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GİRİŞ 

Romatoid Artritli (RA) hastanın tedavisinde medikal tedaviyle 

birlikte, rehabilitasyon programının da önemli bir rolü olduğu bilinmekte

dir. Buna rağmen sistemik bulguların, ağrı, inflamasyon gibi çeşitli durum

ların medikal tedavi ile düzeltilmesinin hastanın bağımsızlık seviyesini art

tırmada ve oluşabilecek deformitelerin önlenmesinde ne derece etkili oldu

ğu ve bu tür hastalarda, rehabilitasyon programının rolünün ne olduğu 

kesin olarak belirlenmemiştir(15,27, 110). 

Biz bu araştırmayı, RA'lı hastaların el fonksiyonlarını ve bağım

sızlık seviyelerini arttırmada rehabilitasyon programının ne derece etkili 

olduğunu belirlemek amacı ile düzenledik. Çalışmamıza RA tanısı konmuş, 

kronik dönemde olan 57 hastayı aldık. Bu hastalardan rastgele seçilen 30'u

na 1 ay süre ile, Romatoloji Bilim Dalı Kliniğinde yatarken, rehabilitasyon 

programı uygulandı ve daha sonra ev programı verilerek 5 ay ayaktan takip 

edildi. Geri kalan 27 hasta ise kontrol grubu olarak kabul edildi ve rehabi

litasyon programına alınmadı. 

Rehabilitasyon grubuna aldığımız hastalara fonksiyonel eğitim 

programı içinde eklem koruma prensipleri öğretildi. Her hastanın özelliği

ne göre terapötik egzersiz programı düzenlendi, ayrıca el için dinlenme ve 

fonksiyonel splintler yapılarak eklem koruma yöntemlerinin günlük yaşam

da uygulanması sağlandı. 
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Araştırmamızın başlangıcında ve 6 ay sonra olmak üzere iki defa 

hastalarımızı yemek yeme, giyinme, kişisel hijyen, el ve ev aktivitelerinde

ki fonksiyonel bağımsızlık seviyeleri, ağrı ve yorgunluk şikayetleri, aktivite

leri yapma sırasında durup durmadıkları açısından değerlendirdik. Elde 

ettiğimiz sonuçları istatistiki metodlar kullanarak yorumladık. 

Çalışmamızın başlangıcından 1 yıl sonra 10 rehabilitasyon, 10 

kontrol grubundaki 20 hastayı, üçüncü defa tekrar değerlendirerek sonuçla

rı aynca inceledik. 
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GENEL BİLGİLER 

A. RA'DE EKLEM VE YUMUŞAK DOKU ETKİLENMESİ 

a) Ağrı 

Herhangi bir eklemde tam fonksiyon ve normal açıda ağrısız 

koordine hareket; eklem yüzeylerinin şekline, eklem bağlarının kısıtlayıcı 

özelliklerine, eklem içindeki atmosferik basınca, kasların anatomik bütün

lüğü, gücü ve kontrolüne bağlıdır. Bu oluşumladaki herhangi bir patolojik 

olay artiküler disfonksiyona bağlı ağrılara yol açar. Eklem yüzeylerinin şek

li, travmatik infeksiyöz, inflamatuar veya dejeneratif hastalıklar sonucu 

bozulur. Ayrıca eklem hareketlerinin fizyolojik sınırların üzerine çıkması, 

eklem bağlarını olumsuz etkiler. Gerek bağlarda gerek fibröz kapsülde aşı

rı gerilme veya travma, bu dokularda inflamasyon ve dolaşım azlığı nede

niyle, sonuçta fibroz kısalmalara yol açar. Bağlar ve kapsüldeki zengin 

sinir ağı, ağrının gelişiminde rol oynadığı gibi fibroz kasılmalar eklemde 

hareketin bozulmasına, mekanik yüklemenin belirli kas gruplarında artma

sına ve ağrının ortaya çıkmasına yardım eder. Dinamik dengesizlik, inner

vasyon bozukluğu ve interensek lezyonlar sonucu gelişen kas kontraktürle

rinde, bir grup kas antagonistine oranla aşırı gerilim altında kalır ve sonuç

ta kas atrofisi, kas spazmı gibi olaylar ortaya çıkar. Bu olayların tümünde 

intramüsküler iskemi, iskemi sonucu metabolitlerin birikimi ve bunun pros

toglandin sistemini aktive etmesiyle nosiseptörlerin uyarılması ve ağrı 
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görülür. 

RA'deki artiküler disfonksiyon sonucu görülen ağrının, direkt 

makrotravmalarda görülen ağrıdan farkı vardır. Direkt travmalarda ağrı

nın şiddeti ile travmanın şiddeti arasında bir bağlantı olup, ortaya çıkan 

doku hasarı ağrıya yol açar. İnterensek veya tekrarlayan travmalarda ise 

daha fazla aşırı kullanma veya yanlış kullanma görülür ve yukarda söz edi

len baş ve kas lezyonları ortaya çıkar(13,22,92). 

RA'li hastalarda ağrı genellikle kontrol edilemeyen sinovitisin 

bir belirtisidir. Bunun yanında ağrının anatomik yapısı bozulmuş eklemde

ki mekanik bir problemin, sistemik romatoid hastalığın veya tedavinin bir 

komplikasyonunun göstergesi de olabileceği unutulmamalıdır(24, 127). 

Ayrıca eklem hareketlerindeki disfonksiyonlar veya kötü postür sonucu 

ortaya çıkan müsküloskeletal ağrılar eklemler üzerine fazla yük bindirme, 

sosyal, psikolojik ve mental durumdaki olumsuz değişikliklere bağlı olarak 

şiddetlenerek, ileri devrede kronikleşir(l 9,20,21,48). 

RA' li hastanın kullandığı yavaş veya hızlı aktive olan ilaçlar ya 

da kendini kötü hissettiği günlerde aldığı ilave analjezikler ağrının şiddeti 

üzerine etki eder. Bu nedenle ağrı değerlendirilmesi yapılırken, hastanın 

kullandığı ilaçlar da dikkate alınmalıdır(12,82) . Değerlendirme sırasında 

ayrıca istirahatte mi yoksa hareket sırasında mı ağrı olduğu hakkında bilgi 

edinilmelidir( 12 7). 

Ciddi veya akut inflamasyon olduğu durumlarda intraartiküler 

basıncın artması nedeniyle ağrı oluşur ve istirahat sırasında görülür. Hare

ket sırasında olan, fakat istirahatte görülmeyen ağrı, aktif fakat daha az 

akut inflamasyonun habercisidir. Hafif sinovitisli hastalarda, ağrı sadece 

eklemin lateral ve medial kompresyonu sonucu oluşur(82, 127). 

Ağrı inflamatuar aktivitenin bir göstergesi olmasına rağmen, 

mekanik yapılarda oluşan değişikliklerden, şekil bozukluklarından ve bio

mekanik streslerden dolayı da meydana geldiği unutulmamalıdır. Dolayısıy-
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la bu kompleks semptom anti-inflamatuar veya hastalığı ayarlayıcı ilaçlara 

cevap vermeyebilir ve tedavi için istenmeyen mekanik etkilerin değerlendi

rilmesine ihtiyaç duyulabilinir. Bu değerlendirme için, hastanın çeşitli akti

viteleri yapması sırasında takip edilerek, hangi eklemlerde, ne şiddette 

ağrının meydana geldiğini kaydetmek pratik bir yöntemdir(24,50, 100, 105). 

RA' da ağrının objektif ölçümü gerçekten güçtür. Bunun nedenle

rinden biri de, ağrının emosyonel, psikolojik ve kültürel durumlardan etki

lenmesidir. Ağrı değerlendirilirken bu durumların da dikkate alınması gere

kir(3,24, 78, 90, 99). 

Ağrı değerlendirilmesinde kullanılan en yaygın yöntemler şunlar 

dır{3,20, 26,29,4 7 ,50, 72, 95): 

A. Puanlama Sistemi: Eklem hareketi sırasında ağrının derece

lendirilmesi iki sistemle puanlamr: 1. Visuel Analog skalası: 1 'den lO'a 

kadar uzanan b ir çizgi üzerinde (Şekil 1) hastanın ağrısını işaretlemesi iste

nir . 

Şekil 1: Visuel Analog Skalası 

2. O' dan 4'e kadar olan puanlama sistemi: O: Ağrı yok; 1: Hafif 

ağrı; 2: Orta derecede ağrı; 3: Şiddetli ağrı; 4: Çok şiddetli ağrı şeklinde 

puanlama yapılır. 

B. Yüz ifadesine göre ağrı değerlendirilmesi: Bu yöntemde ağrı 

durumunu ifade eden 8 yüz şekli kullanılmaktadır. Hastadan eklem hare

ketleri sırasında duyduğu ağrının şiddetine göre, bu şekillerden birini seç

mesi istenir. 

C. Davranışsal gözlem metodu: Bu yöntemde önce hastanın ağrı-
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yan eklemleri sorulur ve sonra 10 dakikalık video kaydı yapılır. Bu kayıtta 

yürüme, ayakta durma, oturma ve sırt üstü yatma aktiviteleri 1 ·2 dakikalık 

periodlarla kaydedilir. Değerlendirme sırasında hastanın aktiviteleri yap· 

ma süreleri ve aktiviteleri yapma sırasında hastaların korunma, destek 

alma, yüzünü buruşturma, iç çekme, kasılıp kalma, eklemini dinlendirme, 

masaj yapma gibi davranışları incelenir. Değerlendirme sonunda, ağrının 

hastayı nasıl etkilediğine ve ağrıya karşı geliştirilen herhangi bir spesifik 

davranış olup olmadığına karar verilir. 

D. Günlük aktivitelerin yapılması sırasında ağrının incelenmesi: 

2 şekilde yapılabilinir; 

1. Hastane ortamında seçilen çeşitli günlük yaşam aktiviteleri 

hastalara yaptırılarak, ağrıyan eklemler ve ağrının şiddeti belirlenir. 

2. Hastadan birbirini takip eden iki gün süresince yemek hazırla· 

ma, yemek yeme, mutfak temizleme gibi aktiviteleri evinde yapması ve bu 

aktiviteleri yapmaya başladıktan yarım saat sonra, elindeki karta duyduğu 

ağrı şiddetini işaretlemesi istenir. Hastadaki kartta 1 =ağrı yok; 2 =hafif 

ağrı; 3 =orta şiddetli ağrı; 4 =çok şiddetli ağrıyı ifade eder. 

E. Hassasiyet: Hassas olan yumuşak doku ve eklemlerin palpe 

edilmesiyle değerlendirilir. Palpasyon sırasında tek tek eklem yerleri sıkıla· 

rak, o eklemde ne şiddette ağrı meydana geldiği hastaya sorulur. Hasta 

hafif bir rahatsızlık hissediyor, fakat ekstremitesini çekmiyorsa "hafif", 

eklem ve yumuşak doku üzerine dokunulduğu zaman ekstremitesini geri 

çekiyorsa "orta"; eklem ve yumuşak doku üzerine hiç dokundurmuyorsa 

"şiddetli" hassasiyet olduğu kabul edilir. 

F. Sorgulama yöntemi: Eklem hareketleri ile ağrıyan eklemler 

belirlendikten sonra; ağrının şiddeti, ağrının karakteri, ağrının zamanla 

ilişkisi, ağrının hareket veya pozisyonla ilişkisi, ağrıyı azaltan veya arttı· 

ran faktörler tek tek sorulur. 
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G . .İ\rgometre: Eklem ve yumuşak doku üzerine belli miktarda 

uygulanan basının oluşturduğu ağrı şiddeti ve hastanın gösterdiği tepki 

belirlenir. 

b) Sinovitis 

Sinovyal membranda inflamasyon geliştiği zaman, aşırı miktarda 

sinovyal sıvı yapılır, drenaj mekanizması etkisiz olur ve sıvı eklem kapsülü 

içine geçer. Daha sonra şişlik kapsulün şekline uyarak, 11iğ11 şeklini alır. 

Sinovitisin erken döneminde şişlik yumuşaktır, sinovyum incedir ve eklem 

sıvı ile doludur. Sinovitis kronik olduğu zaman, sinovyal membran prolife

re olur ve kalınlaşır. İnflamasyon medikal tedavi ile kontrol altına alınmaz

sa, pannus dokusu gelişmeye başlar ve eklemi doldurur. Sonuçta sinovitis 

yumuşak yapısını kaybeder ve sertleşir. İleri devrede bu yapı dorsale kayar 

ve sert, odaksa! kitle görünümünü alır. 

İnflamasyon olduğu zaman şişlik, sıcaklık, kızarıklık, renk bozuk

luğu, ağrı ve hareket azlığı görülür. lnflamasyonun şiddeti akut; aktif veya 

subakut; kronik ve kronik-aktif olarak üç devrede tanımlanır. Akut: Sıcak, 

şiş, ağrılı eklem ile birlikte, hareket kısıtlılığı vardır. Aktif veya Subakut: 

akuttan daha az inflamasyonla birlikte, sıcak ve şiş eklem görülür. Kronik 

ve Kronik-Aktif: Bu terim uzun süredir mevcut düşük dereceli sinovitisi ifa

de eder(58,82). 

c) Ödem 

İnflamasyonun belli başlı bulgularından biri ödemdir. Ödem 

eklemle sınırlanabilir (iğ şeklinde) veya tendon kılıfındaki sinovitisi göste

rebilir. 

Şiddetli veya akut RA'li hastalarda elde difüz ödemin çeşitli 

paternleri gelişebilir. Periartiküler ödem inflamatuar eklemlerin etrafında 

veya elin dorsumunda olabilir. Difüz dorsal ödemin dağıtılmasında, lenfa

tik sistem görev alır. El bileğinin fleksiyonda tutulması, lenfatik dönüşte 
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yetersizliğe yol açabilir. 

Ödemin değerlendirilmesinde çeşitli metodlar vardır. Bunlardan 

biri ödemli elin dorsumundaki deri kıvrımlarını, ödemsiz eldeki ile karşı

laştırmaktır. Ünilateral şişliklerde, avuç içleri bir araya getirilerek parmak

lardaki ödem incelenebilir. Parmaklardaki şişliği değerlendirmenin diğer 

bir yöntemi, yüzük şeklindeki ölçüm aletlerini kullanmaktır. Bu yöntemde 

ölçümler proksimal interfalangeal (PIF) eklem veya proksimal falanks üze

rinden yapılır. Ölçümler sırasında, şiş alan üzerine bası veya sıkıştırma 

yapmamaya dikkat edilmelidir. 

Ödemin niteliği bakımından bütün el değerlendirilecekse, daire

sel ölçüm yetersiz kalır. Bu durumda su volumetresi eldeki ödemi değerlen

dirmede kullanılabilinir(82). 

d) Subkutaneus (Romatoid) Nodüller 

Subkutaneus (romatoid) nodüller derinin altında ve nadiren deri

nin içinde olan farklı doku kitleleridir. Bu kitleler granülomatoz ve fibröz 

dokulardan meydana gelmiştir. Nodüllerin boyutları çeşitlidir . Hareket 

edebilen veya sabit türleri vardır. Genellikle ağrısızdırlar, fakat basınca 

hassastırlar. Yoğunluğu yumuşaktır, belirli şekilleri yoktur ve düzensiz kit

le şeklinde olabilirler. 

Nodüller genellikle kemik çıkıntıları üzerinde bulunur. Bununla 

beraber parmak eklemlerinin dorsalinde, elin palmar yüzeyinde, iskial 

tuberositas veya kafatasının oksipital kemiği üzerinde ya da topukta aşil 

tendonu üzerinde de nadir olarak nodüller görülebilinir. 

Bazı nodüller mikrotravma veya şiddetli bir basınç uygulaması 

sonucu meydana gelir. Bunun yanında bası olmayan alanlarda da nodüller 

oluşabilir. Bası ile ilişkili olarak meydana gelen nodüllerin boyutları, eğer 

bası ortadan kaldırılırsa küçülür. 
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Subkutaneus nodüller prognostik değer taşırlar. Bu nedenle dik

katlice değerlendirilmelidirler. Değerlendirme sırasında nodüllerin yoğun

luğu, boyutu, sayısı, hareketli olup olmadığı, lokalizasyonu ve ağrı duyusu 

belirlenmelidir(82). 

e) Krepitasyon 

Krepitasyon eklem veya tendon hareketi sırasında duyulan veya 

hissedilen gıcırdama ya da kıtırtı şeklinde seslerdir. Kemikten, sinovyal 

dokudan, tendonlardan veya bursadan kaynaklanabilir. 

Krepitasyon eklem içinde, pürüzlü eklem yüzeylerinin birbirine 

sürtünmesi sonucu, meydana gelir ve kartilaj hasarının bir göstergesi ola

rak düşünülür. Elde fleksör tenosinovitis olduğu zaman, volar yüzde çok 

yaygın olarak krepitasyon palpe edilebilinir. 

Krepitasyon duyulduğu veya hissedildiğinde lokalizasyonu ve 

görüldüğü hareket belirlenmelidir(82). 

f) Eklem Hareket Açısının Geri Kalması 

Burada "Geri Kalma" terimi aktif ve pasif eklem hareket açısı 

arasındaki farkı ifade etmektedir. Özel patolojik bir durum değildir, fakat 

ten don hasarı, adhezyon veya kas kuvvetinin azlığı sonucu meydana gelir. 

Bu olaya yol açan çeşitli faktörler aşağıda listelenerek, tartışılmıştır(82). 

"Geri Kalmanın" Türleri ve Sebepleri: 

1. Pasif ekstansiyon, aktif ekstansiyondan büyük olduğu durum

lar: Bu durumda ekstansör yapılar değerlendirilmelidir. 

a) Bilekte: Bilek ekstansörlerinin yırtılması veya zayıflaması. 

b) Metakarpofalangeal (MKF) eklemde: Parmak ekstansörleri-
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nin yırtılması, zayıflığı veya yer değiştirmesi; dorsal tenosinovitisin tenden 

hareketini engellemesi; posterior interosseous sinir tuzağı üçüncü ve dör

düncü parmakta ekstansör geri kalmaya sebep olabilir. 

c) PIF eklemde: Santral parçanın uzaması veya rilptürü. 

d) Distal interfalangeal (DIF) eklemde: Ekstansör komminus 

tendonunun, distal yapışma yerinde kısmi veya tam yırtılma. 

e) Başparmağın interfalangeal (IF) ekleminde: Bilek seviyesin

de ekstansör pollisis longus tendonunun rüptürü, IF eklemin ekstansiyonu

nun azalmasına yol açar. 

2. Pasif fleksiyon, aktif fleksiyondan büyük olduğu durumlar: 

a) Bilek veya parmak seviyesinde fleksör tenosinovitis. 

b) Fleksör tendon rüptürü. 

c) Tetik parmak. 

d) Kas zayıflığı. 

g) Subluksasyon ve Dislokasyon 

Subluksasyon, eklemde normal ve dislokasyon arasında, herhangi 

bir derecede kötü açılaşmadır. Eklem yüzeyleri disloke olduğu zaman, fonk

siyonel ilişki kalmaz. 

Kronik sinovitis olduğu zaman, radiokarpal, radioulnar ve MKF 

eklemlerde yaygın olarak subluksasyon meydana gelir. PIF ve DIF eklem

lerde volar subluksasyon nadirdir. Bunun nedeni, fleksör kontraktürün olu

şarak, eklem stabilitesinin korunmasına yardım etmesidir. 

Subluksasyonun şiddeti aşağıdaki şekilde tanımlanır: 

Hafif: Subluksasyon palpe edilebilir; hareketi engellemez; tam 
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ekstansiyon mümkündür. 

Orta: Subluksasyon gözle görülebilir ve çok az derecede hareketi 

engeller, fonksiyonu engelleyebilir veya engellemeyebilir. 

Ciddi: Eklemlerde belirgin kötü açılaşma vardır; subluksasyon 

hareketi kesinlikle engeller, fakat hala eklem yüzeyleri fonksiyonel temas

tadır(82, 115). 

h) Ligament İnstabilitesi (Laksite) 

Kollateral ligamentler parmaklarda lateral hareketlerin fazla 

olmasını engelleyen yapılardır. Digital kollateral ligamentler, eklemin her 

iki kenarında, eklem kapsülünü destekler. Kronik sinovitis, kollateral liga

mentlerin gerilmesine veya uzamasına ve lateral hareketlerin anormalliği

ne neden olur{82). 

1- Eklem Kontraktürleri 

Kontraktür terimi eklem hareketlerinde kalıcı !imitasyonları ifa

de etmek için kullanılır. 

RA'de kontraktürlerin meydana gelme sebepleri şunlardır: 

1. Sinovyal hipertrofi: Hareketi engelleyerek, fibrozise yol açabi-

lir. 

2. Etkisiz tendon hareketi: Eklem hareketinde geri kalma varsa 

ve hasta aktif veya pasif olarak günlük eklem hareketlerini yapmıyorsa, 

kapsül ve ligamentlerde kalıcı kontraktürler gelişebilir. 

3. Akışkanlık halinde eklemlerin yanlış pozisyonda tutulması ve 

günlük yaşamda aktivitelerin yapılması sırasında ekstremitelerin ve vücu

dun yanlış paternlerde ya da deformite oluşturacak şekilde kullanılması, 

parmaklarda istenmeyen sertliklerin oluşmasının en önemli sebeplerinden 

biridir. 
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4. Yanlış splint tedavisinin uygulanması. 

5. Periartiküler ödem, eklem yapılarında bası oluşturur ve 

adhezyonlar meydana getirir . 

6. Subluksasyon hareketi engeller ve kalıcı limitasyonlara neden 

olur. 

7 . Osteofit oluşumu hareketi engelleyebilir ve sonuçta ankiloza 

yol açabilir. 

8. Kas zayıflığı, kas kuvveti (3 +) veya daha az olduğu zaman, 

kas antagonist kuvvetlere karşı dengeyi sağlayamaz ve ileri devrede kon

traktürler oluşur(82). 

l) Ankiloz 

Eklem etrafındaki fibröz dokunun artması veya eklem içinde ya 

da etrafındaki ossifikasyon sonucu ankiloz meydana gelir. 

Fibröz ankiloz RA'de çok yaygındır . Yumuşak dokudaki değişik

liklerin yol açtığı limitasyondan dolayı, ankilozun bu tipinde hafif hareket 

olabilir. Kemik ankilozunda eklemde hiç hareket yoktur. X-ray incelemesi 

ile fibroz ve kemik ankiloz birbirinden kesinlikle ayrılır(82). 

B. RA'LI HASTALARDA GÖRÜLEN EL VE EL BİLEGİ DEFORMİTELERİ 

RA'da eklem lezyonları progressiftir ve deformiteler hastalık 

süresinde gelişir. RA'li hastanın rehabilitasyonunda başarılı olabilmek 

için, öncelikle deformitelerin patogenezini anlamak gerekir. Şekil 2'de 

RA'li hastalarda görülen deformitelerin patogenezi gösterilmekte

dir(87, 117, 124 ). 



Eklemlerin ve 
tendon kılıflarının 

sinovitisi 

Ödem 

13 

' 

Pannus formasyonu 

/ 
Subkondral kemik 

/ 
hasarı 

Eklem kapsülünün 
gerginliği 

~ 

Kartilaj ve kemik 

1 
harabiyeti 

Sinovitisin 
kollateral ligamanlar ~ 

ve tendon insersiyonlarına 
doğru yayılması 

Deformitenin artmasıyla 
eklemde fonksiyon 

kaybı 

l 
Ağrı 

Kas atrofis~ 
~ fibrrozis, 

kontraktür 

Şekil 2: RA'lı hastalarda görülen deformitelerin patogenezi 

a) RA 'li Hastalarda El Bileği Eklemi 

Elin kuvvetini ve fonksiyonunu koruması, büyük oranda el bileği

nin ağrısız ve stabil olmasına bağlıdır. RA'li hastalarda ise romatoid olayla

rın ilerlemesi distal radioulnar eklemi, radiokarpal eklemi ve daha az oran

da da midkarpal eklemleri etkileyebilir. Bilek ekleminde gelişen ağrı, insta

·bilite ve deformiteler, RA'lılarda el fonksiyonlarının bozulmasına sebep 

olur(82, 96, 124 ). 

- Radiokarpal Eklem Subluksasyonu 

Karpal kemikler radiusun distalinden volar veya ulnar yöne ya 

da her iki yöne birden sublukse olabilirler(82, 124). 
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Volar Subluksasyon ve Dislokasyon: El bileğinde oluşan kronik 

sinovitis eklemi destekleyen ligamentleri zayıflatarak, eklem üzerindeki 

stabilizatör kuvvetin büyük oranda azalmasına ve karpal kemiklerin volar 

yöne subluksasyonuna neden olur (Şekil 3). 

Şekil 3. Radiokarpal eklemin sinovitisi sonucu gelişen karpal kemiklerin volar subluk

sasyonu 

Hastalığın ileri devresinde ekstansör karpi ulnaris kasının tendo

nu, el bileği ekleminin volar yüzüne kayması, bu tendonun ekstansör rolü

n Ü kaybetmesine ve bir bilek fleksörü gibi çalışarak, karpal kemikler üzeri

ne fleksör kuvvet uygulamasına sebep olur. Bu olay daha önce oluşan kar

pal kemiklerin volar subluksasyonunun daha da artmasına yol açar(82). Bu 

durumu Backdah1(6) "kaput ulna sendromu" olarak isimlendirmiş ve bu 

sendromda ekstansör tendonun bilekteki stabilizatör etkisini de kaybettiği

ni vurgulamıştır (Tablo 1). 

Tablo 1: Kaput Ulna Sendromu 

- El ve bilekte zayıflık 
- Radioulnar eklemde rotasyon sırasında ağrı 
- Radioulnar eklemde rotasyonun azalması 
- Ağrılı krepitasyon ile birlikte ulnanın styloid çıkıntısının, dorsal yöne yer değiştirmesi 
- Dorsal tenosinovitis 
- Ekstansör tendon rüptürü 
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Ulnar Subluksasyon ve Dislokasyon (Radial Deviasyon Deformi

tesi): Bileğin kronik sinovitisi radial ligamentlerin desteğinin kaybına ve 

bileğin ulnar taraf üzerindeki trianguler fibrokartilaj ın hasarına yol açar. 

Radial ve ulnar destek kaybı karpal kemiklerin radiusun distalinden aşağı

ya kaymasına neden olur. Proksimal karpal kemikler genellikle ulnar yöne 

sublukse olurken, bu arada distal karpal kemiklerde radial yönde rotasyon 

meydana gelir. Sonuçta el önkol üzerinde radiale deviye olur. Bu durum 

sıklıkla MKF eklemlerde ulnar deviasyonu oluşturur ve "zig-zag deformite

si olarak isimlendirilir (Şekil 4 ). Daha az oranda olmakla beraber bazen 

distal karpal kemiklerde rotasyon olmayabilir ve el önkol üzerinde ulnara 

yönelmiş görülür. Bu durum MKF eklemler üzerinde daha az zorlama oluş

turduğu için, istenilen bir sonuçtur(82,87, 124 ). 

Radiusun distal ucunda erezyona sebep olan sinovitis uzun süre 

devam ederse, karpal kemikler tamamiyle radiustan ayrılırlar ve ulnar tara

fa disloke olurlar(82). 

Şekil 4: "Zig-zag defonnitesi". Bilek ve MKF eklem arasındaki ilişki görülüyor 
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Distal Radioulnar Eklem: RA'li hastalarda bilekte ilk tutulan 

kısım radioulnar eklemdir. Destekleyici ligamentlerin zayıflığı ulna ve radi

us arasında subluksasyona sebep olur. Bu durum bileğin dorsal yüzü üzerin

de bir çıkıntı meydana getirir (Şekil 5) . Subluksasyon fazla olduğu zaman, 

süpinasyon ve bilek ekstansiyon hareketleri limitlenir. Bu durum önceleri 

"radiusun üzerinde ulnanın dorsal subluksasyonu" olarak tanımlanmıştır. 

1978 yılında Flatt ulnanın proksimade humerus ile stabilize edildiğini, 

fakat radiusun sabit olmadığını, bu nedenle ulna üzerinde radiusun volare 

subluksasyonunun meydana geldiğini ortaya çıkarmıştır(82,87, 124 ). 

Şekil 5: Distal Radioulnar Eklem. Sol: Ulna, radius ve karpal kemikler arasındaki nor
mal açılaşma. Sağ: Destekleyici ligamentlerin laksitesinin yol açhğı radiusun 
volar subluksasyonu ve ulnanın styloid çıkıntısının dorsale subluksasyonu 

b) RA'li Hastalarda MKF Eklemler 

Flatt(124) tarafından elin logitüdinal ve transfers arklarının kilit 

taşları olarak tanımlanan MKF eklemler, RA'li hastalarda en çok etkile

nen yapıların başında gelir ve bu eklemlerde genellikle ulnar deviasyon, 

palmar subluksasyon deformitesi gelişir (Şekil 6). Radial deviasyon yetiş

kinlerde nadir görülmesine karşın, Juvenil Romatoid Artritlilerde (JRA) 

daha sık görülür(82). 
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Şekil 6: MKF'lerde görülen ulnar deviasyon 

Hastalığın başlangıcında MKF,lerin öncelikle tutulan eklemler

den olmasına rağmen, hastalığın erken devresinde ulnar deviasyon deformi

tesi sık görülmez. Beş yıl veya daha uzun süre RA,li olan hastalarda, bu 

deformitenin görülme oranı artar(82,87, 124). 

Ulnar deviasyonun gelişmesine çeşitli anatomik (Tablo 2) ve 

patolojik (Şekil 7) faktörler sebep olur. 

Elin anatomik yapısının ulnara yönelik olması tek başına ulnar 

deviasyon deformitesinin gelişmesine sebep olmaz. Normalde eklem kapsü

lü ve ekleme etki eden ligamentler metakarpofalangeal stabiliteyi sağlaya

rak aşırı ulnar deviasyona gitmeyi kısıtlar(124 ). Proksimal an ular ligament

ler (fleksor tendonları saran kılıfın fibroz kısmı) ulnar deviasyon deformi

tesinin oluşmasını engelleyen en önemli yapılardan biridir (Şekil 8)(82). 

RA'li hastalarda oluşan sinovitis nedeniyle eklem kapsülü ve liga

menlerin yapısının zayıflaması sınırlayıcı kuvvetlerin azalmasına ve ulnar 

deviasyonun gelişmesine yol açar(87, 124). 
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Tablo 2: Ulnar deviasyon deformitesinin gelişmesine neden olan anatomik faktörler 

- Radial kollateral ligamentler, ulnar kollateral ligamentlere göre daha uzun ve incedir 
- Ulnar intrinsik kaslar radial intrinsik kaslardan daha büyük ve avantajlı yerleşimdedir 
- Metakarpal başlar normalde ulnara yöneliktir 
- Tutma ve yakalama aktiviteleri sırasında fleksör tendonlar parmaklara ulnar yönde 

kuvvet uygularlar 
El aktiviteleri sırasında yer çekimi elin ulnar yöne gitmesine yardımcı olur 

Radial sagital 
band gerginliği ~ 

/ 
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I ~ 
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sinovitisi kollateral 

\ 
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Şekil 7: Ulnar deviasyon deformitesinln gelişmesine neden olan patolojik faktörler 
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• 

- ._ - -
Şekil 8: MKF eklemin ulnar deviasyon deformitesinde uzun fteksörlerin etkisi 

A: Normal ligament stabilitesine sahip MKF eklem 
B: Kuvvetli kavrama sırasında destekleyici fibrillerin uzaması ve stabiliteyi sağlayamama

sı nedeniyle proksimal falankslarda oluşan volar subluksasyon. Bu durum sadece kro
nik sinovitis nedeni ile fibriller zayıfladığı zaman görülür 

C: Yapısı bozulmuş destekleyici fibrilleri olan MKF eklemin volardan görünüşü 
F: Fleksör tendonun proksimal falanks üzerinde ulnara yer değiştirmesi 

MKF eklemde oluşan sinovitis nedeniyle eklem kapsülünün geril

mesinin interosseous ve lumbrikal kaslarda "koruyucu refleks spasma" 

neden olduğu düşünülür. İntrinsik kaslarda meydana gelen gerginlik MKF 

eklemde "intrinsik plus pozisyonu" olarak bilinen "fleksör kontraktür defor

mitesine" (Şekil 9) yol açabilir. Bu deformite ile birlikte parmaklarda 

kuğu-boynu deformitesi oluşur. 

Şekil 9: İntrinsik plus pozisyonu 
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RA'li hastaların bileğinde oluşan sinovitis, bileğin ulnara hareke

tini kısıtlar ve bileğin radial deviasyona gitmesine neden olur. Buna meta

karpların radial deviasyonu ve parmakların ulnar deviasyonu eşlik eder. 

Bu durum "zig-zag deformitesi• olarak bilinir (Şekil 4 )(82). 

c) RA 'lı Hastalarda Parmak Eklemleri 

RA'nin erken akut devresinde hastaların PIF ekleminde oluşan 

sinovitis, özellikle sabahları olmak üzere, ağrılı şiş bir eklem oluşmasına 

ve parmağın "iğ şeklinde" görünüm almasına yol açar. Hastalığın ileri dev

resinde ise "kuğu boynu" ve "düğme iliği" deformiteleri geli

şir(39,51,82,87). 

KUÔ.U BOYNU DEFORMİTESI 

Tam bir kuğu-boynu deformitesinde PIF, DIF ve MKF eklemle

rin hepsi etkilenir. PIF ekleminde hiperekstansiyon, DIF ve MKF eklemler

de fleksiyon gelişir. 

Kuğu-boynu deformitesi MKF, PIF veya DIF eklemlerin herhan

gı birisinde oluşan sinovitis sonucu sekonder olarak meydana gelebilir. 

Bununla beraber karpal kollaps sonucu meydana gelen kas-tendon dengesiz

liği nedeniyle de kuğu-boynu deformitesi olabilir. Bu etyolojinin dayandığı 

temel şudur: Karpal kollaps, ekstrinsik tendonların uzunluğu ve el-bileği 

ünitinin kemiksel yapısının uzunluğu arasındaki fonksiyonel ilişkiyi değişti

rir. Şans eseri bir çok vakada kas-tendon üniti kontrakte veya fibroz olur, 

eğer eklem tamamıyla mobilize değilse, bu durum tendon uzunluğu ve el 

bileği kemikleri arasında dengenin yeniden oluşmasını sağlar. Bu olay mey

dana gelmezse, tendonlar aşırı uzun ve gevşek olur, bu da PIF fleksiyonu

nun başlatılmasını güçleştirir ve kuğu boynu deformitesinin gelişmesine 

neden olur. 
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İlk MKF Eklem Tutulumu (Şekil 10) 

Bu RA'de kuğu-boynu deformitesi için en sık görülen etyolojik 

nedendir. MKF eklemlerdeki kronik sinovitisin, intrinsik kaslarda refleks 

spasma ve sonuç olarak da kas kontraktürüne yol açtığı varsayılır. Şekil 

lO'da oklar ekstansör mekanizma üzerinde intrinsik kasların meydana 

getirdiği çekiş yönünü göstermektedir. 

PIF sinovitisinin volar kapsülü germesi ile ilişkili olarak oluşan 

intrinsik kaslardaki kontraktür, MKF eklemlerde fleksiyona ve PIF eklem

lerde hiperekstansiyona yol açabilir. 

Şekil 10: Metakarpofalangeal eklemde sinovitis meydana gelmesi ile oluşan kuğu-boynu 
deformitesi. RA'de kuğu-boynu deförmitesinin en yaygın sebebidir. 

İlk PIF Eklem Tutulumu (Şekil 11) 

PIF eklemin sinovitisi genellikle fleksör kontraktür veya düğme 

iliği deformitesini meydana getirdiği için, ilk başta PIF eklemin tutulumu 

kuğu-boynu deformitesine en az yol açan etmenlerden biridir. PIF eklemi

nin kronik sinovitisi volar kapsülün gerilmesine ve lateral bandların dorsa

le kaymasına sebep olabilir, fakat bu olay nadirdir. PIF eklemin hiperek

stansiyonu profundus tendonu üzerinde gerilim oluşturarak, DIF ekleminin 

fleksiyona gelmesine neden olur. 

PIF ekleminin sinovitisi aynı zamanda fleksör digitorum superfi

cialis insersiyosunda rüptür meydana getirebilir. Bu da PIF ekleminin 

deformiteye yol açmasına hazırlayıcı etmen olur. 

- -··-· 
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Şekil 11: Proksimal interfalangeal eklemde sinovitis meydana gelmesi ile oluşan kuğu
boynu deformitesi 

İlk DIF Eklem Tutulumu (Şekil 12) 

DIF ekleminin kronik sinovitisi distal falanksın tabanındaki 

ekstaİısör tendonun gerilimine ve rüptürüne sebep olabilir. Bu durumda 

DIF ekleminin fleksör d igitorum profundus tendonu tarafından feksiyona 

çekilmesiyle meydana gelen dengesizlikten dolayı, PIF eklemde hiperek

stansiyon olur. 

Şekil 12: Distal interfalangeal eklemde sinovitis meydana gelmesi ile oluşan kuğu-boynu 
deförmitesi 
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Geç Devre 

Geç devrede intrinsik kontraktür, volar PIF kapsülünün gerginli

ği, kollateral ligamentlerin kısalması, gergin deri ve profundus tendonu 

üzerindeki gerilim, başlangıç nasıl olursa olsun kuğu-boynu deformitesini 

oluşturan nedenlerdir. 

Diğer Etyolojiler 

Genel populasyonun yaklaşık % lO'unda PIF eklemde doğal hipe

rekstansiyon vardır. Bu da aktif ekstansiyon sırasında kuğu-boynu deformi

tesinin ortaya çıkmasına yol açar. Nadir olarak, artritli bir hasta daha 

önceki bir travmatik yaralanma sonucu kuğu-boynu deformitesine sahip ola

bilir. Travmatik kuğu-boynu yaralanmaları DIF eklemine tutulan ekstansö

rün rüptürü, PIF eklemin volar pleyt'in rüptürü ve PIF eklemin dorsal dis

lokasyonu sonucu oluşabilir veya fleksör superficialis tendonunun yırtılma

sı, kopması veya kesilmesi ya da transferi neticesinde gelişen dengesizlik 

sonucu meydana gelebilir. 

DÜGME lLtGl DEFORMİTESl (Şekil 13) 

Şekil 13: Düğme iliği deformitesi: (A) Kronik sinovitls; (B) Santral parçanın uzaması; 
(C) Lateral bandların volara kayması 
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Bu deformitede lateral bandiar ayrılarak, eklemin aralarından 

geçmesine izin verirler. Bu nedenle bu deformiteye "Düğme iliği" ismi veril

miştir. 

Deformitenin başlangıç devresinde PIF ekleminde fleksiyon ve 

DIF ekleminde hiperekstansiyon vardır. Bununla beraber kronik devrede 

PIF eklemlerde oluşan kontraktüre MKF eklemin hiperekstansiyonu eşlik 

eder. Ciddi deformitelerde PIF ekleminin aktif ekstansiyonu yapılamaz. 

Lateral bandların düğme iliği deformitesine yol açacak şekilde 

yer değiştirmesi ve bunun sonucunda destekleyici fibrillerin belirgin şekil

de gerilmesi nedeniyle bu deformitenin konservatif yöntemlerle tedavisi 

zordur. 

Kronik Sinovltis (Şekil 13A) 

Düğme iliği deformitesinin kuğu boynu deformitesinden farkı, 

başlangıcının PIF ekleminden olmasıdır. İnflamatuar olaylar PIF ekleminin 

ekstansör yapılarını hasara uğratır ve ekstansör tendonların tutunma yerle

rinde zayıflığa yol açar. Sinovyal hipertrofi mekanik olarak, dorsal kapsülü 

gerer, böylece ekstansör yapılar da gerilir veya yer değiştirir. 

Santral Parçanın Uzaması (Şekil 13B) 

Ekstansör kommunis tendonunun yapışma yeri olan santral parça

nın rüptürü veya uzaması, orta parmak üzerindeki ekstansör etkisini kay

betmesine yol açar. 

Lateral Bandların Volara Kayması (Şekil 13C) 

Ekstansör tendonun lateral bandlarını ve santral kısmını birleşti

ren transfer fibrillerin zayıflığı ve sinovyal gerginliği lateral bandların late

ral-volar yöne yer değiştirmesine yol açar. Bu olay, interossei ve lumbiri

kal kasların PIF eklemine ekstansiyon yaptırmasını limitler ve ayrıca DIF 
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eklemin ekstansiyona getirilmesinde ekstansör yapının sahip olduğu meka

nik avantajı da arttırır. Sonuçta, DIF ekleminde hiperekstansiyon deformi

tesi gelişir. Ciddi deformitelerde lateral bandlar volar yüze kayarak, PIF 

eklemi üzerinde fleksör kuvvet etkisi oluşturabilirler. 

d) Başparmak Deformiteleri 

Başparmak deformiteleri genellikle görünümlerine göre isimlen

dirilir, fakat bu tür bir isimlendirme, deformitenin dinamiğini anlamada 

karışıklık yaratır. Bu nedenle Nalebuff 1968'de romatoid başparmak defor

miteleri için yaptığı sınıflamayı, 1984'de dinamik faktörleri ve deformite 

tiplerinin meydana gelme sıklığını dikkate alarak yeniden düzenledi. Bu 

son sınıflama sadece en sık görülen deformiteleri içermektedir (Şekil 14). 

Tip 1 Tip il Tip JII Tip iV TipV 
MKF sinovitisi KMKsubluk- MKF sinoviti.si MKF sinovitisi MKFveyalF 

sasyonu restorasyon 
(sinovitis (Mutilans) 
veyaOA 
nedeniyle 

ı ı ı ı ı 
MKF KMK MKF MKF MKFveya IF 

fleksiyonu (Metakarpal lateral hipereks- kısalma ve 
adduksiyon) deviasyon( ulnar tansiyon instabilite 

ligament (volar 
instabilitesi) instabilite) 

+ + ı ı 
IP hiper- MKF hiper- KMKAdduk- iP fleksi-

ekstansiyonu ekstansiyon siyon postürü yonKMK 
(KMK limitas- Adduksiyon 

yon yok) postürü) 
(KMK limitasyon 

yok) 
ı ı 

KMKAbduk- IP Flek-
siyon (KMK si yon 
limitasyon 

yok) 

Şekil 14: Başparmak deformitelerinln özeti (NalebutT sıoıftaması, 1984)(46) 
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Teorik olarak eklem kapsülündeki ağrı ve gerginliğin, başparma

ğın intrinsik kaslarında refleks spasmı ortaya çıkarabildiği ve bunun sonu

cunda da MKF fleksiyon ve IF hiperekstansiyonun "intrinsik plus" pozisyo

nunu oluşturduğu kabul edilir. Bununla beraber, bir çok elde ekstansör pol

lisis brevis (EPB), ekstansör pollisis longus (EPL) zayıflığı veya rüptürü 

sonucunda "ekstrinsik minus" durumu ortaya çıkar. Fleksör Pollisis longus 

(FPL)'da bu deformiteyi başlatabilir ve başparmak intrinsik kasları kronik 

fleksör postür nedeniyle kısalır. 

Tip 1: IF eklemin hiperekstansiyonu ile birlikte MKF eklemin 

fleksiyonu ve kompanse edici hareket olarak KMK ekle

mın abduksiyonu ("Ekstrinsik Minus Başparmağı"; Şekil 

15) 

c 

Şekil 15: En yaygın görülen başparmak deformitesi, NalebuJT sınıflamasına göre Tip 1, 
"ekstrinsik minus başparmağı": (A) Metakarpofalangeal eldemin kronik sinovi
tisi; (B) lntrinsik kas gerginliği; (C) Ekstansör pollisis longus tendonunun gev
şekliği veya zayıflığı; (D) Ekstansör Pollisis longusun ulnovolar tarafa yer 
değiştirmesi. Oklarla kasların çekiş yönü gösterilmektedir. 
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RA,de en sık görülen deformitelerden biri olan Tip 1 deformitesi 

MKF eklemin kronik sinovitisi ile başlar ve aşağıdaki olaylarla sonuçlanır: 

1- Eklem kapsülü ve kollateral ligamentlerin gerginliği. 

2- Dorsal mekanizmayı sağlayan bağların gerginliği. Böylece 

ekstansör pollisis brevis kasının etkisinin azalması ve ekstrin

sik minus durumunun meydana gelmesi. 

3- Normalde direkt olarak MKF eklem üzerinden geçen ekstan

sör pollisis longus tendonu ulnara kayabilir ve MKF eklem 

üzerinde bir fleksör kuvvet oluşturur ve IF eklemi hiperek

stansiyona çeker. 

Tip 1 deformitesi MKF eklemde fleksiyon ve IF eklemde hi

perekstansiyon meydana getirir. Fonksiyonel aktiviteler sırasında kullanı

lan pinç kavrama bu deformiteyi oluşturan olayların artmasına ve oluşan 

deformitenin şiddetlenmesine yol açar. Kavrama sırasında hasta başparma

ğının ucunu diğer parmaklara yaklaştırmak için, başparmağına abduksiyon 

yaptırır ve sonuçta KMK eklemde abduksiyon postürü gelişir. Bu sadece 

kompanse edici bir harekettir. KMK eklemde herhangi bir hasar veya has

talık yoktur. 

Tip 1 deformitesinin en ciddi formunda, hem MKF hem de IF 

eklemlerde sabit kontraktürler meydana gelir. Subluksasyon nedeniyle IF 

eklemde 90° ye kadar hiperekstansiyon ve MKF eklemde 90° ye kadar flek

siyon olur.Deformitenin şiddeti aktif MKF eklem ekstansiyon kaybı ve IF 

eklemin instabilitenin derecesine göre karar verilir. 
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Tip II: MKF eklem hiperekstansiyonu ve IF eklem fleksiyonu ile 

birlikte KMK eklem subluksasyonu (Adduksiyonu) (Şekil 

16) 

Şekil 16: ikinci sıklıkta görülen başparmak deformitesi, Nalebuff sınıflamasına göre Tip 
iL 

RA'de ikinci sıklıkta görülen bu deformite, KMK eklemin osteo

artritini takiben en yaygın görülen deformitedir. Gerçekte Tip II deformi

tesinin RA'de bu kadar yaygın olmasının bir nedeni, KMK eklemin osteo

artritinin genel populasyonda olduğu kadar, RA'li hastalarda da (özellikle 

kadınlarda) yüksek oranda görülmesidir. 

Etkilenen ilk kısım KMK eklemdir. KMK eklemin sinovitisi 

eklem kapsülünü gererek, adduksiyonda eklemin subluksasyonuna veya dis

lokasyonuna yol açar. Bu adduksiyon postür adduktor pollisis kasların 

kısalmasına ve başparmak ile işaret parmağı arasındaki alanın daralmasına 

neden olur. Abduksiyon yapmaya çalışan hastalarda, MKF eklem hiperek

stansiyonu gelişir. 

Aktif MKF fleksiyon kaybı ve mevcut KMK limitasyon derecesi

ne göre deformitenin şiddetine karar verilir. 
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Tip III: KMK eklem adduksiyonu ile birlikte MKF'ın lateral 

deviasyonu 

Bu deformite üçüncü olarak en sık görülen deformitedir. Başlan

gıçta, kapsülün ve ulnar kollateral ligamentlerin incelmesi ile birlikte MKF 

eklemlerin sinovitisi görülür. MKF eklemlerde lateral instabilite gelişir ve 

l.Metakarpal adduksiyona yönelir ve daha sonra MKF tutulumu olur. Bu 

durum I.interosseous ve adduktör kasların kısalmasına, başparmak ile işa

ret parmağı arasındaki alanın kontrakte olmasına yol açar. Tip ili deformi

tesinde l.metakarpalın adduksiyona gitmesinde, KMK sinovitisi veya KMK 

ekleminin subluksasyonunun bir etkisi yoktur. 

Deformitenin şiddetine, mevcut lateral deviasyonun derecesine 

ve adduktör kontraktürün derecesine göre karar verilir. 

Tip iV: MKF hiperekstansiyonu ve IF fleksiyonu (KMK eklem 

normal) 

Bu başparmak MKF hiperekstansiyonu ve IF fleksiyonu ile birlik

te Tip il deformitesine benzer görünür. Bununla beraber KMK adduksiyon

da değildir ve hatta KMK hiç etkilenmemiştir. Bu deformite MKF eklem

den başlar. MKF eklemdeki sinovitis volar kapsülün gerilmesine ve MKF 

hiperekstansiyonun oluşmasına neden olur ve sonunda IF fleksiyon meyda

na gelir. 

Tip V: Mutilans Başparmak 

Bu deformitede kollaps veya kemik yapısının kaybı sonucunda 

falankslar veya metakarpal kemiklerde kısalma meydana gelir ve etkilenen 

eklemlerde total instabilite olur. Bu sadece başparmakta veya etkilenmiş 

diğer eklemlerin birleşmesiyle meydana gelebilir. Bu durumun etkili tek 

tedavisi kemik greftleri ile cerrahi füzyondur. 
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C. RA'Lİ HASTALARDA EL REHABİLİTASYONU 

RA'da el lezyonları ilerleyicidir ve deformiteler hastalık süresin

ce gelişir. RA rehabilitasyonunda önemli olan, hastayı devamlı izlemek, 

deformiteyi minimumda tutmak ve yeni bozukluklar oluşmadan onları 

düzeltmektir. Deformiteler oluştuktan sonra, konservatif tedaviler etkili 

değildir(13, 14, 16). Rehabilitasyonda dikkat edilmesi gereken diğer bir 

konu, hiç bir RA'li hastanın elinin diğeri ile aynı olmadığıdır. Tedavi prog

ramı düzenlenirken her hasta çok dikkatli değerlendirilmeli ve kişisel özel

likler dikkate alınmalıdır(9,82,92). 

Etkili tedavi planının düzenlenmesi ve her hasta için en uygun 

biçimde uygulanması bir çok faktöre bağlıdır. Üzerinde durulması gereken 

konular genel olarak üç madde altında toplanabilir: (1) Hastanın o an için

de bulunduğu durum korkuları, gelecek ile ilgili beklentileri; (2) Hastalı -. . 

ğın aktivitesi (akut, subakut, kronik) ve gidişi ; (3) Hastalığın semptomları 

ve yol açtığı fonksiyonel problemler. Ayrıca uzun süreli tedavi programı 

çizmek için her hastanın kişilik, yaşam biçimi, ev ve çalışma koşulları, psi

kolojik durumu, kültürel ve sosyal seviyesinin ne olduğu belirlenmeli

dir(37,50, 75). 

a) RA 'li Elin Değerlendirilmesi 

RA'li el değerlendirilmeden önce günün tarihi; ölçümün yapıldı

ğı saat; hastanın ilaç alıp almadığı, ilaç aldıysa hangi saatte aldığı not alın

malıdır. RA'li hastalarda sabah sertliği olacağından dolayı, ölçümlerin 

öğleden sonra yapılması daha uygundur. Değerlendirme üç bölümde yapı

lır(9,82,92, 116): 
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1· Gözlem ve Palpasyon 

Gözlem ve palpasyon sırasında şunlara bakılır: 

- Dinlenme pozisyonunda elin postürü nedir? 

- Herhangi bir deformite var mı? 

- Derinin durumu nasıl? 

- Kas atrofisine ait herhangi bir bulgu var mı? 

- Herhangi anormal kabarıntı, şiş, vs. var mı, varsa nerede? 

- Eklem ve tendon krepitasyonları var mı? 

- Eklem instabilitesi var mı? 

- Tendon bütünlüğü var mı? 

2· Subjektif Değerlendirme 

Subjektif değerlendirme sırasında şunlara bakılır: 

- Herhangi bir ağrı var mı? Ağrı varsa, nerede, nasıl, ne zaman 

meydana geliyor, lokalize mi yoksa yaygın mı ve fonksiyonları ne kadar 

etkiliyor? 

- Yorgunluk hastanın günlük yaşamını etkiliyor mu? Yorgunluk 

varsa, ne zaman başlıyor, ne kadar sürüyor, şiddeti nasıl, hangi fonksiyon

lada daha çok görülüyor? 

- Sabah sertliği var mı? Sabah sertliği varsa, hastanın yataktan 

kalkmasını ve aktivitelerini etkiliyor mu ve ne kadar sürüyor? 

- Aktivitelerin yapılması ve istirahat sırasında elin kozmetik 

görünümü nasıl? Kozmetik görünümde bozukluk varsa, hasta bundan ne 

derece etkilenmiştir? 

- Hastanın dominant eli hangisidir? 
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- İleri rehabilitasyon programını düzenlemek için, hastanın aile

si, işi ve boş zaman uğraşları hakkında bilgi alınmalıdır. 

3- Objektif Değerlendirme 

Objektif değerlendirmede şunlara bakılır; 

- Anamnez alınır. Tedavi programında anamnezin önemli yeri 

vardır. Hastalığın ne zaman ve nasıl başladığı; ilk tanının ne zaman kondu

ğu; kortikosteroid kullanıp kullanmadığı, kullanıyorsa ne kadar süredir kul

landığı; daha önce fizyoterapi ve rehabilitasyon programına katılıp katılma

dığı, katıldıysa nasıl bir program olduğu, deformiteleri varsa, deformitele

rinin ne kadar süredir olduğu ve ne hızla ilerlediği sorgulanmalıdır. 

- Eklem hareket açısı ölçülür. Bu işlem için goniometre, tel ve 

cetvelden yararlanılabilir( 119). Ölçüm yapılırken hasta en rahat ve destek

li olduğu pozisyona yerleştirilmeli ve aktif, pasif hareket açıklıkları kayde

dilmelidir. Eklem hareketi sırasında ağrı meydana geliyorsa, ağrının başla

dığı açı not alınmalıdır. Pasif hareket açıklığını değerlendirirken, çok dik

katli olunmalıdır. Özellikle ağrı, inflamasyon, yerleşik deformitelerin 

bulunduğu ve eklemi destekleyen çevre yapıların zayıf olduğu durumlarda, 

değerlendirme sırasında bile aşırı pasif germe ve zorlamalardan kaçınılma

lıdır(9,82). 

- Elde ödem olup olmadığı değerlendirilmelidir. Bunun için 

yüzük şeklinde ölçüm aletlerinden ve volumetreden(30,63,82) yararlanılabi

lir. 

- Eldeki kavramların kuvveti ölçülür. Philips(92) makalesinde 

RA'li elin kaba kavrama kuvvetinin "Jamar Dinamometresi" ile; üçlü kavra

manın "Standart pinch metre" ile ölçülebileceğini belirtmiştir. Bununla bir

likte, aktif artriti veya belirgin deformiteleri olan hastalarda, Jamar dina

mometresinin şekli ve sertliği ağrıya yol açabilmekte ve hastanın kuvvet 

uygulamasını engellemektedir. Jamar dinamometresini sıkmakta zorluk 
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çeken hastalar, sert ellik yerini kuvvetle kavramaları için cesaretlendirilme

melidirler. Aksi takdirde, inflamasyon olan PIF veya MKF eklemler zarar 

görür. Bu tür durumlarda kavrama kuvveti ellik kısmı adapte edilmiş bir 

"Sfingmomanometre" ile ölçülebilir(l,82, 116). 

Helliwell(59) yaptığı araştırma sonunda, "Sfingmomanometre" 

gibi pünomatik aletlerin, pozisyon değişikliklerine çok hassas olduklarını 

ve bu durumun ellerindeki deformitedeo dolayı aleti değişik şekillerde 

tutan RA'li hastalar için, dezavantaj oluşturduğunu belirtmiştir. Helliwel 

ve arkadaşları "Torsiyon dinamometre• olarak isimlendirdikleri yeni bir 

aleti, elin kuvvetini ölçmek için geliştirmişlerdir. Bu aletin içinde hidrolik 

sıvı bulunmakta, şekli ve boyutu ayarlanabilmektedir. "Torsiyon dinamo

metresi" ile yapılan ölçümlerde maksimum kavrama kuvveti, bu kuvvete 

ulaşma süresi ve yorgunluğun başladığı zaman belirlenebilmektedir. Alet 

içine. yerleştirilen bilgisayardan, istenilen sonuçlar grafik halinde alınmak

tadır. 

Sheehan ve arkadaşları(92) ise eldeki kavrama gücünü ölçmek 

için "Torkmetre" aletinin kullanılmasını önermektedirler. Bu alet ile hem 

kavrama kuvvetini, hem de kavrama kuvveti ile birlikte el bileği ve dirsek 

mobilitesini ölçmek mümkündür. Aletin dezavantajı yaylı olmasıdır. 

- Kas testi yapılır. RA'de eklem ve çevre yapılarda görülen ağrı 

ve hassasiyet kas testinin yapılmasını zorlaştıran veya tamamen engelleyen 

etmenlerdir. Eklem hareketinin başından itibaren ağrı ve hassasiyet varsa, 

bu durumda kas kuvvetinin gerçek değerlendirilmesi yapılamaz. Bununla 

beraber, ağrı belli bir açıdan sonra ortaya çıkıyorsa, ağrının görülmediği 

hareket açısında, kasın kuvvetine bakılabilir. Burada önemli olan ağrının 

başladığı hareket açısının mutlaka değerlendirme formuna yazılmasıdır. 

Aksi takdirde, daha sonra yapılan değerlendirme sonuçları yanlış yorumla

nabilir. Ağrı, inflamasyon, yerleşik deformitelerin bulunduğu ve eklemi 

destekleyen çevre yapıların zayıf olduğu durumlarda, kas testi yapılırken 

aşırı direnç vermekten kaçınılmalıdır(92). 
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- El becerilerini gösteren, ev işleri ve mesleki aktivitelerdeki 

başarıyı ölçen standart fonksiyonel testler yapılır. Bunlara örnek olarak 

Minnesota, Purde Pegboard ve Jebsen El Fonksiyon testleri verilebi

lir(7, 11,64, 77). Bu testler hastalığın erken devresinde, eldeki fonksiyonel 

değişikliği hemen gösterdiği için tercih edilmektedir(92). 

- Günlük yaşam aktivitelerindeki bağımsızlık seviyesi belirle

nir. GYA'leri değerlendirilirken aşağıdaki dört soru cevaplanmalı

dır(50,82). 

1. Yapılan herhangi bir günlük aktivite ağrıya veya eklemlerde 

deformite oluşturabilecek bir zorlamaya neden oluyor mu? 

2. Adaptif metodlar, eğitim veya kendine yardım aletleri, aktivi

telerin yapılması sırasında meydana gelen ağrı ya da eklem zorlanmasını 

ortadan kaldırabiliyor veya azaltabiliyor mu? 

3. Fiziksel limitasyonlar nedeni ile, hastanın bağımsızlık seviye

si olumsuz etkileniyor mu? 

4. Adaptif metodlar ve kendine yardım aletleri hastanın bağım

sızlık seviyesini arttırıyor mu? 

Değerlendirme çeşitli şekillerde yapılabilir(82, 108). Uygulanabi

lecek yöntemler şunladır: 

a) Karşılıklı görüşme: Hasta kendine sorulan soruları cevaplar . 

b) Gözlem: Hasta kendinden istenen aktiviteleri yaparken izle-

nir . 

c) Anket yöntemi: GYA'leri ile ilgili bir formdaki soruları hasta 

kendi kendine cevaplar. 

Değerlendirmenin amacına ve hastalığın devresine (akut, suba

kut, kronik) göre, yukardaki metodlardan bir veya birkaçı tercih edilebilir. 
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Lee(68), Fires( 48), Pincus(94) gibi araştırıcılar, anket şeklinde 

uygulanan fonksiyonel değerlendirme formları düzenleyerek, hastaların 

kendi kendilerini değerlendirme yeteneklerini ölçmüşlerdir. Birçok araştı· 

rıcı da bu anket formlarından bir veya daha çoğunu araştırmalarında kul

lanmışlardır(8,65,88, 127). 

Menan, Gertman ve Mason(37,81) 1980 yılında kısaca "AIMS" 

olarak isimlendirdikleri bir değerlendirme formu geliştirmişlerdir . Bu for· 

mun 12 bölümü vardır: Mobilite, fiziksel aktivite, beceri, ev aktiviteleri, 

sosyal aktiviteler, OYA, ağrı, depresyon, anksiyete, genel sağlık durumu, 

sağlık algısı ve artritin etkisi. Form anket şeklindedir ve hastalar kendi 

kendilerine cevaplamaktadırlar . Bu form da çeşitli araştırmalarda kullanıl

mıştır( 17,61, 76, 108, 114 ) . 

GYA'leri testi sırasında genellikle yatak, oturma-kalkma, yuru

me, yemek yeme, giyinme ve kişisel hijyen ve el aktiviteleri değerlendiri

lir( 52,82, 105, 109). Bazı araştırıcılar ev işlerini de GY A' leri ile birlikte 

değerlendirirler(82). 

- RA'li eli değerlendirmek için geliştirilen özel testler uygula

nır. Çeşitli araştırıcılar klinik tecrübelerine bağlı olarak, bu yöntemleri 

geliştirmişledir(7,8,25,36,50, 109, 113, 116). 

Clawson ve arkadaşları(25) RA'li hastalara yaptıkları el ameliyat

larından sonra, kazandıkları fonksiyonel gelişmeyi belirlemek için, bir 

değerlendirme yöntemi geliştirmişledir. Düzenledikleri test 5 bölümden 

oluşmuştur: 

l. Kaba kavrama kuvveti sfingmomanometre ile ölçülür. 

2. İnce kavrama kuvveti, el kavrama yeri modifiye edilen bir 

sfingomanometre ile ölçülür. 

3. Parmak fleksiyon kuvveti, özel olarak düzenlenen "parmak 

fleksiyon kuvvet aleti" ile ölçülür. 

4. Bıçak ve çatal testi. Bıçak ve çatal kullanarak, plastik bir 
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hamuru dö.rt parçaya bölme zamanı belirlenir. 

5. Düğme testi. 2 cm çapındaki 6 düğmenin ilikleme zamanı 

belirlenir. 

Krestin ve arkadaşları{36) "SOFi" adını verdikleri, yeni bir 

değerlendirme formunu tarif etmişlerdir. "SOFi" İngilizce "fonksiyonel 

bozukluğun belirtileri" kelimelerinin baş harflerinden oluşturulmuştur. Bu 

formda el, üst ve alt ekstremite fonksiyonları değerlendirilir. El ve üst 

ekstremitenin testlenmesi sırasında, hastadan yapması istenilen aktiviteler 

şunlardır: 

El fonksiyonları: 

Kadınlar için 6 cm, erkekler için 8 cm çapında plastik bir 

kavanozu kavrama. 

- 2 cm çapında bir kalemi, bütün parmakları bükerek tutma. 

- Başparmak ve işaret parmak ucunu birleştirerek oppozisyon 

yapma. 

- Başparmağı avuç içinde, küçük parmağın proksimaline değdir

mek. 

Üst ekstremite fonksiyonları: 

- Omuzun 90° abduksiyonu ile birlikte elleri enseye yerleştir-

me. 

- Dirseklerin 90° fleksiyonu sağlanarak, ön kollar bir masa üze

rine yerleştirilir ve bu pozisyonda, parmakların MKF eklemle

ri masaya dokunacak şekilde, süpinasyon yapılır. 

- Sırtüstü yatılır ve bir goniometre ile dirsek ekstansiyon açısı 

ölçülür. 

Badley(8) araştırmasında, hastaların fonksiyonel durumunu mobi

lite, eğilme, el becerileri, kolları bükme ve yukarıya uzanmadan oluşan, 

beş bölümde incelemiştir. Her bölümü değerlendirmek için çeşitli aktivite-
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ler seçmiştir. Örneğin el becerileri grubunda testlenen aktiviteler şunlar

dır: 

- 2,5 cm çapında bir kapağı açma 

- Sebzeleri hazırlama 

- Et kesme 

- Ekmeği dilimleme 

- Tırnakları kesme. 

Backman ve arkadaşları(?) düzenledikleri el fonksiyon testi ile 

kuvvet ve becerinin birlikte değerlendirilmesinin mümkün olduğunu belirt

mişlerdir. Bu testte sağ ve sol elin kuvvetleri sfingomanometre ile, beceri

leri 9 delikli pregboard testi(77) ile değerlendirilmiştir. 

Becerinin günlük aktiv itelerde kullanılıp kullanılmadığını anla

mak için, 5 fonksiyonel aktivite değerlendirilerek, bu aktivitelerin yapılma 

süresi kaydedilmiştir. Aktiviteler şunladır : 

- 5 düğmeyi açıp, kapatmak 

- Kravat bağlamak 

- Çengelli iğneleri açıp-kapatmak 

- 4 jetonu masa üzerinden almak ve bir delikten içeri atmak 

- Çatal ve bıçak kullanarak bir hamuru dört parçaya ayırmak. 

El kuvvetinin günlük yaşamda kullanılıp kullanılmadığını belirle

mek için de iki test uygulanmıştır. Bunlar: 

- Üzerinde 6 konserve kutusunun bulunduğu bir tepsiyi iki elle. 

kaldırma. 

- 1 lt suyu sürahiden bardağa boşaltma. 

Bu testte, hastanın durumuna göre, konserve kutusu ve su mikta

rı arttırılabilir. Sonuçta, kaldırılan toplam konserve kutu sayısı ve boşaltı

lan toplam su miktarı kaydedilmektedir . 
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Frust ve arkadaşları(50) RA'li hastaların rehabilitasyon progra

mının üzerinde durulması gereken konularından birinin, enerji tasarrufu 

ve eklem koruma prensipleri eğitimi olduğunu vurgulamışlardır. Bu teknik

lerin kullanımının RA'li hastalar için çok önemli olduğundan dolayı, bu eği

timin davranışsa! sonuçlarının değerlendirilmesi gerektiğini belirtmişler

dir. Bu amaçla kendileri bir değerlendirme yöntemi geliştirmişlerdir. Bu 

yöntemde hastalar Cumartesi, Pazar gibi ard arda evde oldukları iki gün 

belli aktiviteleri yapmaktadırlar. Aktivitelerin sonunda hastalar ağrı, yor

gunluk, dinlenme ihtiyacı ve fiziksel aktivite durumunu, ellerindeki forma 

işaretlemektedirler. Formların değerlendirilmesinde hastanın dinlenme ve 

fonksiyonel aktivite ile geçirdiği zamanlar belirlenmektedir. 

b) Eklem Koruma Yöntemleri(21,53,54, 107, 123) 

RA' li hastaların GYA' lerini eklem yapılarını koruyarak, fazla 

yorulmadan ve ağrı duymadan yapmaları gerekir. Böylece hem fonks iyonel 

bağımsızlık seviyesi korunur hem de deformitelerin meydana gelmesi önlen

miş olunur. 

Eklem koruma yöntemlerini uygulama amaçları şunlardır: 

a) Etkilenmiş eklemlerin zorlanmasını azaltma 

b) Ağrıyı azaltma 

c) İnflamasyonu azaltma 

d) Eklem yapısını koruma 

e) Fonksiyonel kapasiteyi koruma 

f) Fonksiyonel enduransı geliştirme. 

Uygun eklem koruma yöntemlerini seçmek için hastanın fonksiyo

nel bağımsızlık seviyesi, GYA'lerini yapma şekli, aktivitelerin yapılması 

sırasında ortaya çıkan ağrı ve yorgunluk durumu, hastada mevcut deformi

te ve eklem !imitasyonları değerlendirilmelidir. Bunların yanında dikkat 

edilmesi gerekenler şunlardır: 
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a) Hastanın yaşam şekli 

b) RA'e karşı geliştirdiği psikolojik cevap 

c) Hastanın davranışlarını ve çevresini adapte etmeye istekliliği 

Eklem koruma yöntemleri ile birinci derecede ulaşılmak istenen 

sonuç, eklemlerin zorlanmasını, ağrıyı ve inflamasyonu azaltmaktır. Bu 

sonuca ulaşmak için hastaların aktiviteleri yaparken yorgunluk veya rahat

sızlık duydukları zaman durmayı öğrenmeleri gerekir. Rahatsızlık 1 saat

ten fazla sürdüğü zaman, yapılan aktivitelerin süresi azaltılmalı, yardımcı 

aletler ve adaptasyonlardan yararlanılmalı ve günlük programdan çıkartıl

malıdır. 

Eklem koruma yöntemleri içinde hastanın egzersiz programını 

her gün rutin olarak yapması teşvik edilmelidir. 

Uygun teknikler kullanıldığı zaman, eklemler aktiviteler sırasın

da daha az zorlanır. Bunun sonucunda da ağrı ve inflamasyon azalır. Hasta

lar inflamasyon bulgularını nasıl takip edeceklerini öğrenirlerse, eklem 

koruma yöntemlerinin faydasını daha iyi görebilirler. Bu durum hastanın 

eklem koruma prensiplerini kullanmaya devam etmesine yardımcı olur. 

Eklem koruma yöntemlerinin eğitimi sırasında, üzerinde durul

ması gereken hususlar şunlardır: 

a) Eklem korumanın inflamasyon olayı üzerindeki önemini anlat-

mak, 

b) Hastaya inflamasyon bulgularını (ağrı, sıcaklık, şişme ve kıza

rıklık) nasıl takip edeceğini öğretmek, 

c) Hastalığın aktivite seviyesine göre aktivitelerin modifiye edil

mesi gerektiğini anlatmak, 

d) Aktivite ve dinlenme arasındaki dengenin kurulmasını sağla-

mak, 

e) Ağrı ve yorgunluk belirtilerine rağmen aktiviteyi yapmaya 

devam etmenin, hastalığın alevlenmesine neden olabileceğini açıklamak, 
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f) Bir aktivitenin çeşitli şekillerde yapılabileceğini göstermek, 

g) Uzun süre statik veya dinamik aynı pozisyonda durmanın 

sonuçlarının neler olabileceğini açıklamak, 

h) Uzun süre kötü postürde ve deformite pozisyonunda durma

nın sonuçlarını açıklama ve göstermek, 

ı) Aktivitelerin yapılması sırasında ağrı ve eklemin zorlanmasını 

azaltacak yöntemleri hastaya seçtirerek, pratik yaptırmak, 

i) Sözlü, yazılı ve görsel yaklaşımlar ile hastalara eklem koruma 

kavramını kazandırmak, 

k) Hastaların öğrenmelerini kolaylaştırmak için broşürler, kitap

çıklldan yararlanmak ve ev programı uygulamak, 

1) Hastaya uygulanan medikal ve rehabilitasyon programlarının 

önemini anlatmak. 

Eklem Koruma Yöntemleri : 

1. Dengeli Çalışma ve Dinlenme 

RA gibi kronik bir hastalık hem fiziksel hem emosyonel yönden 

hastaya büyük zararlar verebilir . Günlük aktivitelerin yapılması sırasında 

dinlenme araları vermeli ve gevşeme teknikleri uygulamalıdır. Bu yöntemle

rin hastalığın tedavisinde önemli yeri vardır. Dinlenmenin miktarı kişisel 

ihtiyaca göre ayarlanmalıdır. Hastalığın aktif devresi sırasında çok daha 

fazla dinlenmeye ihtiyaç duyulur. Bir çok hasta iş yapmadıkları zaman ken

dilerini suçlu hissedebilmekte, bu nedenle dinlenme ve aktivite arasındaki 

dengeyi zor kurmaktadırlar. Bazı hastalar da aileleri tarafından baskı altın

da kalabilmektedirler. Böyle bir durumda aile üyelerinin de tedaviye katıl

ması gerekir. RA'de hastanın aile üyeleri ile olan ilişkisi de etkilenmekte

dir. 

RA'li hastalar yorucu bir aktiviteden önce, fonksiyonel enduran

sı arttırmada en etkili metodun dinlenme olduğunu unutmamalıdır. Aktivi

te arasında 5-10 dk'hk kısa dinlenme süresinin verilmesi, fonksiyonel endu

ransı belirgin şekilde arttırır. Tam bir dinlenmenin sağlanabilmesi için, 
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hastaların öğle 1 ile 2 saat, gece 8 ile 10 saat, günde toplam 10 ile 12 saat 

uyumaları gerekir. 

Enerji koruma prensipleri içinde önemli bir yeri olan dinlenme 

üç nedenle önerilir: 

1- RA gibi sistemik bir hastalıkta, vücut içindeki düzenleyici 

işlemlere yardımcı olmak, 

2- Aktivitelerde kişinin enduransını arttırmak, 

3- Kas fonksiyonunu arttırmak. 

il. Deformite Pozisyonlarından Kaçınma 

RA'li hasta deformiteye yol açan veya deformitenin ilerlemesini 

hızlandıran pozisyonlardan kaçınıl~ahdır. Aktivitelerin antideformite 

pozisyonunda yapılması, eklem üzerine olumsuz etki eden iç ve dış kuvvet

lerin en aza indirilmesini sağlar. Örneğin hasta başı elleri üzerinde dinlen

meden veya uzun süreli kavramadan kaçınmayı öğrenmelidir. 

111. Mümkün Olduğu Kadar Kuvvetli ve Büyük Eklemlerin Kullanıl-

ması 

Günlük aktivitelerin yapılması sırasında meydana gelen zorlayıcı 

kuvvetler büyük eklemler tarafından, küçük eklemlerden çok daha kolay 

tolere edilir. Örneğin hastanın çantasını önkolunda taşıması, parmakların 

küçük eklemleri üzerindeki zorlamayı azaltır. Ayrıca alçaktaki çekmeceleri 

kapamak için ayakları kullanma; açık kapıları itmek için kalçaları kullan

ma; kaldırma veya itme için parmakların yerine avuç içini kullanma kuvvet

li ve geniş eklemlerin kullanılmasına örnek gösterilebilecek diğer yöntem

lerdir. 

iV. Belli Bir Pozisyonda Uzun Süre Kalmaktan Kaçınmak 

Hastalar uzun süre statik bir pozisyonda kaldıkları veya aktif 
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hareketi uzun süre devam ettirdikleri zaman, kaslarda yorgunluk meydana 

gelir. Bu durum eklem, ligament ve çevre dokularda zorlanmaya yol açar. 

Sürenin daha da uzatılması ağrı, sertlik oluşturur, ileri devrede de eklem 

yüzeylerinde hasar meydana getirir. Bu nedenle RA'li hastalar uzun süre 

belli bir pozisyonda kalmaktan kaçınmalıdır. 

Eklemlerde oluşabilecek ağrı ve sertlikleri önlemek için hastanın 

20 dk'da bir pozisyonunu değiştirmesi gerekir. Bu süre hastaya göre değişe

bilir. Bazı hastalar 30 dk'yı ağrı ve sertlik oluşmadan tolere edebildikleri 

gibi, bazıları da ancak 10 dk'yı tolere edebilirler. 

Y. Yardımcı Aletlerin Kullanımı 

RA'li hastalara yardımcı aletler ağrı ve inflamasyonu azaltmak, 

eklemlerde deformite oluşmasını önlemek ve fiziksel !imitasyonlar olduğu 

zaman, fonksiyonel bağımsızlık seviyesini arttırmak amacı ile önerilir. 

Hastanın hangi aletlere ihtiyacı olduğunu belirlemek için GYA'

nin değerlendirilmesi gerekir. Bu değerlendirme içinde ev ve iş yerinin de 

analiz edilmesi yararlı olabilir. 

RA'li hastalar için uygun yardımcı aletleri seçerken, aşağıdaki 

hususlar dikkate alınmalıdır: 

1- Hastanın sabah ve öğle saatlerinde ihtiyaç duyduğu aletler 

değişik olabilir. Hastalığın alevlenme ve remisyon devreleri sırasında da, 

gerekli olan aletler farklı olabilir. 

2- Alet vücuttaki diğer eklemlere de etki edebilir. Örneğin bas

ton kullanma alt ekstremiteleri korurken, el bileği, el ve omuza zarar vere

bilir. 

3- MKF eklemlerde inflamasyon varsa, kuvvetli kavrama gerekti

ren aktiviteler ve aletler kontraindikedir. 

- - -----
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4- El bileği veya eli etkilenmiş hastalar, transferlere yardımcı 

standart aletleri tutamazlar. 

5- Hastalar aletlere kısa süre ıçın veya uzun süre için ihtiyaç 

duyabilirler. Kısa süre kullanılacak aletler daha basit ve ucuz olmalıdır. 

Yardımcı aletler sadece ihtiyaç duyulduğu zaman kullanılmalıdır . 

Bu aletler gerekli olmadığı halde kullanılırsa, fonksiyonel bağımsızlık sevi

yesini olumsuz etkiler. 

VI. Enerji Tasarrufu 

RA'li hastaların mümkün olduğu kadar az enerji kullanarak akti

viteleri yapmaları, etkilenmiş eklemlerin daha az zorlanmasını sağlar. Böy

lece GYA'leri sırasında eklemlerde meydana gelen ağrı azalır, fonksiyonel 

endurans artar ve hoşlanılan aktivitelerde daha fazla enerji harcanılması 

mümkün olur. 

lanma 

yer verme 

Enerji tasarrufunun içerdiği prensipler şunlardır: 

1- Aceleden kaçınma 

2- Aktiviteleri önceden planlama ve organize etme 

3- Aktiviteleri önem sırasına göre dizme 

4- Gerekli olmayan işleri elimine etme 

5- Aktiviteler sırasında düzgün postürü devam ettirme 

6- Gereksiz hareketlerden ve enerji harcamasından kaçınma 

7- İşi azaltmak amacıyla yardımcı aletleri ve adaptasyonları kul-

8- G YA'lerinin yapılması planlanırken sık sık dinlenme aralarına 

9- Uygun çalışma ortamına sahip olma 

Yapılan işin basitleştirilmesi için iş analizi yapılmalıdır. İş anali

zi sırasında hastaya sorulması gereken sorular şunlardır: 
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1- İki nokta arasında kaç kere gidip geliyorsunuz? 

2- Gidip gelme sayısını azaltabilir misiniz? 

3- Yapılan işin herhangi bir bölümü yapılmayabilir veya değişti

rilebilir mi? Bu durumda hala istenilen sonuca ulaşılabilini

yor mu? 

4- Kullanmanız gereken aletlere kolayca ulaşabiliyor musunuz? 

5- Aletleri koyduğunuz yerde sadece gerekli olanlar mı var, yok

sa çok nadir kullanılanlar da var mı? 

6- Oturma ve ayakta durmada uygun vücut mekanizması kullanı-

lıyor mu? Kullanılmıyorsa, nasıl geliştirilebilir? 

7- İki eli kullanmak daha avantajlı mı? 

8- Tekerlekli sehpa kullanmak yararlı olabilir mi? 

9- Oturulan yer uygun yükseklikte mi? 

10- Materyaller uygun pozisyonda mı ve kullanılmaya hazır mı? 

11- İş çok hızlı mı? 

12- İşin bir bölümünü başka biri yapabilir mi? 

VII. Eklemlerin Anatomik Olarak En Stabil ııe En Fonksiyonel Pozis

yonda Kullanma 

Bu durum özellikle diziler, el bilekleri, MKF eklemler ve sırtın 

korunmasında önemlidir. Bu şekilde kullanılan eklemlerde ligamentlerin 

fazla gerilmesi önlenir ve kas kuvveti çok daha avantajlı şekilde kullanılır. 

VIII. Dinlenme Arası Vermeden Aktivite Yapılmasından Kaçınma 

Aktiviteler zorlayıcı olduğu zaman, hemen durulmalıdır. Ani 

veya şiddetli ağrı ortaya çıkmasına rağmen aktivitenin yapılmasına devam 

edilirse, eklemde hasar meydana gelebilir. Bu nedenle, RA'li hastalar 

hemen duramayacakları aktiviteleri yapmaktan kaçınmalıdır. Örneğin duş 

yaparken ayakta durma veya bir paketi uzun mesafe taşıma. Bu tür işler, 

ihtiyaç duyulduğu zaman dinlenme arası verilebilecekse, yapılmalıdır. 

- - - - - - - -
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c) Splint Tedavisi 

RA'deki sinovit, eklem yüzeylerinin yıpranmasına, eklemi çevre

leyen yapıların zayıflamasına yol açar. Eklemler, eklem üzerine olumsuz 

etki edebilecek internal ve eksternal güçler karşısında savunmasız kalır. 

Bu nedenle hastalara, GYA'ni yapılmaları sırasında, eklemleri üzerine 

olumsuz etki edebilecek güçleri, en aza indirgeme metodlarını öğretmek 

gerekir. Bu tür eklem koruma teknikleri eklem harabiyet gerçekleşmeden 

çok önce alınmalıdır. Deformite yerleştiğinde bunu geri döndürecek kon

servatif bir tedavi metodu yoktur(2,21,39,54 ). 

Eklem koruma teknikleri içinde splintlemenin önemli yeri var

dır. RA'li hastalarda splintlemenin amaçları şunlardır: 

1- Hareketi kısıtlayarak ağrı ve inflamasyonu azaltmak, 

2- Eklemin en uygun açısını devam ett irerek, fonksiyonel olma

yan kontraktürleri önleme k, 

mak, 

3- Fonksiyonu arttırmak için eklem~tabilizasyonunu sağla-

4- Aktiviteler sıra sında eklemin zorlanmasını önlemek, 

5- Kontraktürleri düzeltmek veya azaltmak(55,82) . 

RA'li hastalarda 3 çeşit splint kullanılır : 

1- İmmobilizasyon splintleri: İnflamasyonun akut periodları 

sırasında ya tüm el veya bilek için dinlenme splintleri kullanılır. Bu tür 

splintler eklem hareketlerinin ve kendine bakım aktivitelerinin yapılması 

sırasında çıkartılmalı, bunun haricindeki bütün zamanlarda takılmalıdır. 

İnflamasyonun gerilemesi ile splintler aralıklı takılmaya başlanır. Akut inf

lamasyon çözüldükten birkaç hafta sonra da splintler sadece geceleri takıla

bilir. 

RA'li bir hastanın bileği, parmakları ve başparmağı splintle 

immobilize edileceği zaman, hastalığın patomekanizması düşünülmelidir. 

- - - ---
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Romatoid artritli elde MKF eklemler palmara doğru subluke olma eğilimin

de olduğu için, splintleme sırasında MKF eklemler 30° ile 45° fleksiyonda 

tutulmalıdır. Böylece bu eklemlerin ve etrafındaki yumuşak dokuların pal

mar tarafta desteklenmesi sağlanmış olunur. Dinlenme splintlerinde PIF 

eklemleri 30° ile 45° fleksiyonda, bilek 20° ile 30° ekstans'iyonda pozisyon

•anır. Bilek sinovitisi, fleksör tenosinovitis ve karpal tünel sendromu oldu

ğu zaman bilek 10° ekstansiyonda pozisyonlanmalıdır( 40,41,43,52). 

2· Elastik Traksiyon Splintleri: Elastik traksiyon splintleri 

eklem kontraktürünü açmak veya minimum olmasını sağlamak, eklemlerin 

fonksiyonel pozisyonunu devam ettirmek veya postoperatif pozisyonu koru

mak için kullanılır. 

RA'li hastalara uygulanan dinamik splintleme ile el fonksiyonla

rında ve el deformitelerinde belirgin bir düzelme genellikle beklenmez. 

Dinamik splintleme özellikle preoperatif ve postoperatif tedavide faydalı

dır. 

RA'li bir ele dinamik splint yapıldığı zaman, ani ve şiddetli kuv

vet uygulamasının olmamasına dikkat edilmelidir. Kuvvetli manipulasyon, 

hastalığın normal seyrinden dolayı stres altında bulunan eklemlerde ve des

tekleyici yapılarda kalıcı hasarlara sebep olabilir(38,43,82,83, 106, 126). 

3- Fonksiyonel Splintler: Günlük işlerini yapmada zorluk çeken 

RA'li hastalara fonksiyonel splintleme uygulanır. Böylece hastalar aktivite

lerini daha rahat ve güvenle yapabilirler. Fonksiyonel splintin şekline 

karar vermek için hasta değerlendirileceği zaman, deformite derecesinin 

her zaman fonksiyonel kayıp ile ilişkili olmadığı dikkate alınmalıdır. 

Aktivitelerin yapılması sırasında bilekte meydana gelen ağrı, kav

rama gücünün azalmasına ve el fonksiyonlarında beceriksizliğe yol açar . 

Bu durumda bileği destekleyen basit bir splintin yapılması kavrama kuvveti

ni arttırır ve bilek ağrısı olmadan GYA'nin yapılmasını sağlar. 
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MKF eklemlerin ulnar deviasyonu genellikle fonksiyonel kayıba 

neden olmadığı için, splintlemeyi gerektirmez. Bununla beraber bazı vaka

larda başparmak, işaret ve orta parmak üçlü kavrama için uygun pozisyona 

gelemediğinden aktivitelerin yapılmasında beceriksizlik görülür. Böylece 

vakalarda MKF eklemlerin pozisyonlanmasına yardımcı olacak ya bir immo

_bilizasyon splinti ya da elastik bir traksiyon splinti faydalı olur. Ulnar devi

asyonla birlikte MKF eklemlerin palmar subluksasyonu da meydana geldi

ğinden dolayı, yapılan splintlerde MKF eklemler palmardan desteklenmeli

dir.Ulnar deviasyon için fonksiyonel splint uygulandığı zaman, hastaya 

splintleme ile deviasyonun düzelmeyeceği açıklanmalıdır. 

Romatoid gidişte başparmak etkilendiği zaman, özellikle manipü

lasyon gereken aktivitelerde, elin fonksiyonu olumsuz yönde etkilenir. Bu 

durumda splintleme başparmağın hem fonksiyonu hem de eklemlerinin sta

bilizasyonu için faydalı olabilir. KMK ve MKF eklemler etkilendiği zaman, 

bu eklemlerin immobilizasyonunu sağlayan ve başparmağı abduksiyonda 

tutan statik başparmak splintleri uygulanabilir. IF eklemin hareketini 

engellenmek istenildiği zaman üç nokta prensibine dayalı statik parmak 

splintleri kullanılabilinir( 43,87). 

Çeşitli materyal ve tekniklerin kullanılması ile son on yılda 

splint yapımında belli bir avantaj sağlamasına rağmen, eldeki deformiteleri 

önlemek veya düzeltmek için uygulanan eksternal kuvvetler, günümüze ait 

bir kavram değildir. El splintlerinin yapımına 1600'lü yılların ortalarında 

başlanmıştır( 43,44 ). 

Bugün termoplastik materyaller splint yapımını kolaylaştırmıştır, 

fakat bu teknolojik kolaylık splintin planlanmasını ve kullanılmasını anla

mayı sağlamamaktadır. Eldeki patolojik durumu anlamadan, splintin ger

çek amacını bilmeksizin ve mekanizmayı düzenlemeyi, ayarlama prensiple

rini anlamadan; bir resimden splinti tam olarak yapmak ve etkili sonuca 

ulaşmak mümkün değildir. RA'li hastada önemli olan, eldeki patolojik 

durumu düzeltmek için, splintin açıklamasının belli bir sırası olmadığını 

anlamaktır. Splintler her hastanın ihtiyacını karşılamak amacı ile bireysel 
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düzenlenmeli ve her hasta için özel yapılmalıdır. Uygun splintin şekline 

karar verirken anatomi, kinezyoloji, patoloji, rehabilitasyon amaçları, mes

leki ve psikolojik durum gibi çeşitli faktörler bir arada düşünülmeli

dir(38,80). 

RA'li bir hasta için uygun splint şekline karar vermeden önce, 

hasta subjektif ve objektif yönden değerlendirilmelidir. Yapılan değerlen

dirme sonunda splint şekline ve kullanılacak materyal türüne karar verilme

lidir. Splint yapımında alçı, plastik ve metal malzemeler kullanılabilir. 

Bugün en çok tercih edilen materyaller X-Lite, orthoplast, sansplint, sansp

lint X-R, plastazote, vithrathene, orfit ve evazottur. Bu materyallerin özel

liği, hafif olmaları klinikte her hastaya özel uygulanabilmeleri, çabuk şekil

lendirilebilmeleri, gerektiğinde şekillerinin değiştirilebilmeleri ve kolaylık

la temizlenebilmeleridir( 18,43, 71 ). 

Splint tedavisinde başarıya ulaşabilmek için, uygulanan program 

hakkında, hasta çok iyi eğitilmelidir. Splintle ilgili hastaya öğretilmesi 

gereken bilgiler şunlardır : 

1. Avantaj ve dezavantajlarıyla birlikte splintin amacının ne 

olduğu, 

2. Ne zaman ve ne kadar süre ile splint giyilmesi gerektiği, 

3. Splintin etkili olduğuna ve kullanımına devam edilmesi gerek

tiğine nasıl karar verildiği, 

4. Splint kullanımı ile birlikte hangi egzersizler yapılması gerek-

tiği, 

5. Splint nasıl takıp, çıkartıldığı, 

6. Splintin doğru takıldığına nasıl karar verildiği, 

7. Splint ve bandların bakım ve temizliği nasıl olması gerektiği, 

8. Derideki bası alanları nasıl kontrol edilmesi gerektiği açıklan

mahdır(35,82). 
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d) Egzersiz Tedavisi 

RA'li hastaların günlük yaşam aktivitelerinde ellerini ağrısız ve 

fonksiyonel şekilde kullanmaları önemlidir. Bunun sağlanması veya korun

masında egzersizin önemli rolü vardır. Egzersiz programının uygulanması 

ile kas gücü eklem mobilitesi ve fonksiyonel kapasite korunur, eklemdeki 

ağrı ve tutukluluk azalır, ileri deformiteler önlenir(82). 

Eklem hareketleri aktif, aktif-asistif ve pasif olarak çalıştırılabi

lir. Eklemde inflamasyonun olduğu akut dönemde günde 1 ya da 2 kez 

eklem hareketlerini korumak amacıyla 1-3 defa ağrı limitine kadar aktif 

veya asistif egzersizler yaptırılır(lO, 122). 

İnflamasyon azaldıktan sonra, egzersiz programı aktif eklem 

hareket açısını arttırmak ve kas kuvvetini korumak amacı ile çalıştırı

lır(91 ). 

Kronik devrede egzersizden amaç, elin fonksiyonel kullanımını 

arttırmaktır. Bu amaçla aktif eklem hareketlerinin kullanıldığı, el aktivite

leri çalıştırılabilir( 118, 119 ) . 

Egzersiz programının uygulanması sırasında çok şiddetli ağrı 

olursa, hareketten 1 saat sonra ağrı devam ederse ve egzersiz sonrası 

eklemde inflamasyon olursa, düzenlenen programın uygun olmadığı anlaşı

lır. Bu durumda egzersiz sayısı ve şiddeti azaltılmalıdır( 122). 

RA'li hastalarda el ve el bileğine egzersiz uygulanırken mümkün 

olduğu kadar pasif egzersizlerden kaçınılmalı veya çok dikkatli yapılmalı

dır. Pasif egzersizler sırasında ağrı sınırı geçilir ve eklem üzerine aşırı kuv

vet uygulanırsa, zaten biomekanik yapısı bozulmuş olan eklem ve çevre 

dokulara daha da zarar verilmiş olunur(82). 

RA'li hastalarda egzersiz programının esas amacının, ağrısız el 

fonksiyonlarının kazanılması olduğu unutulmamalıdır. bu nedenle deformi-

- - - ---
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te gelişmiş olan RA'li elde, kavrama kuvvetini arttırmak için dirençli ve 

zorlayıcı egzersizlerin çalıştırılmaması gerekir. Aksi takdirde eldeki defor

miteler artar ve dolayısıyla el fonksiyonları olumsuz etkilenir. Bu durum 

özellikle parmak ekstansörlerinde daha da önem kazanır. Dirençli izotonik 

ve izometrik egzersizler, hasara uğramış ekstansör tendonları kuvvetlendir

mez ve ilerde bu yapılarda subluksasyon veya kopmaya neden olabilir(91). 

Eklem hareketleri ağrılı olduğu zaman izotonik egzersizler yeri

ne, izometrik egzersizler tercih edilir. Böylece ağrı oluşturmadan kas kuv

vetinin korunması veya arttırılması sağlanır. 

RA'li elde kontraktürleri önlemek veya kontraktür geliştikten 

sonra eklem hareket açısını arttırmak için germe egzersizleri uygulanır. 

Germe egzersizleri aktif germe şeklinde uygulanmalıdır. Ağrı limitini aşan 

pasif germelerden her zaman kaçınılmalıdır. Aktif germenin yeterli olmadı

ğı durumlarda seri alçılama ve splintleme tekniklerinden yararlanılabi

lir(82, 91). 

Egzersiz programının daha kolay yapılabilmesi için, sıcak veya 

soğuk uygulamalardan faydalanılabilir. Hastalığın akut devresinde ve infla

masyonun olduğu durumlarda soğuk ajanlar tercih edilmelidir(56, 122). 
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MATERYAL VE METOD~~~~~~~~ 

Bu çalışmaya 1990-1992 yılları arasında İstanbul Tıp Fakültesi 

Romatoloji Bilim Dalı'na başvuran ve RA tanısı konan 57 hasta alındı. 

Hastaların hepsi kronik dönemdeydiler, fonksiyonel bağımsızlık seviyeleri 

Steinbroker'ın(l 11) sınıflamasına göre il idi ve daha önce herhangi bir 

rehabilitasyon programına katılmamışlardı. Hastaların hiç birinde, bu çalış

maya alınmalarını engelleyecek psikolojik problemler yoktu . 

Araştırmaya aldığımız hastalar arasından rastgele seçtiğimiz 

30'una 1 ay süre ile klinikte yatarken ve daha sonra ev programı ve sık sık 

kontrollar ile ayaktan takip edilerek, toplam 6 ay süren rehabilitasyon 

programı uygulandı. Diğer 27 hasta ise kontrol grubu olarak kabul edildi 

ve rehabilitasyon programına alınmadı. 

Tedavi başlangıcında hastaların mevcut el bileği ve el deformite

leri Nalebuff(46) ve Swanson'un(l 15) düzenledikleri değerlendirme kriter

lerine göre (Tablo 3) ve üst ekstremitenin eklem limitasyonları goniometre 

ölçümleri ile belirlendi. Goniometre ölçümü yapılırken ağrının başladığı 

açı ve aktif, pasif hareket açıları kaydedildi (Tablo 4) ve eklem hareket açı

sı kaybının puanlaması Spiegel ve arkadaşlarının( 109) sınıflamasına göre 

yapıldı (Tablo 5). 

Hastaların fonksiyonel bağımsızlık seviyelerini değerlendirme 

için Tablo 6'da gösterilen form kullanıldı. Bu test hastalara tedavi başlangı-
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cında ve tedavi başlangıcından 6 ay sonra olmak üzere iki defa uygulanmış

tır. Araştırmamızın başlangıcından 1 yıl sonra 10 kişi rehabilitasyon, 10 

kişi kontrol grubundan olmak üzere toplam 20 hastanın fonksiyonel bağım

sızlık seviyeleri tekrardan değerlendirildi. 

Fonksiyonellik testi sırasında yemek yeme, giyinme, kişisel hij

yen, el ve ev aktivitelerindeki fonksiyonel bağımsızlık seviyesi, ağrı ve yor

gunluk şikayetleri, aktivitenin yapılması sırasında durulup durulmadığı 

incelendi. Test sırasında ev aktiviteleri hariç diğer bütün aktiviteler, hasta

nın bu aktiviteleri yapma sırasında gözlenerek değerlendirildi. Ev aktivite

leri ise hasta ile karşılıklı konuşma şeklinde testlendi. Bahçe işleri ile uğra

şan 2 hasta olduğu için, bu aktivite istatistiki incelemelerin dışında bırakıl

mıştır. 

Fonksiyonel bağımsızlık seviyesinin değerlendirilmesi sırasında 

hasta aktiviteyi rahatlıkla yapıyorsa "1 "; biraz güçlük çekiyorsa "2"; çok güç

lük çekiyorsa "3"; aktiviteyi yardımla yapıyorsa "4" ve aktiviteyi yapamıyor

sa "5" puan verildi. Aktiviteyi yapma sırasında ağrı puanlaması, ağrı yoksa 

"1 "; hafif ağrı varsa "2"; orta şiddette ağrı varsa "3"; şiddetli ağrı varsa "4" 

verilerek ve yorgunluk puanlaması hiç yorgunluk yoksa "1 "; hafif yorgunluk 

varsa "2"; orta derecede yorgunluk varsa "3" ve aşırı yorgunluk varsa 114 11 

puan verilerek yapıldı. Ayrıca aktiviteyi yapma sırasında hasta durmuyorsa 

"l 11; duruyorsa "2" puan verildi. 

Fonksiyonellik değerlendirilmesi sırasında hastanın gün içindeki 

genel yorgunluk şikayeti de sorgulandı. Bu sorgulamada hastaya gün içinde 

kendini yorgun hissedip etmediği, yorgunluk oluyorsa ne zaman başladığı 

ve ne kadar sürdüğü soruldu. Puanlama hafiften ciddiye doğru, 1 ile 4 

puan arasında yapıldı. 

El ve el bileğinde normal eklem hareketi sırasında ağrının ortaya 

çıkma durumu da ayrıca değerlendirildi. Puanlama hafiften şiddetliye doğ

ru 1 ile 4 puan arasında yapıldı. 
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Rehabilitasyon programı uygulanan hastalara ilk değerlendirme 

sonunda 1 ay süre ile fonksiyonel eğitim programı uygulandı. Bu bir aylık 

süre içinde haftada beş günde bir ile iki saat arasında eğitim ve egzersiz 

seansları düzenlendi. Eğitim seansları sırasında eklem koruma prensipleri 

ve terapötik egzersizler öğretilerek hastalara uygulattırıldı. Bu eğitime yar

dımcı olmak amacı ile her hastaya Ek ttde sunulan "RA'li Hastalar İçin 

Eğitim Rehberi" kitapçığı verildi. Böylece hem sözlü, hem yazılı, hem de 

görsel yöntemlerle hastaların eğitimi yapılmış oldu. 

Eklem koruma yöntemleri içinde uygun görülen hastalara, X-Li

te materyali ile el bileği ve el splintleri yapıldı. Ek-2'de hastalarımıza uygu

ladığımız splintler ve bu splintlerin kullanım amaçları, kullanım zamanı ve 

endikasyonları hakkında bilgi verilmiştir. 

Hastaların kullanmaları gereken yardımcı aletlerden sadece açılı 

ve sapı kalınlaştırılmış çatal, kaşık ve bıçak ile, dikiş diken bir hastamızın 

sağ el işaret parmağının DIF eklemi için koruyucu alet klinikte yapılarak 

ilgili hastalara kullanmaları için verilmiştir. Bunun dışında kullanılması 

gereken yardımcı aletler hastalara tanıtılmış ve hastalar kendi olanakları 

ile bu aletleri dışarda yaptırmaları için teşvik edilmiştir. 

Rehabilitasyon grubundaki hastalar 1 aylık yoğun eğitim progra

mından sonra, 5 ay ayaktan takip edildi. Bu süre içinde hastalar evlerinde 

egzersiz programına devam ettiler ve ayda 1 defa kliniğimize kontrola gel

diler. 

Kontrol grubunda olan 22 hasta tümüyle ayaktan takip edildi, 

geri kalan 5 hastanın ilk değerlendirmeleri romatoloji kliniğinde yatarken 

yapıldı. Bu hastalar 1 ay ile 1,5 ay arasında klinikte yatmaya devam ettiler, 

fakat bu sırada rehabilitasyon programına alınmadılar. 

Araştırma sonunda her hasta grubunun teadvi başlangıcı ve 6 ay 

sonraki fonksiyonel test sonuçları istatistik metodlarından t-testi( 120) kul

lanılarak karşılaştırıldı. Ayrıca rehabilitasyon programına alınan ve kon-
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trol grubu olan hastaların test değerleri yine aynı metod ile incelendi. 

Daha sonra elde edilen sonuçlar tartışıldı. 

Çalışmaya alındıktan 1 yıl sonra tekrar değerlendirme imkanı 

bulduğumuz 10 rehabilitasyon, 10 kontrol grubundan, toplam 20 hastanın 

6. ay ve 1. yıl test sonuçları da istatistiki yöntemlerle karşılaştırılarak, 

sonuçlar yorumlandı. 

Tablo 3: Yaygın olarak görülen deformitelerin Swanson'a(llS) göre sınıflandırılması 

Hafif(a) Orta(b) Cidcli(c) 

1. Başparmak MKFeklemde M.KF eklemde M.KF eklemde 

Kuğu boynu fleksiyon fleksiyon fleksiyon 

+ 10" ile so· +20° ile30° +30° ile 50° 

arasında arasında arasında 

2. Başparmak MKFeklemde MKFeklemde MKF eklemde 

Düğme iliği ekstansiyon ekstansiyon ekstansiyon 

-s• ile 20° -20 ile 40" -40° den 

arasında arasında fazla 

3. Subluksasyon- Et ile düzelti- El ile tam Düzeltilemeyen 

Dislokasyon lebi1.4Ur olarak dislokasyon 

düzeltilemez 

4. Parmaklarda PIF ek.leminde PIF ekleminde PIF ekleminde 

Kuğu boynu fleksiyon fleksiyon fleksiyon 

+ 100 ile so0 +20° ile 300 +30° ile 10° 

arasında arasında arasında 

s. Parmaklarda PIF ekleminde PIF ekleminde PIF ekleminde 

Düğme İliği ekstansiyon ekstansiyon ekstansiyon 

limitasyon -5° limitasyonu !imitasyonu 

ile -10" arasında -10° ile 30° den fazla 

arasında arasında 

6. İntrinsik gerginlik PIF lleksiyonu PIF lleksiyonu PIF fleksiyonu 

(MKF eklem ekstansiyonu 60° den fazla 20° ile 60° 20° den az 

ile birlikte) arasında 

7. Ulnar deviasyon 0° ile 10° ıo0 ile 30° 30" den daha 

(Maksimum aktif arasında arasında fazla 

ekstansiyonda ölçüm 

yapıldı) 

8. Radial deviasyon O ile 10" 10° ile 30° 30" den daha 

(Maksimum ekstansiyonda arasında arasında fazla 

ölçüm yapıldı) 



9. Ankiloz 

(ankiloz açısı 

kaydedilir) 

10. İnstabilite 

(artan pasif 

mediolateral hareket 

açı.sının derecesi 

ölçlllilr) 

11. Tendon rOptilrü 

12. Konstriktif 

Tenosinovitis 

13. Sinovial hipertrofi 

14. Hareketle 

oluşan 

Krepitasyon 

ıs. Ekstansör tendon 

subluk.sasyonu 

16. Hareket ile 

eklem ağrısı 

MKF: Metakaıpofalengeal eklem 

· PIF: Proksimal interfalangeal eklem 

DIF: Distal interfalangeal eklem 
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Hafif(a) 

-

o• ile 1~ 

arasında 

-
Aktif eklem 

hareketi sırasında 

ara sıra "tetik 

parmağın• oluşması 

Eklem çapında 

gözle görülür 

artma 

Aktif hareket 

sırasında ara 

sıra 

MKF fleksiy<>-

nunda subluk-

sasyonu 

Aktif hareket 

ile ağrı 

Orta(b) Clddi(c) 

- Tam 

ıo• ile '11.r '11.r den daha 

arasında fazla 

- Tam 

Aktif eklem Aktif eklem 

hareketi sırasında hareketinin 

devamlı "tetik engellenmesi 

parmağın" oluşması 

Eklem çapında Ôlçllmle eklem 

palpe edilen çapında % lO'dan 

artma daha fazla artış 

Aktif hareket Pasif hareket 

sırasında sırasında 

devamlı devamlı 

MKF fleksiyon Tendon intermeta-

sırasında tendon karpal oluk 

intermetakaıpal içinde kalır 

oluk içinde 

kalır, fak.at 

düzeUüebilir 

Aktif hareket Dinlenmede ağrı 

ile oluşan olur ve gllnlilk 

ağrı günlük aktivitelerin 

aktivitelerin yapılın ası 

yapılın asını engellenir 

zorlaştırır 
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Tablo 4: Üst Ekstremite Goniometrik Ölçüm Değerlendirme Formu 

Ad Soyadı: Yaş: 

Cins: Tarih: Test Saati: 
Aldığı haçlar: İlaç alma saati: 

SAG Eklem SOL 
Hareketi 

Hareket açısı Hareket açısı 
Omuz 

Aln Aktif Pasif Aktif Pasif Aln 
FLEKSlıON 

EKSI'ANS YON 
ABDUKSI k'ON 
ADDUKSI k'ON 

INT.ROT. 
EKS.Raf. 

Ağrı Hareket Acısı nareket Acısı Ağrı 
Limiti Alttı( Yasıl Dirsek Aktif Pasif Limiti 

FLEKSIYON 
EKSI'ANSIYON 
SUPINASYON 
PRONA.SYON 

~i 
Hareket Açısı Hareket Acısı Ağrı 

Al<Ttr Yasıl El 811..ıii Al<tıt rasır Limiti 
FLEKSIYON 

EKSI'ANSIYON 
ULNARDEV. . 
RADl.U DEV. 

~ti 
Hareket Anı:-. Hareket Açısı Ağrı 

Aktif Pasif l!:L Aktif Pasır Limiti 
L MIU' HL.!\. 
Z. MJU' rı.t.l\. 
3. MIU' rld'.l\. 
4. M lU l' L.t.l\. 
5. M.IU l'l..t.l\. 
J.n.rrl..t..I\. 
L. ...... l'LJ!..I\. 

3. ırar l'LJ!.l\. 

4. rır lfLJ!:K. 
!§. ır, ll'l'UK. 
ı.u ır tı.t.l\. 

.J.U .r l'Lt;l\. 
4. u ır r ı.t..I\. 
5. UIY l'l..t.K. 
L MJU' t;l\:)l. 
Z. MIU' r.;ıuı. 
3. MIU' l!.tul. 
4. MIU' l!.~l. 

llU' l!.~1. 3. lYI 

Lı '"l!.~ı. 

ı. ır ıır t;Ml. 
3.r ırr.ıuı. 
4. rıır r.~ı. 
!§. rır r.~ı. 

ı. uır r.~1 • 
.J. uır t.:K.:S"ı. 
4. uıır t;~ı. 

5. uır t.:K.:S" r. 
UA r.AUU. 
D" r.AUU. 
Di\. r.AUU. . .... ADU • 

on~ r. vrrv.c.. 
l\.U\-Ul\. Y. urruz 
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Tablo 5: Eklem hareket açlSlndaki kaybının Spiege1(109)'e göre sınıflandırılması 

Puan Eklem hareket açısında bozulma 
Nonnal hareket açısı ve nonnal açılaşma o 

1 
2 
3 
4 

Hareket açısında O - % 5 azalma veya kötü açılaşma 
Hareket açısında % 6 - % 25 azalma veya orta kötü açılaşma 
Hareket açısında % 26 - % 75 azalma veya subluksasyon 
Hareket açısında % 76 - % 100 azalma veya eklem füzyonu veya 
eklem dislokasyonu 

Tablo 6: HastalarımlZID fonksiyonel seviyelerini belirlemek için kullandığımız form 

Adı, Soyadı: 

Yaş: 

Telefon: 

Meslek: 
Öğrenim Durumu: 
Tanı: 

Sabah sertliği: Başlangıç: Bitiş: 

Hafta içinde hastanın kendini 
iyi hissettiği günler: 

Gece uyku saati? 
Gün boyunca çalışmaya 
ara verilen zamanlar? 

Gün boyunca dinlenme süresi: 

Yorgunluk miktarı (başlangıç, durasyon): 
İlaçlar (tipi, kullanma zamanı) 

Hikaye: 

Tarih: Saat: 
Cins: Protokol No: 
Adres: 

Medeni Durum: Çocuk Sayısı: 
Dominant El: 

Ortalama Saat: 

saat dan kadar 



Rahatlıkla 
I Gtmlük Yaşam 

Aktivitelerl 
F A y D 

YEMEK YEME 
Çatal kaşık kullanma 

Et kesme 

Su içme 

GİYİNME AKTİVİTELERİ 

Kollar-gövde ve üst kısım 

Bacaklar, gövde ve alt kısım 

Ayakkabı giyme 

Çorap giyme 

KiŞiSEL HİJYEN 

Saç tarama 

Diş fırçalama 

Traş olma-makyaj yapma 

El-yüz yıkama 

Banyo yapma 

Tablo 6 (devam) 

FONKSİYONELLİK TESTİ 

Biraz Çok 

Güçlükle Gfaçlükle 

• F A y D • F A y D 

Yardımla 

• F A y D 

Bağımlı 

• 
Açıklamalar 

Vı 
00 
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Tablo 6 (devam) 

D. EL BECERİLERİ Yapıyor Yapamıyor Açıklamalar 

A. Ön Testler 

1. MKF eklemi başın 

üzerine dokundunnak 

Bileği iki skapulanın 
arasına değdirmek 

Avuç içini boyunun 

arkasına değdirmek 

Avuç içini karşı 

omuza değdirmek 

Avuç içini karşı 

trokhantere değdirmek 

8. El Aktivitelerl Rahatlıkla Biraz Çok Yardımla Bağımlı Açıklamalar 

Güçliikle Güçlükle 

F A • F A • F A • F A • 
HAFİFPINCH 

Kalem tutma 

İsim yazma 

Toplu iğne tutma 

AÔIRPINCH 

Cımbız ile iğne toplama 

Kıbrit yakma 

Fermuarı yukarı çekme 

ÜÇLÜPINCH 

KilçO.k tornavida ile 

vida sıkıştırma 

Çengelli iğne açma 

Tencere kapağı açma 

KUVVETLİ KAVRAMA 

Dolu bir su bardağını 

kaldırma 

Dolu bir çay demliğini 

kaldırma (1 kg) 

Dolu bir tencere 

kaldırma (1 kg) 

OPPOZİSYON 

Makasla kağıt kesme 

Düğme ilikleme 

Saat kurma 

- - - - -- --
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Tablo 6 (devam) 

PRONOSYON 
SÜPİNASYON 

Kavanoz kapağı 
çevirme 
Anahtar çevirme 

Musluk açıp-
kapama 

Çamaşır sıkma 

KARJŞlK 

Para sayma 

Kapı kolu açma 
Telefon ahizesini 
kaldırma 

Telefon çevirme 

Ayakkabı bağını 

bağlama 

Yilrllmeye yardımcı 

aletleri kulanma 

IIL EV AKTiv1TELER1 Rahatlıkla Biraz Çok Yardımla 

F A y D • F A y D • F A y D • F A y D • Ba!ımlı 

Bahçe işleri 

Temizlik 
Omuz yüksekliğinde 
elektrik fl§i takma 

Omuz yüksekliğindeki 
raflan kullanma 

Yüksekteki pencereleri 
açma 
Yllksekteki pencereleri 

siline 

Yemek pişirme 
Alışveriş 

F: Fonksiyonel Bağımsızlık Seviyesi; A: Ağrı; Y: Yorgunluk; D: Aktiviteleri yapma sırasında dinlenme 
•: Kendine yardun aleti kullanma 
iV. Evde egzersiz program! yapıyor mu? Evet __ Hayır: __ 

V. Splint, baston, tekerlekli iskemle veya başka cihaz kullanıyor mu? 
Evet Hayır ___ _ 

VI. Genelde işine nasıl gidiyor? 

Kendi arabası ile Otobüs Taksi 
Bir başkası araba kullanıyor __ Diğer __ _ 

Kendi başına toptu iletim araçları kullanılıyor __ _ 

Vll. DÜŞÜNCELER: 

Açık-

lamalar 
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BULGULAR ----- - --------- -------------- _ ____::~-

Tablo 7: Hastalann Cinsiyete Göre Dağılımı 

Hasta Sayısı 
Rehabilitasyon Kontrol Toplam % 

Cins Gnıbu Gnıbu 

Kadın 26 21 47 82 
Erkek 4 6 10 18 
Toplam 30 27 57 100 

Tablo 8: Hastaların Özellikleri 

Hasta Gnıpları 
Rehabilitasyon Kontrol 

Grubu Gnıbu 

Yaş(yıl) 46.16±14.98 48.44± 12.63 

Hastalık süresi (yıl) 7.96±4.23 7.48±4.23 

Öğrenim durumu (yıl) 5.8±1.91 5.07±1.42 

Yalnız yaşama (kişi sayısı) - 1 

Kadın hastalar arasında ev işi 

yapma sorumluluğu olmayanlar 5 2 

(kişi sayısı) 
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Tablo 9: Hastaların Mesleklere Göre Dağılımı 

Hasta Sayısı 
Rehabilitasyon Kontrol Toplam 

Meslek Grubu Grubu (57) 

Ev Hanımı 21 20 41 

Kahveci 1 - 1 

Ayakkabıcı 1 - 1 ·-(,)o Terzi 1 - 1 
l'l.)t Seyyar satıcı 1 - 1 ·- Tezgahtar 1 - 1 

Aşçı - 1 1 

Memur 4 2 6 

Çiftçi - 1 1 

Emekli - 2 2 

Boş - 1 1 

Tablo 10: Rehabilitasyon programına alınan hastalara yapalan splint ve kendine yardım 
aletleri 

Splint/Kendine Yardım Aleti Hasta Sayısı 

Bilek El Dinlenme Splinti 25 

Statik Bilek Splinti 25 

MKF (Ulnar deviasyon) Splinti 4 

Statik başparmak splinti 3 

Statik parmak splinti (üç nokta tipi) 2 

Sapı kalınlaştırılmış çatal, kaşık, bıçak 15 

Dikiş dikerken iğne tutma 

sırasında sağ el işaret parmak DIF 1 

eklemi koruyan yardımcı alet 
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Tablo 11: Sağ ve sol ellerdeki mevcut deformitelerin derecelendirmesi 

Hasta Gruptan 
Rehabilitasyon Grubu Kontrol Grubu 

Sal Sol Sal Sol 
Defonniteler a b c a b c a b c a b c 

Başparmak 

Kuğu Boynu(Tip il) 

(Parmak Sayısı) 1 - - - - - 1 - - 1 - -
Başparmak 

Kuğu Boynu(Tip iV} 
(parmak sayısı) - - 1 - - - - - - - - -
Başparmak 

Dilğıne iliği(Tip 1) 
(parmak sayısı) 3 6 - 4 4 1 3 3 - 1 4 -
Parmaklarda 
Kuğu Boynu 
(parmak sayısı) 4 10 1 4 12 3 3 3 1 s 2 -
Parmaklarda 
Dilğıne iliği 

(parmak sayısı) 3 12 2 8 13 1 3 5 1 4 s 2 
Subluksasyon 
(Eklem Sayısı) 13 4 1 6 10 1 s 7 4 4 6 2 
Intrinsik gerginlik 
(el sayısı) 3 5 1 3 s 1 2 2 - 2 2 -
Ulnar deviasyon 
{el sayısı) 9 9 2 8 7 2 7 4 2 7 6 1 

Ankiloz 
(eklem sayısı) - - 11 - - 2 - - 3 - - 6 

Sinovial hipertrofi 
(eklem sayısı) 28 6 - 14 16 - 14 9 3 14 10 3 
Instabilite 
(eklem sayısı) 4 3 2 7 4 2 3 4 f 1 s -
Konstriktif 
Tenosinovitis 
(parmak sayısı) 1 - 1 3 - - - - - - - -
Ekstansör 
tendon rilptürü 
(parmak sayısı) - - 1 - - - - - - - - -
Hareketle olu§3Jt 
krepitasyon 
(eklem sayısı) 2 11 - 1 10 - 4 - 1 5 - -
Ekstansör tendon 
subluksasyonu 
(parmak sayısı) - - - - - - 1 - - - 4 -
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Tablo 12: El ve üst ekstremitelerdeki mevcut eldem llmitasyonlarnnın Spiegel'in(109) sınıflamasına göre dağılımı 

HasQa Cnıplan 

Limitli Olan Rehabilitasyon Grubu Kontrol Gnıbu 

Hareketler Sal Sol Sağ Sol 

(Eklem Sayısı) o 1 2 3 4 o 1 2 3 4 o 1 2 3 4 o 1 2 3 4 

Omuz fleksiyonu 17 1 8 4 - 16 - 7 7 - 2S - - 2 - 26 - - - 1 

Omuz abduksiyonu 18 1 4 7 - 18 - 4 8 - 26 - 1 - - 26 - - - 1 
Omuz intemal rot. 14 - 7 8 1 18 1 s 6 - 2S - 1 1 - 26 - - 1 -
Omuz ek.stemal rot. 14 - 6 9 1 16 - s 9 - 24 1 2 - - 24 1 1 - 1 
Omuz ek.stanslyonu 30 - - - - 29 - 1 - - 27 - - - - 27 - - - -
Ônkol süpinasyonu 20 - 3 7 - 22 - 4 4 - 23 1 2 - 1 23 1 1 1 1 
Onkol pronasyonu 24 - 3 3 - 27 - 2 1 - 23 1 2 - 1 23 1 2 - 1 
Dirsek flek.siyonu 26 - 2 2 - 27 - 2 1 - 27 - - - - 27 - - - -
Dirsek ekstansiyonu 22 - 3 s - 2S - 2 3 - 27 - - - - 26 - 1 - -
El bileği flek.s. 13 - .6 8 3 ıs - 4 10 1 16 - 6 2 3 18 - s 4 -
El bileği eks. 1S - 3 10 2 14 - s 10 1 21 - 2 1 3 21 - 2 2 2 
El bileği ulnar dev. 28 - - 1 1 28 - - 1 1 2S - 2 - - 26 - 1 - -
El bileği radial dev. 2S - 1 2 2 24 - 3 1 2 26 - 1 - - 2S - 2 - -
Parma.klann MKF flek. 112 - - 8 - 112 - 4 4 - 104 - - 4 - ı<ıı - - - -
Parmaklannn MKF eks. 116 - - 4 - 112 4 4 - - 96 - 8 4 - 100 - 4 4 -
Pannaklann PlF fleks. 86 - 9 2S - 87 - 8 2S - 94 4 2 8 - 94 s s 4 -
Parmaldann PlF eks. 112 - 4 4 - 111 - 4 s - 94 4 s 4 - 98 s 1 4 -
Pamıaklann DIF flek. 107 - - 13 - 107 - - 13 - 94 4 2 8 - 99 4 1 4 -
Parmaklann DlF ekst. 120 - - - - uo - - - - 99 4 - s - 99 4 1 4 -
Başparmak KMK eks. 29 - 1 - - 29 - 1 - - 27 - - - - 27 - - - -
Başparmak KMK adduk. 21 - 3 6 - 21 - 4 4 1 21 - 3 3 - 22 - 1 4 -
Başparmak KMK abd. 29 - l - - 29 - 1 - - 26 - 1 - - 26 - 1 - -
Başparmak MKF flek. 29 - - 1 - 29 - - 1 - 26 - - 1 - 26 - - 1 -
Başparmak MKF eks. 29 - 1 - - 29 - 1 - - 26 - - 1 - 26 - - 1 -
Başparmak IF flek. 26 - 1 3 - 27 - 1 2 - 27 - - - - 2S - 1 1 -
Başparmak lF ekst. 29 - 1 - - 29 - 1 - - 27 - - - - 27 - - - -
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Tablo 13: Rehabilitasyon grubundaki hastalann tedavi başlangıcı ve 6 ay sonraki test 
puan ortalamalarının aktivitelere göre dağılımı 

Aktivite Tedavi Tedaviden 
Başlangıcı 6 ay sonra 

x ss x ss 
F 6.93 ± 2.42 4.96 ± 1.73 

Yemek A 6.26 ± 2.22 4.43 ± 0.67 

Yeme y 4.26 ± 1.01 4.06 ± 0.25 

D 4.33 ± 0.71 4.06 ± 0.25 

F 8.66 ± 2.57 5.7 ± 1.62 

Giyinme A 7.66 :1: 1.76 5.16 ± 1.23 

y 4.36 ± 1.59 4.10 ± 0.40 

D 4.30 ± 0.70 4.10 ± 0.30 

F 9.90 ± 3.36 6.83 ± 2 

Kişisel A 7.40 :t 2.02 5.53 ± 0.86 

Hijyen y 6 ± 1.39 5.16 ± 0.53 

D 5.66 ± 0.88 5.10 ± 0.48 

F 6.46 :t 1.25 5.96 ± 0.99 

El Ön A 7.13 ± 2.22 5.50 ± 0.82 

Testleri y 5 ± o 5 ± o 
D 5.30 ± 1.02 5 :t o 
F 37.43 ± 11.03 28 ± 6.19 

El A 30.60 ± 4.67 26.16 ± 2.21 

y 24.10 ± 0.54 24 ± o 
D 24.26 ± 1.01 24 ± o 
F 20.88 ± 7.51 16.76 ± 6.70 

Ev A 16.65 ± 6.36 11.57 ± 4.86 

y 16.69 ± 5.35 12.30 ± 5.16 

D 11.61 ± 2.66 9.46 ± 2.21 

x=Aritmetik ortalama, SS: Standart sapma, F: Fonksiyonel seviye, A: Ağrı, Y: yorgunluk, 

D:Dunna 
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Tablo 14: Kontrol Grubundaki hastaların tedavi başlangıcı ve 6 ay sonaki test puan orta
lamalarının aktivitelere göre dağılımı 

Aktivite Tedavi Tedaviden 
Başlangıcı 6 ay sonra 

x ss x ss 
F 6.63 ± 2.78 6.40 ± 2.43 

Yemek A 5.59 ± 1.71 6 ± 2.019 

Yeme y 4.07 ± 0.38 4.14 ± 0.81 

D 4.11 ± 0.32 4.25 ± 0.44 

F 7 ± 3.4 6.44 ± 2.51 

Giyinme A 6.11 ± 1.96 6.11 ± 1.73 

y 4.33 ± 0.92 4.55 ± 0.89 

D 4.55 ± 1.15 4.59 ± 1.11 

F 1.55 ± 3.15 8.14 ± 3.39 

Kişisel A 6.33 ± 1.68 6.70 ± 1.58 

Hijyen y 5.81 ± 1.24 5.77 ± 0.75 

D 5.19 ± 0.75 5.44 ± 0.57 

F 6.25 ± 1.31 6.29 ± 1.26 

El Ön A 6.29 ± 1.97 6.25 ± 1.40 

Testleri y 5 ± o 5 ± o 
D 5 ± o 5 ± o 
F 33.33 ± 9.35 35.66 ± 9.88 

El A 29.51 ± 5.95 31.29 ± 5.58 

y 24.14 ± 0.60 24.29 ± 0.86 

D 24.25 ± 0.76 24.29 ± 0.91 

F 19 ± 9.89 18 ± 8.91 

Ev A 10.85 ± 4.62 11.61 ± 4.99 

y 13.42 ± 4.81 15.14 ± 4.98 

D 9.61 ± 2.26 10 ± 2.12 

x: Aritmetik ortalama, SS: Standart sapma, F: Fonksiyonel seviye, A: Ağrı, Y: Yorguluk, 

D: Durma 
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Tablo 15: Rehabilit.asyon grubunda olan hastaların tedavi başlangıcı ve 6 ay sonra fonk
siyonellik test sonuçlarının karşılaştırılması 

Aktivite İki tablo arasındaki farkın 
öemlillk testi 

Am ss x ss 
F 1.96 ± 1.95 t=5.51 p<0.001 

Yemek A 1.83 ± 1.96 t=5.11 p<0.001 

Yeme y 0.2 ± 0.76 t= 1.44 p>0.05 

D 0.26 ± 0.58 t=2.5 0.001 <p<0.01 

F 2.96 ± 2.37 t=6.85 p<0.001 

Giyinme A 2.50 ± 1.67 t=8.17 p<0.001 

y 0.26 ± 0.82 t= 1.76 p>0.05 

D 0.20 ± 0.55 t= 1.99 p>0.05 

F 3.06 ± 3 t=5.59 p<0.001 

Kişisel A 1.86 ± 1.69 t=6.03 p<0.001 

Hijyen y 0.83 ± 1.08 t=4.21 p<0.001 

D 0.56 ± 0.72 t=4.26 p<0.001 

F 0.5 ± 0.97 t=2.81 O.Ol <p<0.05 

El Ön A 1.63 ± 1.9 t=4.07 p<0.001 

Testleri y o ± o t=O p>0.05 

D 0.3 ± 1.02 t= 1.61 p>0.05 

F 9.43 ± 8.49 t=6.08 p<0.001 

El A 4.43 ± 3.62 t=6.70 p<0.001 

y o. 1 ± 0.54 t= 1 p>0.05 

D 0.26 ± 1.01 t=l p>0.05 

F 4.11 ± 4.17 t=5.02 p<0.001 

Ev A 5.07 ± 4.57 t=5.66 p<0.01 

y 4.38 ± 3.61 t=6.19 p<0.01 

D 2.15 ± 2.34 t=4.68 p<0.01 

Am: Puan farkı, SS: Puan farkının standart sapması, F: Fonksiyonnel seviye, A: Ağrı, Y: 

Yorgunluk, D: Durma 
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Tablo 16: Kontrol grubunda olan hastaların tedavi başlangıcı ile 6 ay sonra fonksiyonel· 
llk test sonuçlarının karşılaştırılması 

Aktivite 
İki tablo arasındaki farkın 

Am ss önemlilik testi 

F 0.22 ± 2.35 t=0.49 p>0.05 

Yemek A 0.40 ± 1.52 t= 1.39 p>0.05 

Yeme y 0.07 ± 0.91 t=0.42 p>0.05 

D 0.14 ± 0.45 t=1.69 p>0.05 

F 0.55 ± 2.96 t=0.99 p>0.05 

Giyinme A o ± o t=O p>0.05 
y 0.22 ± 0.97 t=l.19 p>0.05 

D 0.03 ± 0.8 t=0.24 p>0.05 

F 0.22 ± 2.1 t=0.55 p>0.05 

Kişisel A 0.37 ± 1.8 t= 1.03 p>0.05 

Hijyen y 0.03 ± 1.09 t=0.18 p>0.05 

D 0.07 ± 0.61 t=0.63 p>0.05 

F 0.03 ± 1.31 t=0.15 p>0.05 

El Ön A 0.03 :t 2.21 t=0.09 p>0.05 

Testleri y o ± o t=O p>0.05 

D o ± o t=O p>0.05 

F 2.33 ± 7.5 t= 1.61 p>0.05 

El 
A 1.77 ± 5.11 t= 1.81 p>0.05 
y 0.14 ± 0.71 t= 1.07 p>0.05 

D 0.03 ± 0.7 t=0.27 p>0.05 

F 0.38 :t 5.06 t=0.34 p>0.05 

Ev A 0.76 ± 3.3 t= 1.06 p>0.05 
y 1.71 ± 1.9 t=4.13 p<0.001 

D 0.38 ± 0.28 t=l.32 p>0.05 

AM: Puan farkı, SS: Puan farklarının standart sapması, F: Fonksiyonel Seviye, A: Ağrı, Y: 

Yorgunluk, D: Durma 
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Tablo 17: Fonksiyonellik test sonuçlarının rehabilitasyon ve kontrol gruplarında karşı
laştırılması 

Aktlvite 
İki tablo arasındaki farkın önemlilik testi 

F t=3.05 p<0.01 

Yemek A t=476 p<0.001 

Yeme y t= 1.21 p>0.05 

D t=2.94 p<0.01 

F t=3.43 p<0.001 

Giyinme A t=5.69 p<0.001 

y t=2.02 p<0.05 

D t= 1.31 p>0.05 

F t=4.73 p <0.001 

Kişisel A t=4.74 p<0.001 

Hijyen y t=2.78 p <0.01 

D t=2.75 p <0.01 

F t= 1.74 p >0.05 

El Ön A t=2.93 p <0.01 

Testleri y t= 1.70 p>0.05 

D t= 1.52 p >0.05 

F t=5.50 p<0.001 

El 
A t=6.44 p<0.001 

y t= 1.44 p>0.05 

D t= 1.27 p>0.05 

F t=3.04 p<0.001 

Ev A t=5.46 p<0.001 

y t=7.83 p<0.001 

D t=5.58 p<0.001 

F: Fonksiyonel Seviye A: Ağn Y: Yorgunluk D: Durma 
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Tablo 18: Rehabilitasyon grubunda olan 10 hastanın tedavi başlangıcından 6 ay ve 1 yd 

sonraki test puan ortalamalarının aktivitelere göre dağılımı 

Aktivite Tedavi başlangıcmdan Tedavi başlangıcından 
6 ay sonra 1 yıl sonra 

x ss x ss 
F 4.66 ± 1.18 4.55 ± 0.72 

Yemek A 4.33 ± 0.5 4.66 ± 0.70 

Yeme y 4 ± o 4 :!: o 
D 4 ± o 4 ± o 
F 5.77 ± 1.71 5.77 ± 1.85 

Giyinme A 5.33 ± 1.58 5.22 ± 1.64 

y 4 ± o 4 ± o 
D 4.11 ± 0.33 4 ± o 
F 6.66 ± 1.58 6.55 ± 1.33 

Kişisel A 5.44 ± 0.72 5.55 ± 0.88 

Hijyen y 5.33 ± 0.70 5.22 ± 0.44 

D 5.33 ± 5.11 0.70 ± 0.33 

F 6.33 ± 0.86 5.88 ± 0.78 

El Ön A 6 ± 1.18 5.55 ± 0.88 

Testleri y 5 ± o 5 ± o 
D 5 ± o 5 ± o 
F 25.88 ± 1.96 25.77 ± 2.04 

El 
A 25.55 ± 1.33 25.44 ± 1.50 

y 24 ± o 24 ± o 
D 24 ± o 24 ± o 
F 17.25 ± 6.94 16.87 ± 7.18 

Ev 
A 11.87 ± 3.83 11.50 ± 3.89 

y 12.12 ± 4.61 11.75 ± 4.83 

D 9.87 ± 3.68 8.25 ± 2.18 

x: Aritmetik Ortalama, SS: Standart Sapma, F: Fonksiyonel Seviye, A: Ağrı, Y: Yorgun

luk, D: Durma 
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\'.:<> '\ \ t 'J \ 
Tablo 19: JkhabilitaŞJ!on grubunda olan 10 hastanın tedavi başlangıcından 6 ay ve 1 yıl 

sonraki test puan ortalamalarının aktivitelere göre dağılımı 

Aktivite Tedavi başlangıcından Tedavi başlangıcmdan 
6 ay sonra 1 yıl sonra 

x ss x ss 
F 6.30 ± 2.83 7 ± 2.86 

Yemek A 6.70 ± 3.09 6.80 ± 2.89 

Yeme y 4.30 ± 1.33 4.40 ± 1.26 

o 4.5 ± 0.52 4.2 ± 0.42 

F 6.70 ± 2.86 8.10 ± 3.57 

Giyinme A 6.50 ± 2.17 7.40 ± 2.89 

y 4.6 ± 0.96 4.60 ± 1.26 

D 5.10 ± 1.37 5 ± 0.42 

F 8 ± 3.36 9 ± 3.74 

Kişisel A 7 ± 2.16 7.80 ± 2.30 

Hijyen y 6.10 ± 0.73 6.10 ± 0.87 

D 5.60 ± 0.51 5.60 ± 0.51 

F 6 ± 1.05 6 ± 0.94 

El Ön A 6.10 ± 1.44 6.20 ± 1.22 

Testleri y 5 ± o 5 ± o 
o 5 ± o 5 ± o 
F 36.90 ± 13.10 37.80 ± 13.52 

El 
A 34.30 ± 7.93 34.80 ± 8.61 

y 24.60 ± 1.26 24.50 ± 1.08 

D 24.80 ± 1.39 24.50 ± 1.08 

F 18.11 ± 7.25 18.88 ± 7.81 

Ev 
A 12.44 ± 2.12 12.88 ± 3.48 

y 15 ± 2.95 15.44 ± 4.27 

o 11 ± 2.12 11. 11 ± 2.26 

x: Aritmetik Ortalama, SS: Standart Sapma, F: Fonksiyonel Seviye, A: Ağrı, Y: Yorgun

luk, O: Durma 
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Tablo 20: Rehabilitasyon grubunda olan 10 hastanın tedavi başlangıcından 6 ay ve 1 yd 

sonraki test puan ortalamalarının aktivitelere göre dağılımı 

Aktlvite İki tablo arasındaki 
farkın önemlilik 

Am ss testi 

F 0.11 ± 1.67 t =0.29 p>0.05 

Yemek A 0.33 ± 0.7 t = 1.41 p>0.05 

Yeme y o ± o t=O p>0.05 

D o ± o t=O p>0.05 

F o ± o t=O p>0.05 

Giyinme A 0.11 ± 0.78 t=0.43 p>0.05 

y o ± o t=O p>0.05 

D 0.11 ± 0.33 t=l p>0.05 

F 0.11 ± 0.78 t=0.43 p>0.05 

Kişisel A 0.11 ± 0.78 t=0.43 p>0.05 

Hijyen y 0.11 ± 0.33 t= 1 p>0.05 

D 0.22 ± 0.44 t= 1.5 p>0.05 

F 0.44 ± 0.72 t= 1.84 p>0.05 

El Ön A 0.44 ± 0.72 = 1.84 p>0.05 

Testleri y o ± o t=O p>0.05 

D o ± o t=O p>0.05 

F 0.11 ± 0.6 t=0.55 p>0.05 

El 
A 0.11 ± 0.6 t=0.55 p>0.05 

y o ± o t=O p>0.05 

D o ± o t=O p>0.05 

F 0.37 ± 1.06 t= 1 p>0.05 

Ev A 0.37 ± 1.06 t= 1 p>0.05 
y 0.37 ± 1.06 t= 1 p>0.05 

D 1.62 ± 3.92 t= 1.17 p>0.05 

Am: Puan Farkı, SS: Puan farkının standart sapması, F: Fonksiyonel seviye, A: Ağrı, Y: 

Yorgunluk, D: Durma 
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Tablo 21:· RehaluSita:Sye& grubunda olan 10 hastanın tedavi başlangıcından 6 ay ve 1 yıl 

sonraki test puan ortalamalarının aktivitelere göre dağılımı 

Aktivite İki tablo arasındaki 
farkın önemlilik 

Am ss testi 

F 0.7 ± 0.9 t=2.33 p<0.05 

Yemek A 0.1 ± 1.3 t=0.23 p>0.05 

Yeme y 0.1 ± 0.31 t= 1 p>0.05 

D 0.3 ± 0.67 t= 1.41 p>0.05 

F 1.4 ± 1.89 t=2.33 p<0.05 

Giyinme A 0.9 ± 0.99 t=2.86 p<0.01 

y o ± o t=O.O p>0.05 

D 0.1 ± 0.56 t=0.56 p>0.05 

F 1 ± 0.8 t=3.87 p<0.05 

Kişisel A 0.8 ± 0.78 t=3.21 p<0.01 

Hijyen y o ± o t=O p>0.05 

D o ± o t=O p>0.05 

F o ± o t=O p>0.05 

El Ön A 0.1 ± 0.56 t=0.56 p>0.05 

Testleri y o ± o t=O p>0.05 

D o ± o t=O p>0.05 

F 0.9 ± 1.37 t=2.08 p>0.05 

El 
A 0.5 ± 1.78 t=0.89 p>0.05 

y 0.1 ± 0.31 t = l p>0.05 

D 0.3 ± 0.67 t= 1.41 p>0.05 

F 0.77 ± 0.97 t=2.4 p>0.05 

Ev A 0.44 ± 2 t=0.66 p>0.05 

y 0.44 ± 1.94 t=0.69 p>0.05 

D 0.11 ± 1.16 t=0.29 p>0.05 

Am: Puan farkı, SS: Puan farkının standart sapması, F: Fonksiyonel Seviye, A: Ağrı, Y: 

Yorgunluk, D: Durma 
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Tablo 22: Hastaların tedavi başlangıcı ve 6 sonraki genel yorgunluk puan ortalamaları

nın gruplara göre dağılımı 

Tedavi Tedaviden 

Hasta Başlangıcı 6 ay sonra 

Grubu x ss x ss 
Reh.Grubu 3.4 ± 0.56 2.50 ± 0.73 

Kontrol Grubu 3.55 ± 0.69 2.92 ± 0.95 

x: Aritmetik Ortalama SS: Standart Sapma 

Tablo 23: Hastaların tedavi başlangıcı ve 6 ay sonraki normal eklem hareketi sırasında 

belirlenen eldeki ağrı puanlanmn karşılaştırılması 

Tedavi Tedaviden 

Hasta Başlangıcı 6 ay sonra 

Grubu x ss x ss 
Reh. Sağ El 20.70 ± 12.36 14.86 ± 8.87 

Grubu Sol El 19.16 ± 11.79 13.93 ± 7.87 

Kontrol Sağ El 18.22 ± 14.78 14.66 ± 15.32 

Grubu Sol El 17.37 ± 13.59 14.44 ± 15.92 

x: Aritmetik Ortalama SS: Standart Sapma 
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Tablo 24: Hastaların araştırma başlangıcı ile 6 ay sonrası genel yorgunluk şikayet sonuç
larının karşılaştırılması 

İki tablo arasındaki 
Hasta Grubu Am ss farkın önemlilik testi 

Reh.Grubu 0.9 ± 0.71 t=6.92 p<0.001 

Kontrol Grubu 0.62 ± 0.79 t=4.13 p<0.001 

Am: Puan farka SS: Puan farkının standart sapması 

Tablo 25: Araştırma başlangıcında ve 6 ay sonra, normal eklem hareketi sırasında belir
lenen eldeki ağrı puanlarının karşılaştırılması 

İki tablo arasındaki 
Hasta Grubu Am ss farkın önemlilik testi 

Sağ El 5.83 ± 6.93 t=4.60 p<0.001 
Reh.Grubu 

Sol El 5.23 ± 6.37 ' t=4.5 p<0.001 

Kontrol 
Sağ El 3.55 ± 6.84 t=2.7 0.01 <p<0.05 

Grubu 
Sol El 3.32 ± 6.26 t=2.64 O.Ol<p<0.05 

Am: Puan farka, SS: Puan farkının standart sapması 
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Tablo 26: 20 hastanın araştırma başlangıcından 6 ay ve 1 yal sonraki genel yorgunluk 

puan ortalamalannın karşılaştırılması 

Tedavi başlangıcından Tedavi balangıcından 

Hasta 6 ay sonra 1 yıl sonra 

Grubu x ss x ss 
Reh.Grubu(lO hasta) 2.44 ± 0.52 2.33 ± 0.50 

Kontrol Grubu(10 hasta) 3.70 ± 0.67 3.60 ± 0.84 

x: Aritmetik Ortalama SS: Standart Sapma 

Tablo 27: 20 hastanın araştırma başlangıcmdan 6 ay ve 1 yıl sonraki normal eklem hare

keti sırasında belirlenen eldeki ağrı puanlarının karşılaştırılması 

Tedavi başlangıcından Tedavi balangıcından 

Hasta 6 ay sonra 1 yıl sonra 

Grubu x ss x ss 
Reh. Sağ El 15.77 ± 9.97 15.88 ± 9.79 
Grubu 
(10 hasta) Sol El 14.66 ± 7.33 14.77 ± 7.10 

Kontrol Sağ El 19.70 ± 10.46 20.70 ± 10.65 
Grubu 
(10 basta) Sol El 18.20 ± 9.84 19.10 ± 9.97 

x: Aritmetik Ortalama SS: Standart Sapma 
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Tablo 28: 20 hastanın araştırma başlangıcından 6 ay ve 1 yıl sonrası genel yorgunluk 
şikayet sonuçlarının karşılaştırılması 

İki tablo arasındaki 
Hasta Grubu Am ss farkın önemlilik testi 

Reh.Grubu 
0.11 ± 0.33 t= 1 p>0.05 

(10 hasta) 
Kontrol Grubu 

0.1 ± 0.31 t= 1 p>0.05 
(10 hasta) 

Am: Puan farkı SS: Puan farkının standart sapması 

Tablo 29: Araştırma başlangıcından 6 ay ve 1 yal sonra, normal eklem hareketi sırasında 
belirlenen eldeki ağrı puanlarının karşılaştırılması 

İki tablo arasındaki 
Hasta Grubu Am ss farkın önemlilik testi 

Reh. Sağ El 0.11 ± 0.78 t=0.4 p>0.05 
Grubu 
(10 hasta) Sol El 0.11 ± 0.78 t=0.43 p>0.05 

Kontrol Sağ El 1 ± 0.94 t=3.35 p<0.05 
Grubu 
(10 hasta) Sol El 0.9 ± 0.73 t=3.86 p<0.05 

Am: Puan farkı, SS: Puan farkının standart sapması 
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TARTIŞMA 

Çalışmamız RA'li hastaların el fonksiyonlarını ve bağımsızlık 

seviyelerini arttırmada rehabilitasyon programının ne derece etkili olduğu

nu ve nasıl bir rehabilitasyon programı uygulanması gerektiğini belirlemek 

amacı ile düzenlenmiştir. 

1990-1992 yılları arasında İstanbul Tıp Fakültesi Romatoloji 

Bilim Dalı'na başvuran ve RA tanısı konan 57 hasta araştırmamıza alınmış

tır. Bu hastaların 30'una rehabilitasyon programı uygulanmış, geri kalan 

27 hasta ise kontrol grubu olarak kabul edilmiştir. Araştırmamız süresince 

bütün hastalar tedavi başlangıcında ve 6 ay sonra olmak üzere iki defa 

değerlendirildiler. Rehabilitasyon ve kontrol gruplarından lO'ar hasta 

olmak üzere toplam 20 hasta 1 yıl sonra üçüncü defa yeniden kontrol edil

diler. Geriye kalan 37 hastanın 12'si İstanbul dışında oturdukları ve aile

sel, parasal problemlerden dolayı gelme imkanı bulamadıklarını; 6'sı İstan

bul içinde oturmalarına rağmen, kendilerine refakat edecek kişi olmadığını 

belirterek gelmediler. Diğer 4 hastanın 2'si kalça, l'i diz ameliyatı oldu

ğundan, 1 'i de böbrek rahatsızlığından dolayı gelemediler. Geri kalan 15 

hasta ile, verilen adres ve telefon numaralarında bulunmadıkları için bağ

lantı kurulamadı. 
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1- Vakaların Yaş Ortalaması 

Bizim çalışmamıza katılan rehabilitasyon grubundaki 30 hastanın 

yaş ortalaması 46, 16 ± 14, 98 olup, en genç hasta yaşı 22 ve en yaşlı hasta 

yaşı 70; kontrol grubundaki 27 hastanın yaş ortalaması 48,44 ± 12,63 olup, 

en genç hasta yaşı 30 ve en yaşlı hasta yaşı 70'dir. 

Hastalarımız önlerinde daha uzun bir ömür olduğunu düşünüyor

lardı ve gelecekten beklentileri fazlaydı. Bu beklentiden dolayı tedavimize 

daha iyi uyum gösterdiler. 

Sherrer ve arkadaşları(103) yaşlılığın RA'li hastaları olumsuz 

etkileyeceğini söyleyerek, ileri yaşlarda ortaya çıkabilecek kardiovasküler 

hastalık gibi ilave problemlerin bu olumsuz etkiyi daha da arttıracağını ve 

hastaların bağımsızlık seviyelerinin kötüye gitmesine yol açacağını belirt

mişlerdir. 

Bizim hastalarımızın çoğu genç ve orta yaş grubunda olduğu için, 

araştırmamızın sonunda yaşın hastalık ve tedavi üzerine etkisi hakkında 

bir sonuca varmamız mümkün olmamıştır. 

2- Vakalarda Hastalık Süresi 

Araştırmamızda rehabilitasyon grubunda olan vakaların hastalık 

süreleri 7,96 ± 4,23 yıl olup, hastalığın başlama yaşı en erken 19, en geç 

56; kontrol grubunda hastalık süresi 7,48 ± 4,23 yıl olup, hastalığın başla

ma yaşı en erken 20, en geç 63 'dür. 

Fleming ve arkadaşları( 45) hastalık ne kadar geç başlarsa, prog

nozun daha kötü olacağını belirtmişlerdir. 

Bizim vakalarımızda hastalık çoğunlukla erken yaşta başlamıştı 

ve fonksiyonellik seviyeleri Steinbroker' a( 111) göre il.sınıftı. Hastalarımı

zın rehabilitasyon programına uyum göstermelerinde, hastalığın erken baş-
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lamasının ve fonksiyonel bağımsızlık seviyesinin düşük olmamasının olum

lu rolü olduğunu düşünüyoruz. 

3- Vakaların Öğrenim Durumu 

Leigh(69) ve Callahan(23) yüksek eğitim seviyesinin, tedavideki 

başarıyı arttıracağını belirtmişlerdir. 

Bizim çalışmamıza katılan hastaların eğitim seviyeleri düşüktü 

(rehabilitasyon grubu 5,8 ± 1,91 yıl; kontrol grubu 5,07 ± 1,42 yıl). Bu 

nedenle tedavi başlangıcında hastaların eğitim programına uyumları zor 

oldu. Bir çok hasta eğitim kitapçığımızı okuma ve anlamada zorluk çekti. 

Bu durumda biz de sözlü eğitime ve hastaların bizzat katıldıkları pratik eği

time daha fazla ağırlık vermek zorunda kaldık. 

Araştırmamızda hastalarımız 1 ay klinikte yatarken, daha sonra 

5 ay ev programı verilerek ve sık sık kontrola çağrılarak toplam 6 ay yoğun 

bir tedavi programına alındılar. Bu tür yaklaşımla, başlangıçta , rehabilitas

yon programını kabullenmekte zorluk çeken hastaların, daha sonra tedavi

mize uyum göstermeleri sağlanmıştır . 

Belcon ve arkadaşları(15) yaptıkları araştırma sonunda hastala

rın sık sık kontrol edilmelerinin, rehabilitasyon programına katılmaya 

istekliliği etkilemediğini belirtmişlerdir. Bu çalışmada hastaların eğitim 

seviyeleri belirtilmemiştir. 

Feinberg ve Brandt( 42) ise yaptıkları araştırmada sık sık kontro

la çağırdıkları hastaların tedavisinde daha iyi başarı elde etmişlerdir. Bu 

araştırmaya alınan hastaların eğitim seviyeleri düşüktür . 

Biz, eğitim ve kültürel seviyesi yüksek olan hastalara daha kısa 

süreli tedavi programı uygulanabileceğini ve daha az sıklıkta kontrolla çağ

rılmaları gerekebileceğini düşünüyoruz. Bununla beraber eğitim seviyesi 

düşük hastalarda uzun süreli ve sık kontrollu programların uygulanması 
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gerektiğine inanıyoruz. 

4- Vakaların Ailesel ve Sosyal Durumları 

Rehabilitasyon grubunda olan 26 bayan hastanın % 46'sı bütün 

ev işlerini yapmakla yükümlüydü ve aileleri tarafından yardım görmüyorlar

dı; % 3S'i ev işlerini yapmaktan sorumluydular ve yetişkin çocukları veya 

eşleri yardımcı oluyordu; % 19'unun ise ev işlerini yapmaları gerekmiyor

du. 

Kontrol grubundaki bayan hastaların % 67'si ev işlerini yapmak

la sorumluydular ve aileleri yardımcı olmuyordu; % 24'ü ev işlerini yapma

ları gerekiyordu, fakat ailenin diğer üyeleri de yardımcı oluyordu; % 9'u 

ise ev işlerini yapmakla yükümlü değillerdi. 

RA'li hastaların rehabilitasyonunda ailesel, özellikle eşlerin des

teği önemlidir(97, 125). Bizim hastalarımızın büyük çoğunluğu aile yakınla

rının desteğine sahip değillerdi. Bu durum hastalarımızın rehabilitasyon 

programına uyumlarını olumsuz etkilemiştir. 

Çalışmamızda 6 aylık rehabilitasyon programı süresince, gerekti

ği zaman hasta ile birlikte hastanın yakınlarından bir veya birkaçını da eği

tim programına aldık. Bu süre içinde aile yakınlarının hastaya özellikle 

egzersizleri yapmaları ve enerji koruma prensiplerine uymaları için destek 

olduklarını, fakat ev işlerine yardım etme konusunda değişiklik olmadığını 

belirledik. 

Hastalar tedavi programına alındıktan 1 yıl sonra tekrardan kon

trol edilmek istendiği zaman, hastaların % 26'sı ile ilişki kurulamadı; % 

32'si ise hastaneye gelmek için kendilerine refakat edecek kişi olmadığını 

ve yalnız başlarına da hastaneye gelemeyeceklerini belrittiler. Gelme imka

nı bulamayan bu hastaların fonksiyonel bağımsızlık seviyelerini telefonla 

sorguladığımız zaman, 6 ay önceki fonksiyonel seviyelerinde fazla değişik

lik olmadığını belirledik. Bu grup içinde rehabilitasyon programına katılan 
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hastalar evde egzersizleri yapmaya devam ettiklerini, fakat enerji koruma 

prensiplerine fazla uyamadıklarını söylediler. 

Feinberg ve Brandt( 42) çalışmalarında RA'li hastanın yaşam tar -

zını (örneğin kendine saygı duymanın, iş durumunun, aile üyeleri ile ilişki

nin) değiştirilmesinin güç olabileceğini, fakat hasta ve ailesi ile sıkı ilişki

ler kurmanın bunu sağlayabileceğini belirtmişlerdir. 

Biz araştırmamız sonunda hasta yakınlarının kendilerine düşen 

görevi yerine getirmediklerini belirledik. Bu durum aile üyelerinin katıldı

ğı eğitim programlarımızın, istenilen sonuca ulaşmak için yeterli olmadığı

nı göstermektedir. 

Çalışmamıza katılan hastaların sosyo-ekonomik düzeyleri düşük

tü. İşçi statüsünde çalışan 6 hasta ve çiftçi olan 1 hasta işlerinde gün 

boyunca ellerini kullanmak zorundaydılar. Memur olan hastalarımızdan 

biri lisede matematik öğretmeni olduğu için, ders sırasında tahtaya yazı 

yazması gerekiyordu. Araştırmamız süresince bu hastaların hiç biri işlerini 

veya aynı iş yerinde çalıştıkları bölümü değiştirme imkanı bulamadılar. 

Hastaların aile ve iş ortamlarında karşılaştıkları zorluklara, bu 

çevredeki kişilerin RA'in tedavisinde hasta ve yakınlarına düşen sorumlu

lukları ya hiç bilmemeleri ya da tam olarak bilincine varmamalarının 

neden olduğunu düşünüyoruz. Araştırmamızda da gördüğümüz gibi sadece 

hastane eğitimi, bu çevredeki kişilerin olayı kavramalarına yetmemektedir. 

Bu durumda RA ve tedavisini tanıtan, halka yönelik broşürlerin, kitapçıkla

rın basılmasının; gazete, radyo ve televizyon gibi yayın araçlarının kullanıl

masının yararlı olacağını düşünüyoruz. 

Ashmore ve Bowell 'da(5) halka yönelik eğitim yaklaşımlarında, 

RA ile ilgili yayınların halka dağıtılmasının faydalı olduğunu belirtmişler

dir. 
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5· Vakaların Ellerindeki Derormiteler 

Çalışmaya aldığımız vakalardaki deformite durumu Tablo 1 l 'de 

gösterilmektedir. Hastalarımız içinde ciddi derecede deformitesi olan yok

tu. Ençok görülen deformiteler kuğu koynu, düğme iliği, subluksasyon, 

ulnar deviasyon, instabilite ve intrinsik kas gerginliğidir. Bu deormitelerin 

derecesi gen~lde hafif veya ortaydı. 

Yaptığımız fonksiyonellik testinde hastaların mevcut deformitele

rine rağmen aktiviteleri yapabildiklerini, fakat ağrı ve yorgunluğun ortaya 

çıkması ile bağımsızlık seviyesinin olumsuz etkilendiğini gördük. 

Spiegel( 109) ve Armstrong( 4) RA'lı hastaların ellerindeki defor

miteler ile fonksiyonel yetenek arasında doğru orantılı ilişki olduğunu 

belirtmişlerdir. 

Philips(92) ve Blalock( 17) ise deformite dereceleri ile fonksiyo 

nel seviye arasında ilişki olmadığını açıklamışlardır. 

Bizim araştırmamız, deformitelerin derecesi ile fonksiyonel 

bağımsızlık seviyesi arasında ilişki olup olmadığını söylemek için yeterli 

değildir. Bunun nedeni vakalarımız arasında ciddi deformiteleri olan hasta

ların bulunmamasıdır. 

Araştırmamız sonunda eldeki hafif veya orta dereceli deformite

lerin fonksiyonel bağımsızlık seviyesini etkilemediğini söyleyebiliriz. Bizim 

vakalarımızda, ellerinde deformite olsun veya olmasın, aktivitelerin yapıl

masını zorlaştıran en önemli sebeplerden biri ağrının ortaya çıkmasıdır. 

Hastalarımızın % 58'de istirahatte veya aktif ya da pasif eklem hareketi 

sırasında ağrı olmamasına rağmen, elle ilgili aktivitelerde ağrı ortaya çıktı. 

Bu durumun, aktiviteler sırasında meydana gelen iç ve dış kuvvetlerin, nor

mal biomekanik yapısı bozulmuş RA'li eller üzerindeki olumsuz etkisinden

dolayı meydana geldiğini düşünüyoruz. 
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Philips(92) sinovitis nedeniyle eklem yüzeylerinin yıpranması ve 

eklemi çevreleyen destekleyici yapıların zayıflaması sonucu eklemin iç ve 

dış kuvvetlere karşı savunmasız hale geldiğini, bu nedenle G Y A'nın yapıl

ması sırasında eklem üzerine etki eden mekanik zorlamaların, ağrının orta

ya çıkmasına neden olabileceğini belirtmiştir. 

Cl\arter ve arkadaşları da(24) araştırmaları sonucunda, biomeka

nik zorlamalar ile ağrının ortaya çıktığını görmüşlerdir. 

6- Vakalaran Üst Ekstremite ve Ellerindeki Eklem Limitasyonla-

rı 

Yakalarımızda belirlediğimiz eklem limitasyonları Tablo 12'de 

gösterilmektedir. Bu tablodaki dağılım incelendiği zaman, rehabilitasyon 

programına katılan grupda, kontrol grubuna göre daha fazla eklem limitas

yonu olduğu görülmektedir. 

Rehabilitasyon ve kontrol grubunda el ve el bileğindeki en fazla 

limitasyonun el bileği fleksiyon ve ekstansiyonu ile parmakların PIF eklem

lerinin fleksiyon ve ekstansiyonunda olduğunu belirledik. 

Fonksiyonellik testi sırasında el bileği ve eldeki !imitasyonların 

aktivitelerin yapılmasını engellemediğini gördük. 

Backman(7) ve Clawson'da(25) RA'lı hastaların ciddi eklem !imi

tasyonlarına rağmen GYA'ni yapabildiklerini belirtmişlerdir. 

Badley(8) ve Armstrong( 4) ise eldeki eklem limitasyonlarının 

fonksiyonel aktivitelerdeki bağımsızlık seviyesini olumsuz etkilediğini söy

lemişlerdir. 

Bizim eklem limitasyonu olan hastalarımızın hareket açılarında 

% 75 veya daha az kayıp vardı ve mevcut !imitasyonların fonksiyonel 

bağımsızlık seviyesini engellemediğini gördük. Burada önemli olan konu 
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ağrının olup olmamasıydı. Ağrı olmadığı zaman, eklem !imitasyonlarına 

rağmen, çeşitli kompanse edici kavrama ve hareketler ile aktivitelerini 

yapabilen hastalarımızın, ağrı ortaya çıktığı zaman aktivitelerini biraz veya 

çok güçlük çekerek yaptıklarını belirledik. 

Vakalarımız içinde eklem hareket açısında % 75'den fazla kayıp 

olmadığı içi~, bu dereceden daha fazla kaybın el fonksiyonlarını nasıl etki

lediği hakkında bir fikir yürütemiyoruz. 

Önkolda süpinasyon ve pronasyon hareketlerinde limitasyonu 

olan hastalarımız, ağrı olsun veya olmasın yemek yeme ve kişisel hijyen 

aktivitelerini yapmakta zorlanıyorlardı. 

Omuz fleksiyon, abduksiyon, eksternal rotasyon ve dirsek fleksi

yon, ekstansiyon hareketlerinde !imitasyonu olan hastalarımız özellikle 

giyinme ve ev işlerinden temizlik aktivitelerini yapmakta güçlük çekiyorlar

dı. 

Mason ve arkadaşlarının(76) yaptıkları çalışmada omuz ve dir

sek fleksiyon hareketlerindeki limitasyonun üst ekstremite ile ilgili aktivi

telerin yapılmasını zorlaştırdığını bulmuşlardır . 

McCloy ve Jongbloed(79) ise omuz eksternal rotasyon ve abduk

siyonunun, giyinme ve soyunma aktivitelerinin bağımsızlık seviyesini etkile

diğini belirtmişlerdir. 

Biz araştırmamızda bu çalışmaların sonuçlarına uymaktadır. 

1· Vakaların Değerlendirilmesi 

RA'li eli değerlendirmek için çeşitli araştırıcılar değişik yöntem

ler önermektedirler(25,36,48,8l,82,116). En yaygın olarak kullanılan 

değerlendirme yöntemlerinden biri elin kavrama kuvvetinin ölçülmesi

dir{92) . Literatür incelendiği zaman, bu kadar yaygın olarak kullanılan bu 
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değerlendirme metodunun RA'li hastalar için çeşitli dezavantajlara sahip 

olduğu görülmektedir(t,59, 102). Bu dezavantajların en başında, RA'li elin 

kavrama gücünü ölçmek için kullanılması gereken en uygun aletin hangisi 

olduğuna karar verilememesidir. Bugün birçok araştırıcı, Jamar dinamo

metresinin RA'li hastalar için çok sert olduğunu, özellikle ağrı, inflamas

yon ve deformiteler olduğu zaman, kavrama kuvvetini ölçmek için bu ale

tin kullanılmasının, PIF ve MKF eklemlere zarar verebileceğini belirtmiş

lerdir( 1, 92). Bu nedenle, Jamar dinamometresi yerine ellik kısmı adapte 

edilmiş "Sfingmomanometre" kullanılması önerilmiştir. Böylece ölçüm sıra

sında elin daha az zorlanacağı belirtilmiştir(81,82, 116). Bununla beraber 

Helliwell(59) Sfingmomanometre gibi pnömatik 3.letlerin pozisyon değişik

liklerine hassas olmalarının RA'h hastalar için dezavantaj olduğunu vurgu

lamış ve kendisi içinde hidrolik sıvı bulunan yeni bir alet geliştirmiştir. 

"Torsiyon Dinamometresi" ismi verilen bu aletin pahalı olması ve zor 

bulunması, kliniklerde yaygın olarak kullanımını engellemiştir. Shee

han'ın( 102) kavrama kuvvetini ölçmek için geliştirdiği "torkmetre" ise yay

lı olmasından dolayı fazla tercih edilmemektedir. 

Biz araştırmamızın başında, adapte edilmiş bir sfingmomanomet

re ile hastaların kavrama gücünü ölçmeye başladık, ölçümler sırasında has

taların ellerindeki ağrı ve deformitelerden dolayı, aletin ellik kısmını aynı 

şekilde tutamadıklarını ve bu nedenle her hastaya uygun standart bir 

ölçüm yapılamadığını gördük. Ayrıca Agnew'in(l) makalesinde önerdiği 

gibi, hastaların ellerine zarar vermemek için elliği ağrı limitine kadar sık

malarını istedik. Bu durumda hastaların gerçek kavrama güçlerini objektif 

bir biçimde belirlememiz mümkün olmadı. Dolayısıyla bu değerlendirme 

yöntemini araştırmamızdan çıkardık. 

Backman(7) RA'li hastaların ciddi eklem problemlerine rağmen, 

G YA'lerini yapabildiklerine dikkat çekerek, saf kuvveti ölçen mekanik test

lerin, fonksiyonel aktivitelerdeki yeteneği göstermediği için dezavantaja 

sahip olduğunu bildirmiştir. 

Agnew( 1) RA'li hastalarda ağrı limitinin kavrama gücü limitini 
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oluşturduğunu belirtimş ve hastaların günlük yaşam aktivitelerini ağrı limi

tini aşmadan yapmaları gerektiğini vurgulamıştır. 

Bizim araştırmamıza katılan hastalarda da, fonksiyonel bağımsız

lık seviyesini en fazla ağrı etkilemekteydi. Bu nedenle biz de RA'li elin 

değerlendirilmesinde kavrama gücüne bakılmasının fazla önemli olmadığı

nı, hatta inflamasyon ve ağrı durumunda eklemlere zarar verebileceği için 

değerlendirme yöntemleri arasından çıkarılması gerektiğnii düşünüyoruz. 

Philips(92) RA'li hastalarda el becerilerinin Purdue Pegbard ve 

J ebsen El Fonksiyonları gibi standart testlerle ölçülebileceğini belirtmiş

tir. Bu testlerin hastalığın erken devresinde, el fonksiyonlarındaki değişik

liği gösterdiği için tercih edilmesi gerektiğini vurgulamıştır . 

Backman(7) GYA'de ellerin büyük çoğunlukla bilateral kullanıl

dığını, Jebsen fonksiyon testinde ise ellerin ünilateral olarak ayrı ayrı test

lenmesinin dezavantaj olduğunu belirtmiştir . Ayrıca araştırması sırasında, 

artritli hastaların J ebsen testinin alt gruplarından biri olan kutuları kaldır

mayı zor yaptıklarını gözlemlemiştir. 

Biz de araştırmamızın başlangıcında Purdue Pegbord veya Jeb

sen El Fonksiyon Testlerini değerlendirme kriterleri içine almayı düşün

dük, fakat bu testlerde hızın ön planda bulunması ve alt testlerdeki aktivi

telerin deformite pozisyonların~a olmasının, RA'li ele zarar vereceğini 

düşündük. Dolayısıyla bu testleri araştırmamız içine almamaya karar ver

dik. 

Backman(7) sadece beceriyi ölçen mekanik testlerle fonksiyonel 

aktivitelerdeki yetenek derecesinin anlaşılmayacağını vurgulamıştır. 

Biz de Clawson(25), Krestin(36), Badley(8), Carroll(82) gibi 

araştırıcıların önerdiği testlerin, günlük yaşamdaki gerçek fonksiyonel sevi

yeyi göstermediklerini düşünüyoruz. 
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Frust(SO) RA'li hastaların eklem koruma prensiplerini günlük 

yaşamda kullanmalarının önemli olduğunu, RA'li elin değerlendirilmesin

de, bu konu üzerinde durulması gerektiğini vurgulamıştır. 

Biz araştırmamızda hastalarımızı değerlendirirken (Tablo 6), 

sadece aktivitelerdeki fonksiyonel bağımsızlık seviyesini belirlemeyi amaç

lamadık. Bunun yanında aktivitelerin yapılması sırasında herhangi bir ağrı, 

rahatsızlık veya yorgunluk meydana gelip gelmediğini, hastanın durma ihti

yacı duyup duymadığını da ortaya çıkarmaya çalıştık. Değerlendirme sıra

sında dikkat ettiğimiz diğer bir konu da, enerji koruma yöntemlerinin kul

lanılıp kullanılmadığıydı. Hasta bu yöntemleri uygulamıyorsa, açıklamalar 

bölümüne not alarak, tedavi programımızda gerekli ayarlamaları yaptık. 

Melvin(82) RA'li hastalarda hem el aktivitelerini hem de 

GY A'ni değerlendirmede birinci amacın tedavi porgramını düzenlemek 

olduğunu ve bu nedenle kullanılan formların detaylı olması ve testleme 

sırasında hastanın aktiviteleri yaparken bizzat gözlenmesi gerektiğini bil

dirmiştir. Ayrıca hastaların doğru ve ayrıntılı fonksiyonel seviyelerini belir

lemede, karşılıklı görüşme veya anketlerin yeterli olmadığını söylemiştir. 

Biz de Melvin'in görüşüne katılıyoruz. Bu nedenle araştırmamız

da Lee(86), Fries( 48), Pincus(94 ), Menan(81) gibi araştırıcıların düzenle

diği anket formlarını veya benzerlerini kullanmadık. Bunların yerine çalış

ma olanaklarımızı dikkate alarak, kendimizin düzenlediği bir değerlendir

me formunu (Tablo 6) kullandık. Testleme sırasında, hastadan aktiviteleri 

yapmasını istedik ve bu arada belirlediğimiz değerlendirme sonuçlarını 

form üzerinde işaretledik. 

8- Vakalara Uygulanan RehabiHtasyon Programı 

RA'li hastalarda rehabilitasyonun esas amacı, hastanın belli bir 

fonksiyonel seviyede kalmasını sağlamaktır. Hastalığın fonksiyonel bağım

sızlık seviyesi üzerindeki olumsuz etkilerini önlemek veya en azda tutabil

mek için rehabilitasyon programına erken devrede başlanmalı-

-
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dır(16,21,37). 

Erken devrede ulaşılmak istenen amaçlar ağrı ve ödemi azalt

mak, eklem mobilitesini korumak, eklem deformitelerini önlemek veya 

minimumda tutmaktır. Bu amaçlara ulaşıldığı zaman, fonksiyonel bağımsız

lık seviyesi de kendiliğinden korunmuş olunur(S,60,82). 

Deformiteler geliştikten sonra tedavi programından amaç, hasta

nın günlük yaşamını ağrısız, rahatsızlık ve yorgunluk duymadan, bağımsız 

bir şekilde sürdürmesini sağlamaktır. Eklemlerde şekil bozuklukları meyda

na geldikten sonra, deformiteleri konservatif metodlarla düzeltmek müm

kün değildir. Dolayısıyla bu amaca yönelik herhangi bir rehabilitasyon yak

laşımı uygulanmaz(21,39,43,83 ). 

Bizim araştırmamıza katılan hastalar kronik dönemdeydiler. Bu 

nedenle tedavi programında ilk amacımız eklem koruma yöntemlerini 

öğretmek ve bu tekniklerin günlük yaşamda uygulanmasını sağlamaktı. 

Amacımıza ulaşmak için hastalarımızı eğitim programına aldık. 

Gerber(54 ), Hill(61) ve Lorig'de(73) rehabilitasyon programı 

içinde hastalara RA'in tanıtılması ve bu program içinde hastaya düşen 

görevlerin neler olduğunun öğretilmesine yönelik eğitim programının fay

dalı olduğunu ve tedaviden elde edilen başarıyı arttudığını belirtmişlerdir. 

Bizim çalışmamızda hastalarımıza klinikte yattıkları süre içinde 

eğitim programı uygulandı.Hastalarımızın klinikte yatarken eğitim porgra

mına alınmalarının şu avantajları olmuştur: 

1. Hastalar tümüyle eğitim programına adapte olabildiler. 

2. Klinikte aynı süre içinde yatan eğitim programına alınan has

talar birbirlerini teşvik ettiler. 

3. Klinikte aynı süre içinde yatan ve ciddi fonksiyonel kısıtlılığı 

olan RA'li hastalar, araştırmamıza katılan hastalar üzerinde uyarıcı etki 

yaptı. 
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4. Hastalar hastalıkları ve eğitim programı ile ilgili sorularını 

rahatlıkla sorabilme ve hemen yanıt alabilme olanağını buldular. 

Klup ve arkadaşları da(67) RA'li hastaların klinikte yatarken 

takip edilerek, rehabilitasyon programına alınmalarının tedavideki başarı

yı arttıracağını belirtmişlerdir. 

Araştırmamızda 1 aylık eğitim programını tamamlayan hastalara 

ev programı verildi ve daha sonra 5 ay ayaktan takip edildiler. Bu süre için

de hastalar ayda 1 defa kliniğimize kontrolla geldiler ve bunun dışında 

bizimle istedikleri zaman telefonla bağlantı kurabildiler. Hastalarımızı top

lam 6 ay yoğun bir programa almamız eğitim programında öğretilen eklem 

koruma yöntemlerinin uygulanmasını, splintlerin kullanılmasını ve egzersiz

lerin yapılmasını sağladı. 

Frust ve arkadaşları(50) yaptıkları araştırmada hastalarını 6 haf

talık bir eğitim programına almışlardır. Bu çalışmanın sonunda 6 haftalık 

sürenin eklem koruma yöntemlerinin öğrenilmesi için yeterli, fakat günlük 

yaşamdaki alışkanlıkların değiştirilmesi için kısa olduğu belirtilmiştir. 

Biz hastaların günlük yaşamdaki alışkanlıklarını değiştirmeleri 

için hem eğitim süresinin uzun olması hem de hastaların sürekli kontrolla 

çağrılması gerektiğini düşünüyoruz . 

Mowat ve arkadaşları da(86) hastalarla sürekli bağlantı halinde 

olmanın rehabilitasyon yaklaşımlarının uygulanmasında karşılaşılan zorluk

ların daha kolay çözümlenebileceğini ve tedavideki başarı oranını arttıraca

ğını vurgulamıştır. 

Daha önce RA'li hastalar ile yaptığımız çalışmalar(32,33) sonu

cunda görsel ve işitsel yaklaşımlarla, uygulamalı eğitim programının rehabi

litasyon tedavisinden elde edilen başarıyı arttırdığını gördük. Dolayısıyla 

bu araştırmamızda da bu tür bir eğitim programın ı kullandık. 
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Moll'da(84) romatolojik hastalıklarda görsel ve işitsel yöntemle

rin kullanıldığı eğitim programlarının faydalı olduğunu belirtmiştir. 

Bizim araştırmamızda hastalarımız eğitim kitapçığını okuma ve 

anlamada zorluk çektiler. Bununla beraber kitapçığın bol şekilli olması; 

hasta ile birlikte kitapçığı okumamız ve tartışmamız; önerilen eklem koru

ma yöntemlerini önce kendimiz uygulayıp, daha sonra hastaya uygulatma

mız hastaların eğitim programında başarılı olmalarını sağlamıştır. Çalışma

mızın 6. ayı ve 1.yılı sonunda yaptığımız fonksiyonel test sırasında, hastala

rımızın eklem koruma yöntemlerini uyguladıklarını belirledik. 

Araştırmamız sırasında hastalarımızı evde değerlendirme olana

ğı bulamadığımız için, bu yöntemlerin evde uygulanıp uygulanmadığı hak

kında kesin bir sonuç söylememiz mümkün değildir. Hastalarımız 6.ayın 

sonunda bu teknikleri evde uyguladıklarını ifade ettiler. 1 yıl sonra telefon

la bağlantı kurduğumuz hastalar evde eklem koruma yöntemlerini tam ola

rak uygulayamadıklarını belirttiler. 

Frust'da(50) RA'Ii hastalarda evdeki davranışsa! değişiklikleri 

belirten literatür azlığına dikkat çekerek, kendi araştırması sonunda da 

uyguladığı enerji tasarrufu eğitim programının tam etkili olmadığını belirt

miştir. Bununla beraber eğitim programının hastaların RA hakkındaki bilgi

lerini arttırdığını ve tedaviye daha olumlu yaklaşmalarını sağladığını bildir

miştir. 

Bizim çalışmamızın ilk 6 ayında hastalarla sürekli bağlantı kurul

masının, uygun dinlenme ve fonksiyonel splintlerin klinikte yapılarak hasta

lara verilmesinin eklem koruma yöntemlerinin evde uygulanmasının sağlan

masında önemli rolü olduğunu düşünüyoruz. Ayrıca yardımcı aletlerden 

adapte edilmiş çatal, kaşık ve bıçağın da klinikte yapılarak hastalara veril

mesi, bu aletlerin de evde kullanımını sağlamıştır. Bunun yanında, hastala

rın kendi olanakları ile dışarda yaptırmalarını istediğimiz çeşitli yardımcı 

aletlerin (örneğin uzu_n saplı çekecekler, adapte edilmiş anahtar veya 

kalem, v.s.) yaptırılmadığını belirledik. 

-
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Hastaların yardımcı aletlere sahip olamamalarının en büyük 

nedeni, bu aletlerin yapıldığı veya hazır olarak satıldığı belli yerlerin olma

masıdır. Bu durumda yardımcı aletlerin alınması, kullanılmasında hasta ve 

ailesine maddi ve manevi çok daha fazla görev düşmüştür. 

Yardımcı aletlerin, splintler gibi klinik ortamda yapılmasının bu 

soruna pratik bir çözüm getireceği inancındayız. Bu durumda her hastaya 

uygun yardımcı aletler ve gerektiği zaman aletlerde çeşitli ayarlamalar 

kolaylıkla yapılma imkanı olacaktır. 

Araştırmamızda uyguladığımız rehabilitasyon programının önem

li bir bölümünü oluşturan splint tedavisinde asıl amacımız, ağrı inflamas

yon ve kas spazmlarını gidererek, eklemlerdeki mevcut zorlanmaları azalt

mak ve normal hareket açılarını korumaktı. Böylece elde deformitelerin 

oluşmasını veya mevcut deformitelerin ilerlemesini önlemeyi hedefledik. 

Fess, Granger, Young ve Swanson( 43) splintleme ile ağrı ve infla

masyonun azalacağını, bunun sonucunda da deformitelerin önlenebileceği

ni belirtmişlerdir. 

Çalışmamızda splintleri termoplastik materyalleden biri olan 

X-Lite ile yaptık. Bu maddeyi kolay temizlenebildiği, güzel görünümlü ve 

diğer termoplastik materyallerden daha ucuz olduğu için tercih ettik. 

RA'li elin uzun süre aynı pozisyonda kalması eklemlere binen 

yükü arttırır. Hangi tür splint takılırsa takılsın bu splintin gündüzleri her 

saat başı çıkartılarak, immobilizasyonu sağlanan eklemlerin hareket ettiril

mesi gerekir(15,52,54,82). 

Bu nedenle bizim de splint tedavisinde üzerinde durduğumuz en 

önemli konulardan biri immobilizasyon ve mobilizasyon programlarının bir 

arada uygulanmasıydı. Eğitim programı içinde hastalara gündüzleri taktık

ları splintleri en az bir saat ara ile çıkartarak, terapötik egzersizlerini 

çalışmalarını öğrettik. Bu kuralı yerine getiremeyecek hastalara splint yap-
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madık. 

Splint uygulamasının başlangıcında, bu tedaviye uyum göstereme

yen hastalarımız, daha sonra kendilerine yapılan splintler ile ağrılarının 

azaldığını, aktivitelerini rahatsızlık duymadan yaptıklarını görünce, splint

leri kullanmaya devam ettiklerini söylediler. 

Melvin'de(82) splintler doğru yapıldığı zaman, rahatlatıcı etkisi

nin hemen görülebileceğini ve bu nedenle hastaların splintleri kullanmayı 

isteyeceklerini belirtmiştir. 

Bizim hastalarımızın çoğu yapılan splintlerin görünümünün ken

dilerini rahatsız etmediklerini, fakat yine de ev dışında veya aile üyeleri 

dışındaki kişilerin yanında splintleri kullanmaktan kaçındıklarını söyledi

ler. Bayan hastalarımız evde yemek, temizlik ve ütü yaparken statik bilek 

splintinin el bileklerinde ağrı meydana gelmesini önlediğini, bu nedenle 

özellikle bu aktiviteler sırasında splintlerini kullandıklarını ifade ettiler. 

Rehabilitasyon programı içine aldığımız terapötik egzersizler ile 

eklem sertliklerini önlemeyi ve ağrıları azaltmayı amaçladık. Egzersiz prog

ramında prensibimiz ağrı limitini aşmadan, aktif hareketleri çalıştırmak 

oldu. Her zaman zorlayıcı ve ağrı meydana getiren hareketlerden kaçındık. 

Philips(92) tenosinovitis olduğu zaman pasif eklem hareketleri

nin yapılması gerektiğini bildirmiştir. Bu araştırıcı yazısında ağrı ve kas 

spazmı ile birlikte akut sinovitis olduğu zaman, aktif egzersizlerin kasların 

gerilimini ve eklem üzerindeki zorlayıcı kuvvetlerin etkisini arttıracağını, 

bu nedenle ağrı limitini aşmayan pasif hareketlerin çalıştırılması gerektiği

ni vurgulamıştır. 

Biz çalışmamız sırasında ağrı ve aktif sinovitisin olduğu durum

larda, pasif · hareketler çalışılırken ağrı limitinin geçildiğini, bunun sonu

cunda da zaten aşırı hassas olan yumuşak dokuların zorlanarak ağrının 

daha da arttığını ve fonksiyonel kapasitenin kısıtlandığını belriledik. Bu 
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durumu özellikle hastanın ke~di kendine veya yakınları ile birilkte çalıştığı 

zamanlarda gözlemledik. Dolayısıyla RA'li hastanın kendi başına veya 

yakınları ile birilket çalıştığı vakitlerde, aktif egzersizler yapması gerektiği

ni düşünüyoruz. 

Melvin de(82) kitabında el bileği ve el eklemleri için aktif egzer

sizlerin her zaman daha etkili olduğunu, fakat akut veya aktif sinovitis sıra

sında omuz, diz, kalça gibi büyük eklemlerin çalıştırılması sırasında pasif 

egzersizlerin tercih edilebileceğini belirtmiştir. 

Hastalarımız kronik dönemde olmalarına rağmen, el ve el bileğin

deki küçük eklemlere ve çevre dokularına yük bindirmemek için bütün 

vakalarımızda egzersizleri dirençsiz çalıştırdık. 

Pedretti'de(91) RA'li hastaların el ve el bilekleri için dirençli 

egzersizlerin uygun olmadığını söylemiştir. Bu durumun özellikle ekstansör 

grup kaslar için daha da önemli olduğunu vurgulamıştır. 

Ward ve Tidswell'de(122) RA'li ellerin gerek günlük yaşam akti

vitelerinin yapılması, gerekse egzersizlerin çalıştırılması sırasında zorlan

maması gerektiğini, aksi takdirde ağrı ve inflamasyonun artacağını, bunun 

sonucunda deformitelerin gelişeceğini belirtmiştir. 

Philips(92) ise kronik dönemde eklem koruma yöntemlerinin gün

lük yaşamda uygulanması üzerinde durulması ve egzersizlerle kas kuvveti

nin arttırılmaya çalışılması gerektiğini söylemiştir. Kas kuvvetini arttırmak 

için dirençli ve izometrik egzersizlerin kullanılabileceğini belirtmiştir. Phi

lips böyle bir programda hastanın aktivitelerini kontrol etmeyi ve inflamas

yon bulgularını izlemeyi öğrenmesi gerektiğini bildirmiştir. İyi eğitilmiş 

bir hastanın egzersizlerin türünü ve dozunu ayarlayarak, zararlı etkilerden 

kaçınabileceğini vurgulamıştır. 

Bizim hastalarımızın eğitim düzeyi düşük olduğu için kendilerine 

öğretilen kuralları tam olarak anlamakta ve uygulamakta zorluk çekiyorlar-

•• . -- • 
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dı. Bu durumu özellikle dirençli egzersizler sırasında gözlemledik. Hastala

rımızın çoğu direncin dozunu ayarlayamadıkları için çalışma sonunda 

eklemlerinde ağrı ve inflamasyonda artış meydana geldi. Bunun sonucunda 

da hastalar egzersiz yapmaktan kaçındılar. Dolayısıyla biz de dirençli 

egzersizleri çalışma programımızdan çıkardık. Hastalara ağrı limitine 

kadar olan akitf egzersizleri öğrettik. 

9- Vakaların Rehabilitasyon Programı Sonundaki Değerlendir

me Sonuçları 

Araştırmamızın başlangıcından 6 ay sonra rehabilitasyon grubun

daki hastaların yemek yeme, giyinme, kişisel hijyen, el ve ev aktivitelerin

deki fonksiyonel bağımsızlık seviyesinin arttığı ve ağrı şikayetinin azaldığı 

görüldü. Yorgunluk şikayetinin kişisel hijyen ve ev aktiviteleri dışında 

değişmediği, aktiviteleri yapma sırasında durmanın ise yemek yeme, kişisel 

hijyen ve ev aktiviteleri dışında değişmediği görüldü (Tablo 13, 15). 

Kontrol grubunda ise ev aktivitelerindeki yorgunluk hariç, diğer 

değerlendirme sonuçlarında değişiklik olmadığı bulundu. Ev aktivitelerini 

yapma sırasında ortaya çıkan yorgunluğun ise anlamlı olarak arttığı belir

lendi (Tablo 13, 16). 

Rehabilitasyon ve kontrol gruplarının test sonuçları karşılaştırıl

dığı zaman, her iki grup arasındaki farkın anlamlı olduğu görüldü (Tablo 

13, 17). 

Bu sonuçlara dayanarak rehabilitasyon programının RA'l; hasta

ların fonksiyonel bağımsızlık seviyelerini arttırdığını, ağrı ve yorgunluk 

şikayetlerini azalttığını söyleyebiliriz. 

Feinberg( 42), Lorig(72) ve Spiegel(l 10) yaptıkları araştırmalar 

sonunda rehabilitasyon programının fonksiyonel kapasiteyi arttırdığını; 

ağrı, hassasiyet ve ödemi azalttığını bildirmişlerdir. 
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Parker ve arkadaşları(90) yaptıkl~rı çalışmada hastalarını üç gru

ba ayırmışlardır. İlk grubu eğitim programına almışlar ve daha sonra sürek

li kontrolla çağırmışlardır. İkinci grubu ise ilk grupla aynı sürede eğitim 

programına almışlar, fakat ileri devrede kontrolla çağırmamışlardır. Üçün

cü grup ise sadece romatologlar tarafından takip edilmiş ve herhangi bir 

eğitim programına alınmamıştır. Bütün hastalar 1 yıl sonra yeniden değer

lendirilmiştir. Araştırmanın sonunda kontrolla çağırdıkları grubun eğitim 

programında daha başarılı olduğunu belirlemişlerdir. 

Bizim çalışmamızda 1 yıl sonra rehabilitasyon grubundan 10, 

kontrol grubundan 10 olmak üzere toplam 20 hasta tekrardan değerlendiril

di. Bu hastaların üçüncü test sonuçlarını, 6.ay sonundaki test sonuçları ile 

karşılaştırdığımız zaman (Tablo 18, 19, 20, 21) rehabilitasyon grubunda 

olan hastaların eğitim sonunda fonksiyonel seviyelerini koruduklarını, ağrı 

ve yorgunluk şikayetlerinde artma olmadığını belirledik. Kontrol grubunda 

ise giyinme ve kişisel hijyen aktivitelerini yapma sırasında ağrı şikayetinin 

arttığı, bunun dışında aktivitelerdeki fonksiyonel bağımsızlık seviyesinde, 

ağrı ve yorgunluk şikayetinde değişme olmadığını gördük. 

Bir yıl sonra rehabilitasyon grubundan değerlendirdiğimiz 10 has

tanın ortak özelliği, son 6 ayda kontrolla çağrılmalarına rağmen, gerek tele

fonla gerekse bizzat kliniğe gelerek bizimle bağlantılarını devam ettirmele

riydi. Bu hastalar ev programlarını hemen hemen tam olarak uyguluyorlar

dı. 

Bir yıl sonra kliniğimize gelmeyen, fakat telefonla bağlantı kur

duğumuz 22 hasta ise son 6 ay içinde bizimle hiç bir bağlantı kurmamıştı. 

Bu grup içinde rehabilitasyon programına katılan 9 hasta ise telefonda 

egzersiz programını uyguladıklarını, fakat enerji koruma prensiplerini 

büyük oranda yerine getiremediklerini söylediler. 

Bu gözlemlerimiz sonucunda, biz de RA'li hastaların rehabilitas

yon programında sık sık kontrollara gelerek başarılı olabileceklerini söyle

yebiliriz. 

-
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Kontrol grubunda olan hastalarımızın 1 yıl sonra giyinme ve kişi

sel hijyen aktivitelerinde ağrı şikayetinin artmasının (Tablo 21) uyarıcı bir 

gösterge olduğunu düşünüyoruz. Bu aktivitelerde ellerin kullanımının ön 

planda olması, ellerin daha fazla zorlanmasına yol açmaktadır. Dolayısıyla 

ağrı şikayetinin bu aktivitelerde öncelikle ortaya çıkmasının normal olduğu 

kanısındayız. 

Pincus(94) yaptığı araştırmada 75 RA'li hastayı 9 yıl takip etmiş

tir. Çalışmasının sonunda hastaların muskuloskeletal fonksiyonlarında 

belirgin bir gerileme olduğunu görmüştür. 

Biz araştırmamız sonunda, geçen yıllara göre ortaya çıkan fonksi

yonel bozuklukların derecesi hakkıda kesin bir sonuç belirtemeyiz. Özellik

le rehabilitasyon programının RA'li hastaların yaşamlarının ileri bir devre

sinde, fonksiyonel olarak büyük oranda veya tamamiyle bağımlı olmalarını 

önleyebileceğini söylememiz mümkün değildir. Bununla beraber 1 yıl sonra 

gördüğümüz 20 hastanın değerlendirme sonuçlarını incelediğimiz zaman, 

rehabilitasyon grubunun fon ksiyonel açıdan kotrol grubuna göre daha iyi 

durumda olduğunu gördük. 

Bu gözlemimiz sonucunda rehabilitasyon programına katılan 

RA'li hastaların ağrı ve rahatsızlık duymadan fonksiyonel bağımsızlık sevi

yelerini, rehabilitasyon programına katılmayan hastalara göre daha uzun 

süre devam ettirebileceklerini söyleyebiliriz. 

Walker(121) 20 RA'li hastayı 8 ay takip etmiştir. Bu hastalardan 

kontrol grubu olarak kabul edilen 10 hastaya egzersiz programı uygulan

mış, diğer 1 O hasta ise iş ve uğraşı tedavi ( occupational therapy) programı

na alınmıştır. Çalışma sonunda ikinci gruptaki hastaların tedaviye daha iyi 

cevap verdiklerini ve daha kısa sürede maksimum gelişmeye ulaşıldığını 

belirtmiştir. 

Walker'ın 1960 yılında belirttiği gibi biz de çalışmamızın başlan

gıcında RA'li hastaların rehabilitasyon programında sadece egzersize yer 
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vermenin yanlış olduğunu düşündük. Bu nedenle araştırmamızda üzerinde 

özellikle durduğumuz konu iş ve uğraşı tedavi prensiplerini yerine getir

mek oldu. Eklem koruma yöntemlerinin eğitimi, yaptığımız splintler, öner

diğimiz yardımcı aletler, öğrettiğimiz terapötik egzersizler ile hastalarımı

zın günlük yaşamlarındaki fonksiyonel seviyelerini koruyarak; ağrı ve rahat

sızlık duymadan aktivitelerini yapmalarını sağlamaya çalıştık. 

Çalışmamız sonunda uyguladığımız rehabilitasyon programının 

RA'li hastalara kendilerine düşen görevleri öğretmek ve bunları günlük 

yaşamlarında uygulamaları açısından yeterli olduğuna karar verdik. Bunun

la beraber bizim programımızın sosyal yaklaşım açısından tam olarak 

uygun olmadığını düşünüyoruz. Bu kanıya varmamızda en büyük neden, has

talarımızın aile yakınlarının ve sosyal çevrelerinin kendilerine düşen 

sorumlulukları yerine getirmemeleriydi. RA'li hastanın rehabilitasyon prog

ramından istenen neticeyi alabilmek için aile ve sosyal çevresinin de tedavi

ye uyum içinde olması gerektiği kanısındayız. Bu nedenle düzenlediğimiz 

programa sosyal çevrenin eğitimiyle ilgili bir bölümün eklenmesinin fayda

lı olacağı inancındayız. 

Sullivan(t 13 }, Parker(90), Wright( 125), Reissine(97) ve arkadaş

ları da RA rehabilitasyonunda sosyal çevrenin eğitiminin önemli olduğunu 

belirtmişelrdir. 

Araştırmamızda değerlendirme yaparken hastalarımıza gün için

de genel yorgunluk hissedip etmediklerini sorduk. Çalışmamızın sonunda 

başlangıçtaki, 6 ay ve 1 yıl sonraki cevapları karşılaştırdık (Tablo 24, 28). 

6 ay sonraki sonuçlar incelendiği zaman hem rehabilitasyon hem kontrol 

grubundaki hastaların genel yorgunluk şikayetlerinde ileri derecede anlam

lı azalma olduğunu gördük. 20 hastanın 6 ay sonundaki sonuçlarını 1 yıl 

sonraki ile karşılaştırdığımız zaman, her iki grupta anlamlı bir farklılık 

olmadığını belirledik. 

Araştırmamız sırasında ayrıca normal eklem hareketleri sırasın

da elde ağrı meydana gelip gelmediğini de değerlendirdik. Başlangıçta ve 6 

-
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ay sonra elde ettiğimiz sonuçları karşılaştırdığımız zaman, her iki grubun 

sağ ve sol ellerinde, ağrının anlamlı şekilde azaldığını bulduk (Tablo 25). 

20 hastanın bir yıl sonraki test sonuçları incelendiği zaman, rehabilitasyon 

grubundaki hastaların 6 ay öncesine göre ellerindeki ağrı şikayetinde deği

şiklik olmadığını, kontrol grubunda ise arttığını gördük (Tablo 29). Bu 

sonuç da bize rehabilitasyon programına katılan RA'li hastaların yaşamları

nı ağrısız bir şekilde daha uzun süre devam ettirebildiklerini göstermekte

dir. 

Yaptığımız bu istatistiki incelemeler sonunda rehabilitasyon 

programının RA'li hastaların hem aktiviteler sırasındaki ağrı ve yorgunluk 

şikayetlerini hem de genel yorgunluk ve eklem hareketleri sırasındaki ağrı

yı azalttığını belirledik. Medikal tedavinin ise genel yorgunluk ve eklem 

hareketleri sırasında meydana gelen ağrı şikayetelrini önlemede daha etki

li olduğunu bulduk. 

Araştırmamızın başalngıcında bütün hastaların fonksiyonel 

bağımsızlık seviyeleri Steinbrocker'ın(t 11) sınıflamasına göre il . adımdı. 

Dolayısıyla hastalarımızın fonksiyonel bağımsızlık seviyelerini ciddi boyut

larda etkileyen, onları yatağa bağımlı hale getirecek şiddette eklem defor

miteleri ve !imitasyonları yoktu. Hastalarımızda belirlediğimiz deformite 

ve !imitasyonlar Tablo 11, Tablo 12'de görülmektedir. Çalışmamızın sonun

da her iki gruptaki hastaların eklem deformite ve limitasyonlarında anlam

lı bir değişiklik olmadı. 

Brattström(21 ), Evans(39), Fess( 43) ve Merrit(83) yazılarında 

RA'li hastalarda deformiteleri düzeltmek için konservatif metodların etkili 

olmadığını belirtmişlerdir. 

Biz araştırmamızda direkt deformiteleri düzeltmek amacıyla her 

hangi bir program uygulamadık. Çalışmamız sırasında eklem koruma pren

siplerine uyulması ile deformitelerin oluşmasının veya mevcut deformitele

rinin artmasının önlenebileceğini düşündük . Bununla beraber araştırmamı

zın sonunda, uyguladığımız rehabilitasyon programının deformiteler üzerin-
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de nasıl etki ettiği hakkında bir sonuç söylememiz mümkün değildir. 

Bunun nedeni hastalarımızın 6 ay ve 1 yıllık takip sürelerinin bu konu hak

kında fikir yürütmek için kısa olmasıdır. Üstelik 1 yıl sonunda değerlendir

me imkanı bulduğumuz hasta sayısı da azdır. 

Mowatt(86), Norris(87) ve Wilson( 124 )'de RA'li hastaların 

deformitelerinin takibinde uzun süreli araştırmaların gerekli olduğunu 

belirtmişlerdir. 

Araştırmamız sonunda eğitim programına alınan bayan hastala

rın genellikle ev işlerini yapmaktan çekindiklerini belirledik. Hastalar ken

dilerine önerilen yardımcı aletleri yaptıramadıklarını, bu nedenle eklemle

rine zarar verici işler yapmamaya çalıştıklarını ifade ettiler. Bu düşünce 

hastaların günlük yaşamlarında daha az aktif olmalarına neden olmuştur. 

Hastalarımız bir çok ev işini yapabilmelerine rağmen, eklemlerini korumak 

için bunları yapmıyorlard ı. Ailenin diğer üyeleri de kendilerine genellikle 

yardımcı olmuyordu. Bu durum hastanın aile içinde kendine düşen görevle

ri tam olarak yerine getirmemesine yol açmıştır. 

Sliwa(105), Brattström(21), Moore(85) ve Dorto(34) yardımcı 

aletlerin RA'li hastaların günlük aktivitelerini daha raha t yapmalarını sağ

ladığını ve bağımsızlık seviyelerini arttırdığını belirtmişlerdir. 

Biz de RA rehabilitasyonunda eklem koruma yöntemlerinin gün

lük yaşamda uygulanabilmesinde yardımcı aletlerin önemli rolü olduğunu 

ve tedavi programında üzerinde durulması gerektiğini düşünüyoruz. 



101 

SONUÇ --------~ ___ =-__:::-------_:;;;.._- -____ -

1- Rehabilitasyon programı RA'li hastaların el ile ilgili fonksiyonel aktivi

telerindeki bağımsızlık seviyelerini arttırmakta, ağrı ve yorgunluk şika

yetlerini azaltmaktadır. 

2- Rehabilitasyon programına katılan RA'li hastalar ağrı ve rahatsızlık 

duymadan fonksiyonel bağımsızlık seviyelerini, rehabilitasyon programı

na katılmayan hastalara göre daha uzun süre devam ettirmektedirler. 

3- RA'll hastalara uygulanan rehabilitasyon programı hem aktivitelerin 

yapılması sırasındaki ağrı ve yorgunluk şikayetlerini hem de genel yor

gunluk ve normal eklem hareketleri sırasındaki ağrıyı azaltmaktadır. 

Medikal tedavi ise genel yorgunluk ve normal eklem hareketleri sırasın

da meydana gelen ağrı şikayetlerini önlemede daha etkilidir. 

4- RA rehabilitasyonunda başarılı olabilmek için hastalar sık sık kontrolla 

çağrılmalıdırlar. 

5- RA'li hastaların rehabilitasyonundan istenilen neticeyi alabilmek için 

aile ve çevrenin de tedaviye uyum içinde olmaları gerekmektedir. Bu 

nedenle rehabilitasyon programına sosyal çevrenin eğitimi ile ilgili 

bölüm de eklenmelidir. 
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ÖZET 

İstanbul Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü'n

de yapılan çalışmamız, rehabilitasyon programına katılan RA'li hastaların 

el ile ilgili fonksiyonlarındaki bağımsızlık seviyelerinde gelişme olup olma

dığını belirlemek amacı ile düzenlenmiştir . 

Araştırmamıza RA tanıs ı konmuş kronik dönemde olan 57 hasta 

alınmıştır . Bu hastalardan rastgele seçilen 30'una 1 ay süre ile klin ikte 

yatarken rehabilitasyon programı uygulanmış ve daha sonra ev programı 

verilerek 5 ay ayaktan takip edilmiştir. Geri kalan 27 hasta ise kontrol gru

bu olarak kabul edilmiş ve programa alınmamıştır . 

Hastalar araştırma başlangıcında ve 6 ay sonra olmak üzere iki 

defa yemek yeme, giyinme, kişisel hijyen, el ve ev aktivitelerindeki fonksi

yonel bağımsızlık seviyeleri, ağrı ve yorgunluk şikayetleri, aktiviteleri yap

ma sırasında durup durmadıkları açısından değerlendirilmiştir. Elde edilen 

sonuçlar istatistiki metodlar kullanılarak yorumlanmıştır. 

Araştırmamızın başlangıcından 1 yıl sonra 10 rehabilitasyon, 10 

kontrol grubundaki 20 hasta üçüncü defa tekrar değerlendirilerek, sonuçla

rı incelenmiştir. 

Çalışmamızın sonunda rehabilitasyon programının RA'li hastala

rın el ile ilgili fonksiyonlarında bağımsızlık seviyesini arttırdığı, ağrı ve 

yorgunluk şikayetini azalttığı belirlenmiştir . 
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SUMMARY 

The aim of this study was to determine whether any 

improvements took place in hand functions of patients with rheumatoid 

arthritis {RA) after a carefully designed rehabilitation program. 

This study covered 50 patients with RA. 30 of them received a 

rehabilitation program for 6 months and 27 did not (the control group ). 

Each patient was tested immediately before the treatment. at 6 

months after the treatment with a functional capacity form which included 

eating and dresing activities, hygine, manual dexterity and household 

activities. Pain, fatigue, rest and functional independence in these 

activities were evaluated. 20 patients were tested again at 12 months after 

treatment. 

At the end of our study, the level of functional independence 

increased and the rating of patients' pain and fatigue decreased in 

rehabilitation group. 

This study shows that rehabilitation treatment has a very 

important role in hand functions of RA patients. 
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EKl 
ROMATOİD ARTRİTLİ HASTALAR İÇİN EGİfİM REHBERİ 

1. Omuz Hareketleri: 

j 

a 

1 1 
1 \ 

ı I 
i I 
1 \ 

' . 
\ .· 
1' ' . 
' 1 .. 

Yapmaya çalı§: 

b 

\ 
.- -~' .. : .- ·' . , .. 

I 

c 

a) Kolunu başının yanına gelecek şekilde öne kaldır 
b) Kolunu vücudunun yanına gelecek şekilde aşağı indir 

d e 

c) Kolunu vücudundan uzaklaşacak şek.ilde yana aç ve tekrardan vücudunun yanına getir 
d) Ellerini başının arkasına koy 
e) Ellerini belinin arkasına koy 
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2. Dirsek Hareketleri: 

a 

Yapmaya çalış 
a) Kolunuzu dirsekten omuza doğru bükün 
b) Kolunuzu dirsekten aşağıya doğru açın 

3- Önkol hareketleri 

-
~ 
' ' ... _ 

Yapmaya çalış 

a 

a) Avucunu yukarı tavana doğru çevir 
b) Avucunu aşağı yere doğru çevir 

-
1.-:--ı;.· .. ~, . .. . ' ' . .! ': •,• ,. ~ 

.. - ... ' ' ! • 
,,1·.:~:: 
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b 

(Bu hareketleri yaparken dirsek vücut yanında ve 90° bükük olmalıdır) 



4- El Bileği Hareketleri 

~ ___ 
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l I 11 ,' 
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Yapmaya çalışın 
a) Bileğinizi aşağı doğru bükün 
b) Bileğinizi yukarı doğru kaldırın 
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c) Elinizi bilekten küçük parmağa doğru bükün 
d) Elinizi bilekten başparmağa doğru bükün 

5- Parmak Hareketleri 

a 

Yapmaya çalışın 
a) Parmaklan yumruk şeklinde bükün 
b) Parmaklan açın 

b 

d 

b 
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c d e 

c) Parmaklan birbirinden uzaklaşacak şek.ilde yana açın 
d) Parmaklan birbirine yaklaşacak şek.ilde kapatın 
e) Parmaklan küçük parmağa doğru açın 

f g 

f) Elinizi bir masa kenarına dayayın ve her parmağı birinci eklemden itibaren aşağı 
bükün 

g) Elinizi bir masa kenarına dayayın ve her parmağı ikinci eklemden itibaren aşağı bükün 

h 

h) Başparmağı. yukarı kaldırın 
ı) Başparmağı avuç içine temas edecek şek.ilde bükün 

ı 
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l 

i) Başparmağı dOz olarak avuca bitişik şekilde tutun 
j) Başparmağı dOz olarak avuçtan uzaklaştırın 

j k 

k) Başparmak ve parmaklan yana açın 
1) Başparmağın ucunu her parmağın ucu ile ayn ayrı birleştirin 



m 

m) Başparmağın uç kısmını dUzeltin 
n) Başparmağın uç kısmını bükün 

124 

n 

o 

o) Parmakların ilk iki eklemini bükün ve bu pozisyonu koruyarak üçüncü eldemden par
maklan yukarı kaldırın. 
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1. ZARAR VERİCİ DURUŞTAN KAÇINMAYI ÖGRENME 

Uzun süre aynı pozisyonda kalmayın. Aksi takdirde eklemleriniz

de sertlik, ağrı oluşabilir ve deformiteler meydana gelir. Eklemlerinizin 

pozisyonu hem aktiviteler sırasında, hem de istirahat sırasında önemlidir. 

Her zaman uzun süre eklemlerinizin bükük pozisyonda kalmasından kaçı

nın. 

Aşağıda oturduğunuz veya yattığınız zaman korumanız gereken 

pozisyonlar gösterilmiştir. 

A. OTURMA 

B.YATMA 

Oturduğunuz sandalyenin sırt dayama 
yeri düzgün, oturma yeri sert olmalıdır ve 
kol dayama yerleri bulunmalıdır. 
Oturma srrasında baş yukarda, omuzlar 
ve kalçalar sandalyenin gerisinde olmalı 
ve ayaklar tabana düz şekilde temas etme
lidir. 

Yatağınız sert olmalıdır veya yatağınızın 
altında sert bir tahta bulunmalıdır. 
Yatarken sırt, kalça ve dizler düz pozis
yonda olmalıdır. 
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C. AYAKTA DURMA 

J 

1. Ayaklarınızı yere rahat bir pozisyon
da yerleştirin. Ayak parmaklarını
zın ucuna doğru, ağırlığınızı öne 
verin 

2. Dizlerinizi düz tutun fakat kilitleme
yin 

3. Kann adelelerinizi içeri ve yukan 
doğru kasın ve kalça adelelerinizi 
sıkıştırın. Bu hareket sırasında 
nefes tutmayın. 

4. Kollanruz vücudunuzun yanında, 
düzverahatpozisyondaolmalı 

5. Başınızı dik tutun 
6. Toz bezi gıöi bir eşya kullanıyorsa

nız, sol bacağınız önde olmalıdır. 
Bu pozisyonda ağırlığınızı bir bacak
tan diğerine aktarabilir ve vücudu
nuzu rahatlıkla döndürebilirsiniz. 

Ayna önünde çalışmalar yapın ve neyin doğru olduğunu hissetmeyi öğrenin. Bilinçli ola
rak en uygun şekilde durma alışkanlığı kazanın. 

O.AYAKKABILAR 

Alçak, geniş topuklu olan ve parmak kısmı dar olmayan ayakkabıları kullanın. 



127 

E. YATAKTAN KALKMA 

a) Dizlerinizi birbirine yaklaştırarak bir tarafa dönün 

b) Dizlerinizi ve ayaklarınızı 
yatağın kenarına doğru getirin. 

F. YATAGA YATMA 

c) Avucunuzu yatağın kenarına yerleştirin, elini
zi dÜZ olarak aşağı doğru itin ve bacaklarını
zı yatağın kenarından aşağı doğru sallandı

rın. 

Yataktan kalkmadaki hareketleri ters sıra ile yapın. 

•Yatağa yatma ve kalkma sırasında ANİ ve SERT hareketlerden kaçının. 
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G. SANDALYEDEN KALKMA 

a) Otunna yerinin kenarına doğru gelin 
b) Ellerinizi birbirine kenetleyerek, kollanruzı öne uzatın 
c) Ayaklarınızın üzerine öne doğru eğilin 
d) Dizlerinizi düzleştirerek ayağa kalkın 
e) Kolluk yeri olan sandalyelerde, önkollanruzı sandelyenin kolluk yerine yerleştirerek 

sandalyeyi itebilirsiniz. 

DİKKAT: Yatak veya sandalye gibi yerlerden kalkına ve oturma sırasında asla elinizi 
yumruk pozisyonunda tutmayın. Bu aktiviteler sırasında mümkün olduğu 

kadar ellerinizi kullanmayın, fakat elinizi kullanmak zorunda kalırsanız her 
zaman parmaklarınızı düz tutun ve ağırlığı avuç içine verin. 

I 

Doğru Yanlış 
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il. ŞEKİL BOZUKLUGUNA SEBEP OLABİLECEK KUVVETLEDEN 

KAÇINMA 

A. İÇ KUVVETLER: "İç kuvvetler" kas kasılması ile meydana gelir. Şekil 

bozukluğunu oluşturabilen iç kuvvetlere şu örnekleri verebiliriz: 

1. Parmakları uzun süre kuvvetli şekilde bükük tutma 

Örnek: Uzun süre tığ ile el işi yapmak. 

Alternatif Metod: Tığın sapını bir sünger ile kalınlaştırın. Elinizin 

küçük parmak tarafını masa üzerine destekleyerek, kısa sürelerde el işi 

yapın. 

2. Bileği uzun süre kuvvetlice bükük tutma 

Örnek: Otobüsle ayakta giderken barlardan tutma. 

Alternatif Metod: En iyi çözüm, otobüsle giderken oturmaktır. Bu müm

kün değil ise, vertikal bir barın yanında durmaya çalışın. Önkolunuzu 

barın etrafında dolanacak şekilde yerleştirin ve barı tutarken dirseğini

zin hafif bükük pozisyonunu koruyun. 

B. DIŞ KUVVETLER: Bir cismin vücut üzerinde oluşturduğu kuvvetlere 

"dış kuvvetler" denir. Şekil bozukluğu oluşturabilen dış kuvvetlere şu örnek

leri verebiliriz: 

1. Ağırlık 

a) Vücut ağırlığının artması: Örnek: Fazla kilolu olmanız, eklemleri

niz üzerinde aşırı zorlanmaya neden olur. 

Alternatif Metod: Fazla kiloluysanız, kilo vermeniz gerekir. 

b) Bir cismin ağırlığı: Örnek: Paltonuzu askıya asarken parmaklar 

üzerine binen aşırı yük. 

Alternatif Metod: Mümkün olduğu kadar omuz ve dirsek gibi 

büyük ve kuvvetli eklemleri çalıştırın. Paltoyu askıya asarken iki 

elinizi birlikte kullanın. 
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2. Eklemler Üzerindeki Çekme Yönü 

Örnek: Parmakları kullanarak ağır bir pazar arabasını çekmek. 

Alternatif Metod: Arabayı vücudunuzun önünde tutun ve bütün vücut 

ağırlığını kullanarak arabayı itin. 

111. ZARAR VERİCİ KUVVETLERDEN KAÇINMA 

Bu bölüm aktivitelerin yapılması sırasında, eklem koruma tekniklerinin 

uygulamasına ait yöntemler hakkında bilgi vermektedir. Bu yöntemler baş

langıçta, günlük yaşamda uygulanması zor görünmesine rağmen, günlük 

yaşamda alışkanlık haline getirilmesi zor değildir. Gösterilen yöntemleri 

bir kaç defa tekrar ederek, yeni çalışma alışkanlıklarınızı kazanabilirsiniz. 

1. KALDIRMA VE TAŞIMA 

A. Alışveriş Çantası: Çantayı kaldırmak için önce dizlerinizi bükerek 

çömelin ve sonra kollarınızı çantanın etrafına dolayın. Çantayı tutar

ken dirsek ve el bilekleriniz bükük olmalıdır . Böylece çanta sıkıca 

göğüste tutulabilir. Dizlerinizi düzleştirerek çantayı yerden kaldırın. 

Kaldırmanız gereken yük çok ağırsa ya el arabası kullanın ya da mar

ket veya bakkalda çalışanlardan yardım isteyin . 

B. Eşyaları Rafdan Almak: 

J Ç/ 

a) Bir elin avucunu alınacak cis

min kenarına ve diğer elin par

maklarını, avuç yukarı bakacak 

şekilde, rafın altına yerleştirin. 

b) Cisimi rafın köşesine doğru 

kaydırın ve diğer avucun üstü

ne koyun. 
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Cisim geniş ve ağırsa, bilekler düz pozisyonda tutularak, her iki elin avuç 

içi ile cismi kavrayın. Cismi kaldırma sırasında dirsek ve omuz kaslarının 

kuvvetinden yararlanın. 

C. Dolu Kaplar: 

Tava veya kavanoz gibi ağır bir kabı her iki elinizi kullanarak taşıyın. 

a) Bir elin parmaklarını düz tutun 

ve bu elin avucuna tavanın sapı

nı yerleştirin. Diğer elin de par

makları düzken, avuç içini tava

nın yan ve alt tarafına doğru 

yerleştirin. Kaldırma sırasında 

ellerinizi tavaya basınç yapacak 

şekilde itin. Tavayı en yakın 

yere kadar kaldırın ve sonra 

mümkünse koymak istediğiniz 

yere kadar kaydırın. 

b) Bu tutuş şekli YANLIŞTIR . 
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D. Tepsi: 

Her iki elinizi tepsinin tutma yerinin altına yerleştirin. Bu tutma sırasında 

bilekler ve parmaklar düz olmalıdır. Tepsiyi kaldırarak en yakın yere 

koyun. 

E. El Çantası: 

-' a) Evrak çantaları taşırken dirseği

nizi bükük tutun, çantanızı 

kolunuzun altına yerleştirin. 

Kolunuzu vücudunuza doğru 

bastırarak çantayı tutun. 

Çantayı vücudunuzun her iki 

yanında taşıyın. 

b) Saplı bir çanta kullanıyorsanız, 

sapın genişliği kolunuza uygun 

olmalıdır. Çantayı önkolun üze

rinde, dirseğinizi bükük tuta

rak taşıyın. 

Çanta içinde sadece gerekli 

eşyalar olsun. 

Büyük çantaların sapını omuzu

nuz üzerine asın. 

c) Çantayı elde taşımak YANLIŞ

TIR. 
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G. Palto: 

Askıdan paltonuzu alırken, dirseğinizi bükük ve bileğinizi düz pozisyonda 
tutun. Yumruklarınızı paltonun omuzlarına yakın kısmına yerleştirin. Kol
larınızı yukarı kaldırarak paltoyu askıdan alın. Sağ eliniz ile paltonun sol 
omuzunu tutarken, paltonun sağ omuzunu sol omuzunuz üzerine yerleşti
rin. Sol elinizi sol kol yerine sokun ve sağ elinizin yardımı ile paltoyu sırtı
nıza doğru yerleştirin . Daha sonra sağ elinizi sırtınızın gerisine doğru uza
tarak, sağ kol yerine sokun. 

2. KAPI VE ÇEKMECE AÇMA 

A. Kapı Tokmakları 

Daha sonra kapının açılması şöyle olur: 

a) Sol tarafa dönerek açılan kapı 
tokmakları için, sağ el ve kolu
nuzu kullanın, küçük parmağı

nız kapının yanında olacak 
şekilde elinizi yerleştirin . El 
bileğiniz yukarı kalkık olma lı 

ve sağ el topuğunuz tokmak 
üzerine yerleştirilmelidir. 

b) Tokmağı dirseğinizi düzelterek 
çevirin. 

Not: Kapının sağ tarafına çevrilen 
tokmaklar için, sol el ve kolu
nuzu kullanın . 

ı. Kendinizden uzaklaşarak açma: Bacağınızı kullanarak kapıyı itin. 
2. Kendinize doğru açma: Kapı tokmağını her iki avucunuz içinde kavrayın 

ve geriye doğru adım atarak, kapıyı çekerek açın . 



B. Buzdolabının Açma Sapı 

C. Araba Kapısı 

t 
Kuş Bakışı 
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Bileğinizi ve parmaklarınızı düz 
tutun. Avucunuz yüzünüze dönük 
olacak şekilde, elinizi sapın arasın
dan sokun. Sap bileğinizden yukarı
da önkolunuza dokusnu. Kapıyı 

açmak için kolunuzu kendinize doğ
ru çekin. Kapatmak için önkolun 
küçük parmak tarafını veya kalçanı
zı kullanın. 

a) Önce avuç içi yüzünüze doğru, 
bileğiniz ve parmaklarınız düz 
pozisyondayken, sol elinizi tok
mak ve kapı arasına yerleştirin. 
Kapı tokmağı avuç içi hizasın
da olmalıdır. 

b) Sonra sağ elinizin küçük par
mak tarafını, araba kapısının 

düğmesine karşı yerleştirin. 

Sağ elinizi düğmeyi itmek için 
kullanın, sonra sol eliniz ile 
kapıyı açın . 

Sap yeri el geçmeyecek kadar dar 
olan kapıların sapına bir havlu bağ
layın ve elinizi bu havlunun arasın
dan sokun. 
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D. Çekmece veya Dolap Tokmakları 

Çekmeceyi açmak için, parmaklarınızla tokmağı hafifçe kavrayın. Daha 

sonra bileğinizi sabit tutarken omuz ve dirsek hareketlerini kullanarak çek

meceyi çekerek açın. 

Çekmeceleri kapamak için: 

a) Bel seviyesinde veya daha yukarda 

~~~ 
t t 

b) Bel seviyesinden aşağıda 

Kuş Bakışı 

Dirsekler bükük ve avuç içi aşağı 

doğru iken, elinizin küçük parmak 

tarafını çekmecenin yanına yerleş

tirin. Dirseklerinizi düzleştirerek 

çekmeceyi kapatın. 

Dirsekler düz pozisyonda iken, 

avuç içini düz olarak çekmece üze

rine yerleştirin. Bileğinizi sabit 

tutarak ve omuz hareketlerini kul

lanarak, çekmeceyi kapatın. 



136 

3. KAVANOZ VE KONSERVE KUTUSU KAPAKLARINI AÇMA 

A. Yüzük Şeklinde Açma Yeri Olan Konserve Kutusu 

B. Vakum Kapaklar 

Bir el ile kutuyu ve diğer el ile bir 

bıçağın sapından tutarak, bıçağın 

uç kısmını yüzükten geçirin. Bıçağı 

tutan elinizin avucunu kullanarak, 

sapı aşağı doğru itin. Bu işleme 

yüzük konserve kutusundan çıkana 

kadar devam edin. 

a) Kavanozu bir eliniz ile tutun ve 

diğer elin avuç içini kapağın 

üzerine koyun ve aşağı doğru 

basınç uygulayın. Aşağı doğru 

basınç uygulamaya devam eder

ken, baş parmağınız yönünde 

kolunuzu içeri doğru döndüre

rek kapağı açın. 

Ters el ile aynı yöntemi kullana

rak kapağı kapatın . 

DİKKAT: Her zaman kolunuzu baş parmağınız yönünde içeri doğru çevi

rin. Kavanozun kaymasını önlemek için, yaş bir bez veya sünger 

kullanabilirsiniz. 

b) Parmakları kullanarak kavanoz 

kapaklarını açmak YANLIŞ

TI R. 
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4. BIÇAKLARI KULLANMA 

Et veya sebze gibi keseceğiniz mad
deyi önünüze yerleştirin. El ve 
önkol, vücudunuzun önünde ve avu
cunuz yere doğru bakar şekilde 

tutulur. Bıçağın keskin ucu sizden 
uzak olmalıdır. Bıçağın sapı baş 

parmak ve avuç içi arasında tutul
malı ve PARMAKLARIN GEV
ŞEKLİÖİ KORUNMALIDIR. Sap 
avuca paralel olmalıdır ve PAR-
MAKLAR SAPI KA VRAMAMALI
DIR. 
Kesme sırasında bıçağı aşağı doğru 
itin ve kendinize doğru çekin. Bu 
işleme istediğiniz madde kesilene 
kadar devam edin. 

NOT: Sapı geniş olan veya kalınlaştırılmış bıçakları kullanmayı tercih 
edin. 

5. ELEKTRİK DÜÖMELERİ. ELEKTRİK FİŞLERİ VE MUSLUKLARI 
KULLANMA 

A. Elektrik Fişleri 

Elektrik fişleri pirize takıp çıkarma parmakları zorlar. Bu nedenle aletle
rin açıp-kapama düğmelerini kullanmak tercih edilmelidir. Aletin açıp-ka
pama düğmesi yoksa, elektrik kordonunun üzerine bir düğme takılabilir. 
Bu düğmenin maliyeti çok ucuzdur. 

Fişi pirize takma: Fişi iki elinizin topuk kıs
mı arasında ve pirize sokulacak tarafı küçük 
parmak yönünde olacak şekilde tutun. Fişi 

sıkıca tutarak pirize sokun, kollarınızı iterek 
basınç uygulayın. 

Fişi prizden çıkarma: Fişi takmada olduğu 
gibi tutun. El topukları ile fişe basınç uygula
yın ve fişi çekin. Çekme sırasında her iki 
kolunuzu kullanın. 



B. Elektrik Düğmeleri 

• ............._..._ ______ ~ ~ -
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En iyisi itilerek açılıp-kapanan düğme

lerdir. Düğmeyi açıp-kapatırken bileği

niz ve parmaklarınız düz pozisyonday

ken, elinizi düğme üzerine yerleştirin 

ve kol hareketini kullanın. 

NOT: Düğmeyi baş parmağınız ile itmekten kaçının. 

C. Musluklar 

1. Dört köşeli veya sirküler musluklar 

Parmaklarınızın düz pozisyonunu koru

yarak, avuç içinizi musluğun üzerine 

yerleştirin. Dirseğinizi düzleştirerek ve 

omuzunuzdan iterek, musluğun üzerin

den aşağı doğru basınç uygulayın. 

Parmaklarınızı ve dirseğinizi düz tuta

rak, kolunuzu başparmak yönünde içeri 

doğru çevirin. 

Musluğu açmak için sağ elinizin avuç içi

ni, kapamak için sol elinizin avuç içini 

kullanın. 



2. Kanat Şeklinde Musluklar 

\. 
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Kanat şeklinde bir musluğu açıp veya kapar

ken, her zaman bileğinizi yukarı kalkık 

pozisyonda tutun. 

Sol musluğu açmak için sol elinizin avuç içi

ni; 

Sol musluğu kapamak için sol elinizin sırtı
nı kullanın. 

Dikkat: Musluğu açıp-kapamak için, bilek 

hareketlerini değil, kol hareketlerini kulla

nın. 

Not: Sağ musluğu açmak için sağ elinizin avuç içini ve kapamak için sağ elinizin 

tersini kullanın. 

6. ÇAMAŞIR YIKAMA 

A. Ütüleme: 

Ütünün ön ucu sağ tarafa dönükse, ütüle

mek için sağ elinizi kullanın. Ütünün ön 

ucu sola bakıyorsa, sol eliniz ile ütüleyin. 

Ütünün sapını HAFİF TUTUN ve bileğini

zin düz pozisyonda olduğundan emin olun. 

Ütüyü OMUZ ve DİRSEK hareketlerini 

kullanarak hareket ettirin. 

Ütü yaparken sık sık DİNLENME ARASI 

verin. Uygun yükseklikteki bir ütü tahtasın

da ve OTURARAK ütü yapmayı tercih 

edin. 

Ütü tahtası yanında, ütülediğiniz eşyaları 

koyabileceğiniz bir sehpa bulundurun. 
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B. El ile Çamaşır Yıkama 

Yıkayacağınız eşyayı sabunlu su ile 

dolu olan bir lavabonun içine 
koyun. AVUÇ İÇİNİZ ile yıkayaca
ğınız çamaşırı tekrar tekrar aşağı 

doğru bastırarak, YIKAMA işlemi
ni yapınız. 
DURULAMA içinde aynı işlemi 

tekrarlayınız. Durulama suyunu 
lavabodan boşaltın. ZIT ELİNİZİ 
kullanarak, yıkadığınız şeyi lavabo
nun yan kenarına bastırarak SIK

MA işlemini yapın. 

DİKKAT: Elin BÜKME ve OÖUŞTURMA hareketini KULLANMAYIN. 

NOT: Bilek ağrılı ise, çamaşır önkollar arasına konur ve basınç omuzlar
dan uygulanır. 

7. TEMİZLEME 

A. Bulaşık Yıkama : 

Tabakları tutarken İKİ ELİNİZİ birden kullanın. 

Tabağı Tutma 

+-

Bilek ve parmaklarınız düz pozis
yonda, baş parmağınız avucunuzun 

yanında olmalıdır. 

Tabağı tutmayı devam ettirebilmek 
için, her iki eliniz ile birlikte taba
ğın kenarlarından basınç uygula

yın. 

Bir kerede sadece BİR TABAK 

tutun. Dirseklerinizi uzatarak, 
tabakları lavabonun içine doğru 

indirin. 
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Yıkama 

Yıkama için GENİŞ SÜNGER kullanın. Parmaklar düzken, elinizi süngerin üzeri

ne koyun. Süngeri tabak üzerinde hareket ettirirken, DİRSEK ve OMUZ hareket

lerini kullanın. 

Tabağı Yerine Koyma 

Tabağın arkasını temizlemek için, par

maklarınızın ucu vücudunuzdan uzak 

olacak şekilde, tabağın kenarından 

tutun. Tabağı kendinize doğru çekin, 

böylece kenarın dayanmasını sağlayın. 

Tabağı baş, işaret ve orta parmak ara

sında tutun. Yukarda tarif edildiği 

gibi, tabağın arka yüzünü süngerle 

yıkayın. 

Yukarda tarif edilen tabağı lavabonun içine koyma işleminin aynısı uygulanarak, 

tabak lavabo içinden çıkarılır. 

DİK.KAT: Bez ile kurulama yapmayın. Bulaşıkları kendi halinde kuruması için 

bırakın. 

B. Elektrikli Süpürge İle Süpürme: 

Parmaklar yere doğru, avuç yukarı 

bakar pozisyonda SOL ELİNİZİ uzata

rak, elektrik süpürgesinin sopasını, 

avuç içi ve önkolun üzerine yerleşti

rin. Sopa orta parmağınıza paralel 

olmalıdır. SAÔ ELİNİZ ile, avucunuz 

4qağı doğru yönelik olarak, süpürge

nin sapını hafifçe tutun. Sopa SAÔ 

ELİNİZİN avuç içine paralel olmalı

dır. Süpürme işlemini OMUZ ve DİR

SEKLERİNİZİ kullanarak yapın. 
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8. KİŞİSEL TEMİZLİK 

A. Dişleri Fırçalama : 

Fırçayı avuç içi ve baş parmak ara

sında tutun. Sap avuca paralel 

olmalıdır. Baş parmak avuç içine 

doğru getirilerek, fırça sapından 

tutulur. 

Ağzınızın SAÔ TARAFINDAKİ 

dişlerin DIŞ YÜZÜNÜ fırçalamak 

için, SAÔ ELİNİZİ kullanın ve fır

çanın kıllı kısmı YÜZÜNÜZE 

dönük olsun. Sağ taraftaki dişlerin 

İÇ KISMINI fırçalarken, fırçanın 

kıl kısmı AVUÇ İÇİNE dönük 
olsun. 

SOL TARAFTAKİ dişler için de 

aynı işlem, SOL EL ile tekrar edi

lir. 
Dişlerinizi KOL HAREKETLERİ 

kullanarak fırçalaın. 

DİŞ MACUNUNU fırçaya sıkmak için, macun tübünü lavabonun kenarına 

koyun ve avuç içi ile üstüne bastırın. 

B. Saç Tarama: 

Fırçanın sapını baş parmak ve avu

cunuzun arasında tutun. Sap par

maklarınıza paralel olmalı. Başını

zın SAG TARAFINI taramak için, 

SAÖ ELİNİZİ ve sol TARAFINI 

taramak için SOL ELİNİZİ kulla

nın. Bileğinizi düz pozisyonda 

tutun. Tarama sırasında DİRSEK 

ve OMUZ hareketini kullanın. 



C. Traş Olma: 

l. Elektrikli Traş Makinesi 
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Traş makinesini orta parmağınıza 

paralel olacak şekilde, avuç içinde 

hafifçe tutun. Yüzünüz ve boynunu

zun SAÖ TARAFINI traş etmek 

için, SOL ELİNİZİ; SOL TARAFI 

traş etmek için SAÖ ELİNİZİ kul

lanın. Traş olma sırasında bileğini

zi hafifçe yukarıya kalkık pozisyon

da tutun. 

Yüzünüz ve boynunuzda her yeri traş etmek için, KOL ve OMUZ hareketle

rini kullanın. 

2. Elektriksiz Traş Makinesi 
Makineyi orta parmağınıza paralel 

olacak şekilde tutun. Yukarıdaki 

prensipleri uygulayarak traş olun. 

3. Yukarıda tarif edilen tutma yöntemi ile, bacak ve koltuk altlarınızı da 

traş edebilirsiniz. 
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D. Aerosol Spreyleri Kullanma: 

Aerosol spreyleri HER İKİ elinizi 

kullanarak sıkın. Kutuyu bir elini

zin avuç içinde tutun. Diğer elin 

bileği hafif yukarı kalkık ve par

makları gevşek pozisyonda iken, 

avucunuzun topuk kısmı ile aeroso

lun baş kısmını aşağı doğru itin. 

DİKKAT: Baş kısmını bastırmak için, İŞARET PARMAÖINIZI KULLAN

MAYIN. 

iV. ENERJİ TASARRUFU 

A. Çalışmanın Basitleştirilmesi: 

Çalışmanın basitleştirilmesi, enerjinin korunması ve işin kolaylaştırılması 

için, günlük yaşam aktivitelerinde YENİ ÇALIŞMA YÖNTEMLERİNİN 

geliştirilmesi demektir. Çalışma sırasında yerine getirilmesi gereken işler, 

belli bir plan içinde ve düzgün şekilde yapılmalıdır. Böylece vücuda zarar 

veren hareketler mümkün olduğu kadar azaltılmış olur. 

ÇALIŞMANIN BASİTLEŞTİRİLMESİ İÇİN YÖNTEMLER: 

1. Planlama 

a) Yapılan işin gerekliliğine karar verin. 

Örnek: Bulaşıkları bez ile kurulama yerine, kendi halinde kuruma

ya bırakabilir miyiz? 
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b) işi kimin yapacağına karar verin. iş sizin için zararlı mı? 

Örnek: İşi eşiniz veya çocuklarınız yapabilir mi veya kuru temizle

me gibi dışardaki bir kuruluşa yaptırabilir misiniz? 

c) İşi yaparken hangi adımları takip edeceğinize karar verin. 

Örnek: Çamaşır yıkamadan önce ne yapmanız gerekir? Örneğin kir

li çamaşır torbasını makinenin yanına getirin, v.s. 

d) Takip edilen adımların sırasını planlayın. 

Örnek: Çalışma planınız, işi en az hareket ile ve en az zamanda 

tamamlamanızı sağlayacak düzende olmalıdır. 

e) Çalışma yerinize karar verin. 

Örnek: Masanız evrak dolabınız yanında olsun. Böylece bir çok 

kere kalkıp oturmanız önlenmiş olunur. 

f) işi yapmak için günün en iyi saatine karar verin. Aktiviteler gün 

boyuna yayılmalıdır. 

Örnek: Çamaşırları sabah yıkayın. Çamaşırları asma işlemini öğle

den sonra yapın. 

g) Yapmanız gereken işleri gözden geçirerek, gereken düzenlemeleri 

belirleyin. 
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2. Düzenleme 

a) Gerekli düzenlemelere karar verme. 

Örnek: Kullanılacak aletlere karar verme. Kek pişirmek için elek· 

trikli yumurta çırpacağının alınmasına karar verme vs. 

b) Aletlerin yerleştirilmesi, kullanım sıklığı göz önüne alınarak yapıl· 

malıdır. 

Örnek: Banyo ve mutfakta kullanmak için çift temizlik malzemesi 

olması. 

c) Sık sık kullanılan eşyaların yerleşimi, gereksiz çömelme, ayakta 

durma, kaldırma veya uzanmayı gerektirmeyecek şekilde olmalı· 

dır. 

Örnek: En çok kullanılan tavalar, fırının yanındaki delikli panoya 

asılmalıdır. 

d) Yeni düzenlemeler yaparak, gerekli bütün hareketler basitleştiril· 

melidir. 

Örnek: Mutfakta oturarak çalışmanızı sağlayacak bir sandalyenin 

bulunması gerekebilir. 

e) Gereksiz hareketleri yapmayın. 

Örnek: Sık sık kullandığınız eşyaları tezgah üzerinde, kolay erişe· 

bileceğiniz yerde bulundurun . Böylece gereksiz yere mutfak içinde 

yürümeniz gerekmeyecektir. 

f) Bazı işleri yapmayın. Bir işi yapmaya karar vermeden önce mutla· 

ka terapistinize danışın . 
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B. Vücudun Uygun Şekilde Kullanılması~ 

Vücudunuzun düzgün duruşunu devam ettirerek, enerjinizi koruyabilirsi

niz. Vücudun uygun şekilde kullanılabilmesi için, yapılan işlerde kuvvetli 

kasların kullanılması gerekir. Düzgün duruşu devam ettirmek ve yaptığınız 

işlerde bu duruşun size yardımcı olması için, kendi kendinizi eğitmeniz 

gerekir. 

VÜCUDU UYGUN BİÇiMDE KULLANMA YÖNTEMLERİ 

1. Yerden bir yük kaldırırken sırt kaslarınız yerine BACAK KASLARINI· 

ZI kullanın. 

Örnek: Çöpü kaldırmak için öne eğilmeyin. Bunun yerine dizlerinizi 

bükerek çömelin ve dizlerinizi düzleştirerek yerden kaldırma işlemini 

yapın. 

2. Ağır bir cismi kaldlrma yerine İTMEYi tercih edin . 

Örnek: Ağır bir mobilyayı hareket ettirmek için, vücud ağırlığınızı kulla

narak, mobilyayı itin. 

3. Mümkün olduğu kadar oturarak çalışın. Ağırlık taşıyan eklemler üzerin

de zorlanma meydana geldiği için, devamlı. ayakta durmayın. 

Örnek: Ütü masasının boyunu uygun şekilde ayarlayarak, oturarak ütü 

yapabilirsiniz. 

4. Çalışma yüzeyinin yüksekliği ve genişliği fazla eğilmeyi, aşırı uzanmayı 

veya kolları yorgunluk verici pozisyonda tutmayı önleyecek pozisyonda 

olmalıdır. 

Örnek: Daktilonun üzerine konulduğu masanın yüksekliği, dirseklerini

zin vücudunuzun yanında ve ellerinizin hafif yukarı pozisyonda olması

nı sağlayacak şekilde olmalıdır. 
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EK2 
ARAŞTIRMAMIZDA HASTALARA UYGULANAN SPLİNTLER 

BİLEK EL DİNLENME SPLINTİ (Şekil 1) 

Şekil 1: Bilek-el dinlenme splinti. Bilek 20° ile 30° ekstansiyon 

ve 10° ulnar deviasyon, MKF ve PIF eklemler 45° fleksiyon ve DIF eklem

ler hafif fleksiyon, başparmak abduksiyon ve internal rotasyon pozisyonun

dadır. Bilek sinovitisi, fleksör tenosinovitis ve karpal tünel sendromu oldu

ğu zaman bilek 10° ekstansiyonda pozisyoolanır. 

Kullanım amaçları; ağrıyı hafifletmek, inflamasyonu azaltmak, 

eklemlerin fonksiyonel açılarını devam ettirmek, yumuşak doku ve yapıları 

desteklemek ve korumak, fleksör kasların çekişini dengelemek, fonksiyonu 

arttırmak. 

Kullanım zamanı; geceleri veya gündüz yatarak dinlenme sırasın-

da. 

Endikasyonları: Bilek, parmakların ve başparmağın sinovitisin

de; multiple eklem kontraktürlerinin başlangıcında. 
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STATiK BİLEK SPLİNTİ (Şekil 2) 

Şekil 2: Statik bilek splinti. Bilek 20° ile 30° ekstansiyon pozisyo

nunda, parmakların ve başparmağın bütün hareketleri serbesttir. 

o -
Kullanım amaçları; ağrıyı hafifletmek, inflamasyonu azaltmak, 

karpal tünel sendromunun semptomlarını azaltmak, subluke olan bileğin 

stabilizasyonunu sağlamak, kavrama kuvvetini arttırmak, fonksiyonu arttır

mak. 

Kullanım zamanı; gündüzleri zorlayıcı veya ağrı meydana getiren 

aktiviteleri yapma sırasında. Ağrıyı hafifletmek amacıyla geceleri de giyile

bilinir. 

Endikasyonları: Bilek ağrısı nedeniyle el fonksiyonları engellen

diği zaman; bileğin inflamasyonunda; karpal tünel sendromu olan vakalar

da. 
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STATİK BİLEK-MKF STABİLİZASYON SPLİNTİ (Şekil 3) 

Şekil 3: Statik bilek-MKF stabilizasyon splinti. Bilek 20° ile 30° 

ekstansiyon, MKF eklemler 0° ekstansiyon pozisyondadır ve IF eklemlerin 

hareketl~ri serbesttir. 

Kullanım amaçları; ağrıyı hafifletmek. inflamasyonu azaltmak, 

eklemlerdeki uygun açılaşmayı devam ettirmek, fleksör kasların çekişini 

dengelemek, yumuşak doku ve yapıları desteklemek ve korumak, fonksiyo

nu arttırmak, intrinsik gerginliği önlemek. 

Kullanım zamanı; MKF sinovitisinde gece ve gündüz sürekli takı

lır. Gündüzleri kişisel hijyen ve egzersizleri için çıkarılır. MKF eklemlerin 

ulnar deviasyonunu ve subluksasyonunu önlemek için gece ve gündüz takı

lır. Gündüz egzersizler için, kaba ve üçlü kavramanın kullanıldığı aktivite

ler sırasında çıkarılır. İntrinsik kasların gerginliğinin tedavisi için, gerginli

ğin derecesine göre 1 'er saatten günde iki defa veya daha uzun süre, hatta 

geceleri de takılabilir. 

Endikasyonları; MKF ve bilek sinovitisi, MKF volar subluksasyo

nunun başlangıcında, kuğu-boynu deformitesinin başlangıcında veya intrin

sik gerginlikte. Bu splinti önerirken PIF eklemde aktif sinovitis bulunmadı

ğından emin olunmalıdır. 
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MKF SPLİNTİ (ULNAR DEVİASYON SPLİNTİ) (Şekil 4) 

Şekil 4: MKF splinti, intrinsik gerginlik olmadan MKF sinovitisi 

varsa MKF 30° fleksiyonda pozisyonlanır. MKF sinovitisi ile birlikte intrin

sik gerginlik varsa, işaret parmağın MKF eklemi hafif fleksiyonda, diğer 

parmakların MKF eklemleri 0° ekstansiyonda pozisyonlanır. 

Kullanım amaçları; ağrıyı hafifletmek, inflamasyonu azaltmak, 

eklemlerdeki uygun açılaşmayı devam ettirmek, aktiviteler sırasında ulnar 

deviasyonu kontrol etmek, intrinsik gergi nliği önlemek, fonksiyonu arttır

mak. 

Kullanım zamanı: Gün boyu takılır. Kişisel hijyen, kaba ve üçlü 

kavramaların gerektirdiği aktivitelerin ve egzersizlerin yapılması sırasında 

çıkarılır. MKF sinovitisi veya intrinsik gerginlik sırasında geceleri de takı

labilir. 

Endikasyonları: MKF eklemlerin sinovitisinde; MKF volar sub

luksasyonunun başlangıcında; kuğu-boynu deformitesinin başlangıcında; 

intrinsik gerginlikte, MKF eklemlerin ulnar deviasyonundaki artışta. Bu 

splint önerirken PIF eklemde aktif sinovitis bulunmadığından emin olunma

lıdır. 
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STATİK BAŞPARMAK SPLİNTİ (Şekil 5) 

Şekil 5: Statik başparmak splinti. KMK ve MKF eklemlerin 

immobilizasyonunu sağlar . IF eklem serbesttir. Başparmak abduksiyon 

pozisyonundadır. 

Kullanım amaçları: Ağrıyı hafifletmek, inflamasyonu azaltmak, 

stabiliteyi sağlamak, fonksiyonu arttırmak. 

Kullanım zamanı: Gece ve gündüz. Gündüzleri egzersiz için çıkar~ 

tılır. 

Endikasyonları: Hareket ile KMK eklemde ağrı olduğu zaman. 
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STATİK PARMAK SPLİNTLERİ (ÜÇ NOKTA TlPI) 

Parmağa üç noktada basınç uygulayarak, fleksiyon veya ekstansi

yon hareketlerinden birini engellemek için kullanılır. Kuğu-boynu deformi

tesinde bası yerlerinden ikisi dorsal yüzde, PIF ekleminin proksimal ve dis

talinde, üçüncüsü volar yüzde eklemin merkezindedir. Düğme-iliği deformi

tesinde ise bası yerlerinin ikisi volar yüzde, diğeri dorsal yüzeydedir. 

Kullanım amaçları: PIF ekleminin hareketini limitlemek, fonksi

yonu arttırmak. 

Kullanım Zamanı: Gece ve gündüz. Gündüzleri egzersiz için 

çıkartılır. 

Endikasyonları: Kuğu-boynu deformitesi, düğme iliği deformite

si, başparmak IF hiperekstansiyonu. 


