak Milwaukee 

breysi ve egzersizin birlikte uygulanmasının körvün ilerlemesini azalttığı

nı savunmuştur ( 8). 

Şener ise yalnız egzersiz tedavisi kullanarak 8 idyopatik skolyoz 

olgusunu eğitmiş ve sonuçta 5 eğride 4,2 lik artma, 4 eğride 4,5 lik 

azalma ve 1 vakada skolyoz açısının aynı kaldığını gözlemlemiş, tedavinin 

faydalı olduğu kanısına varmıştır ( 57). 

Karcıoğlu ve arkadaşları 10 fonksiyonel skolyoz olgusuna uygula

dıkları egzersiz programı sonucunda 7 olgunun skolyotik eğrilerinde tam 

düzelme, 2 sinde azalma ve 1 olguda ise skolyotik açıda hiçbir fark olma

dığını belirtmişlerdir ( 29). 

Ayrıca skolyoz tedavisinde önemli faktörlerden biri de skolyozun 

prognozu açısından ortaya çıkışı ile tedavisinin arka arkaya olmasıdır. 

Dickson tarafından yapılan bir araştırmada 134 skolyoz vakası, erken ve 

geç başlangıçlı olarak ayrılmış her iki grupta konservatif yöntemler kul

lanılarak tedavi edilmiştir. Sonuçta geç başlangıçlı 9kolyozlarda tedavi

nirr erken başlangıçlı skolyozlardan daha olumlu sonuç verdiği gözlenmiştir 

(15). 

Yapılan bu çalışmada tarama yoluY,la tesbit edilen 39 skolyoz 

olgusu, aktif tedavi gereklilik sınırı ıs• kabul edilerek 2 gruba ay

rılmıştır. Deney grubundaki 28 olguya egzersiz yaptırılmış, kontrol 

grubuna ise egzersiz verilmemiştir. 6 ay sonra yeniden değerlendirilen 

olgulardan çalışma grubunda egzersizin skolyoz açısal farkı ortalaması 

X = 11,15 ! 4.72 (n=33), (+=12.50. p<0.001) olarak sonuç anlamlı bulun

muştur. 

Bunlardan 2 olguda egzersizler, daha önceden verilmiş olan Mil

waukee korsesi ile birlikte sürdürülmüş ve bunlardan elde edilen sonuç

ların daha iyi olduğu gözlenmiştir. 



- 89 -

10-13 yaş gurubu çocuklarda skolyoz insidansı 0,0177 olarak tesbit 

edilmiş olup, kızlarda erkeklerden 2,38 kat daha fazla rastlanmıştır. 

Bu bulgular ışığında: Okul çocuklarının gerek sırada otutururken 

gerekse günlük yaşamlarında düzgün postüre pek dikkat etmedikleri ve 

bu konuda öğretmen ve velilerin öncelikle bilinçlendirilmeleri, çocukların 

el çantası yerine, sırt çantası kullanmaları ve okullarda her yıl rutin 

skolyoz taramasının yapılması önerilmiştir. 

Sonuç olarak, skolyozun erken tesbitinde okul taramalarının büyük 

önemi olduğu, erken tesbit ve ailelerin bilinçlendirilmesinin fonksiyonel 

skolyozda egzersiz tedavisinin meydana getirdiği düzelmeyi olumlu yönde 

etkilediği görüşüne varılmıştır. Ayrıca, korse ile birlikte sürdürülen 

egzersiz tedavisinin skolyoz tedavisinde başarıyı arttırdığı gözlenmiş~ 

ve skolyoz vakalarının tedaviden sonra da belli aralarla, büyüme çağı tamam

lanana kadar takibinin gerektiği gözlenmiştir. 



- 90 -

S O N U Ç 

Skolyoz yalnız vertebral kolondaki bir deformite değil, buna bağlı 

olarak ek postür bozuklukları ve kardio-pulmoner bozukluklara da yol açan 

bir 4eformitedir. Bu nedenle erken tesbit ve tedavisi gereklidir. 

Okul çağında yanlış oturma pozisyonu ve tek taraflı ol~rak ağır çanta 

taşıma gibi nedenler skolyoz oluşumunun başlıca nedenleri arasında olup 

bu gibi sebeplerle meydana gelen fonksiyonel skolyoz zamanla strüktürel 

şekle dönüşebilmektedir.· Epifiz plakları kapanmadan konservatif tedavi 

yöntemlerine cevap verebilen olgular, iskelet gelişimi tamamlandıktan sonra 

konservatif yöntemlere cevap vermemekte ve bu da prognozu olumsuz yönde 

etkilemektedir. 

Skolyozun erken tesbiti, kişi ve ailesine sağlık açısından olduğu 

kadar, psiko-sosyal ve ekonomik açıdan da büyük yarar sağlar. Bunun için 

en uygun zaman 10-14 yaş olup bunun için ilkokul ve ortaokullarda skol

yoz taraması yapılması uygundur. pu amaçlarla, çalışmamız ilkokul ve orta

okullarda 10-13 yaş grubunu içeren tarama ş~klinde başlatılmış ve böyl~c~ 

epifiz plakları kapanmadan tesbit edilen olgularda egzersiz tedavisi uygu

lanmıştır. 

Egzersiz tedavisine alınan 28 fonksiyonel skolyoz olgusunun tedavi 

sonrası bulguları, tedavi öncesi bulgularla karşılaştırıldığında yapılan 

tüm testlerde anlamlı düzelmeler saptanmış ve egzersiz tedavisinin skolyotik 

eğrilerdeki açısal fark ortalaması X = 11;15± 4,72 (n=33), (+=12,50,p<,0,001) 

olup sonuç anlamlı bulunmuştur. Egzersiz tedavisi uygulanmayan kontrol gru

bunda ise skolyotik eğrilerin açısal değerleri arasındaki fdrk ortalaması 

X = 0,3636 ((n=ll),(+=0,2748,p)0,05) olup sonuç anlamlı değildir. 
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Ancak sayı yeterli olmadığından, tedavi sonucu istatistiksel olarak değer

lendirilememiştir. Kontrol grubunda ise 6 aylık süre sonundaki değerler 

kıyaslandığında istatistiksel olarak fark X= O. 3636 (n=ll), (+=o, 2748, 

Sd=lO, p )0.05) olup sonuç anlamlı değildir. 

Ayrıca bu olgular 6 aylık süre sonunda belli aralıklarla kont

role çağrılmış ve gerek görülenlere korse önerilmiştir. Yapılan bu çalışma 

Karcıoğlu'nun yaptığı çalışmaya paralellik göstermektedir. 

Skolyozda konservatif yöntemler hem daha risksiz hem de daha 

Ycuz olması nedeni ile tercih edilmesine rağıııen tedavi olumlu sonuç 

vermemişse ve so• lik bir skolyoz varsa cerrahiye gidilebilir. 
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Ö Z E T 

Skolyoz, vertebral kolona ait postüral deformitelerden olup tedavi 

edilmediği taktirde vücudun birçok organlarının fonksiyonlarını ve meta

bolizmayı da bozar. 

Egzersizin fonksiyonel skolyoz üzerindeki etkilerini araştırmak ve 

skolyozun erken tebsitinde okul taramalarının rolünü vurgulamak amacı ile 

yapılan çalışmada 1987 öğretim yılında Şişli ilçesine bağlı ilkokul 4 ve 5. 

ortaokul l,II,II. sınıflarda öğrenim gören 10-13 yaş grubundaki toplam 2200 

öğrenci gözlem yöntemi kullanılarak taramadan geçirilmiş ve 39 olguda fonksi

yonel skolyoz tesbit edilmiştir. Skolyoz açısal değerleri s• - 38• arasında 

olan olgulardan, _çocukları tedaviden mahrum etmemek amacı ile ıs• kriter 

alınmış, ıs• ve daha büyük açıya sahip olgular çalışma grubuna, ıs• den küçük 

açıya sahip olgular ise kontrol grubuna alınmışlardır. 

Çalışma grubuna alınan olgulara, gövde ·kaslarının kuvvetini arttırıcı 

ve postürü düzeltici egzersizler, skolyoza özel egzersizler ve solunum egzer

sizlerinden oluşan egzersiz tedavisi yaptırılmış ve aileler skolyoz konusunda 

bilinçlendirilmiştir. 

Kontrol grubuna ise düz postürü koruyucu tavsiyeler verilerek gönderil

miştir. 

6 ay sonra olgular yeniden değerlendirilmiş ve egzersiz tedavisi yapılan 

çalışma grubunda yapılan tüm değerlendirmelerde belirgin düzelme görülmüş ve 
. - + 

egzersiz tedavisinin skolyoz açısal farkı ortalaması X = 11,15 - 4,72 (n=33) 

(+=12.50, p<0,001) olup sonuç istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. 

Kontrol grubunda ise tüm değerlendirmeler sonucunda belirgin bir fark

lılık gözlenmeyip, skolyoz açısal fark ortalaması X =0..3636 (n=ll) (+=0,2748, 

p)0,005) olup sonuç istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. 
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10-13 yaş grubu çocuklarda skolyoz insidansı 0,0177 olarak bulunmuş, 

kızlarda bu oran daha yüksek olup, egzersiz tedavisinden faydalanmaları 

konusunda her iki cins arasıda fark saptanmamıştır. 

Fonksiyonel skolyoz olguları üzerinde yapılan bu çalışmada, egzer

sizin fonksiyonel skolyoz tedavisinde etkin olduğu ayrıca skolyoz tedavisinde 

başarıyı arttıran en önemli unsurun erken tesbit olduğu ve bu konuda hem 

ailelerin bilinçlendirilmesi hem de okul taramalarının önemi vurgulanmıştır. 

SUMMA.RY 

scoliosis a Tertebral columa postural de!ormity, 1a untreated 
cases caJt cause many .fu.rıctio.ııal and metabolic disorders. 

The goal oL this researeh was to see the ef.fect of exercises 
oa fun.ctional sooliosis. This was doııe by suneying 4-5 grades pri
mary school studeats aad ı.2,J grades intermediate school studen.ts 
.ia the school year of 1987. 2200 students betweea the ages of 10-13 
using the obsenatioa method were suneyed for scoliosis aııd 1A 39 
patients ~ııctional sooliosis waa .found. 

Scolio·sis cases haTing wi th angles between ıs0-Ja0 ,. exercises 
were applied; patients haTing scoliosis with angles less than 15° 
were takea asa contr■l group. 

The cases that w.ere taken in ttıis research etren.gthening exeroises 
!or postural musoles were giTen~ In additioa to that apecial scoli
osis exercises and pulmonarsr exercises wi fıh, inforıning their fanıilies 
about the conditioa ot· scoliosis were advised. 

For the control group e~eoises were not giTen After 6 months both · 
groups were re- assessed. I.ı:ı. the exercises group there was improTemeat 
i a the angle of scoliosis while in. the control group ııo differenoe 
was .ı:ı.oted. 

This research work wmioh was doae oa cases of funotional scoliosis 
~as proTed the positiTe effect of exercises oıı fuııction.a.l sooliosis 
Ia additioa early diagnosis and inforıning the fam.ilies about this 
coı:ı.di tion.s wi th surTeying the schoaıs 1s Tery important •. 
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