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ÖZET 

Baydoğan SN. Juvenil İdiyopatik Artrit Tanılı Hastalarda Güçlendirme Egzersizleri ile 

Propriyoseptif ve Denge Egzersizlerinin Alt Ekstremite Fonksiyonlarına Etkisinin 

Karşılaştırılması. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fizik Tedavi ve 

Rehabilitasyon. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul. 2011. 

Çalışmanın amacı Juvenil İdiyopatik Artrit (JİA)’lı hastalarda güçlendirme 

egzersizleri ile denge-propriyosepsiyon egzersizlerinin, alt ekstremite fonksiyonlarına 

etkisinin karşılaştırılmasıdır. Çalışmaya 6-18 yaş arası 30 hasta dahil edildi. Hastalar 

rastlantısal olarak 2 gruba ayrıldı. Birinci gruba bisiklet ergometresi, germe egzersizleri, 

güçlendirme egzersizleri ve soğuk uygulama, ikinci gruba bisiklet ergometresi, germe 

egzersizleri, denge-propriyosepsiyon egzersizleri ve soğuk uygulamasından oluşan 

tedavi programı 12 hafta boyunca haftada 3 gün olarak uygulandı. 

Hastaların ağrısı Vizüel Analog Skala (VAS), eklem hareket açıklığı (EHA) 

gonyometrik ölçüm, kas gücü Hand Held Dinamometre (HHD), dengesi Berg Denge 

Testi (BDT), Flamingo Denge Testi (FDT) ve Fonksiyonel Öne Uzanma Testi (FÖU), 

yürümesi Video Bazlı Gözlemsel Yürüme Analizi (VBGYA), fonksiyonel durumu 10 

metre yürüme süresi testi (10mYT), 10 basamak çıkma süresi testi (10BÇ) ve 

fonksiyonel yetenekleri Childhood Health Assessment Questionaire (CHAQ) ile tedavi 

öncesi ve tedavi sonrasında değerlendirildi.  

Tedavi sonrasında  her iki grupta da VAS skorları azaldı, kas gücünde ve 

EHA’da artış elde edildi (p<0,05). Her iki grupta BDT, FDT, FÖU, 10mYT, 10BÇ, 

VBGYA, CHAQ değerlerinde anlamlı değişiklikler elde edildi (p<0,05) ve CHAQ 

değerleri hariç tüm parametrelerde gruplar arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlıydı 

(p<0,05). 

Çalışmamızdan elde ettiğimiz sonuçlara göre JİA’lı hastalarda egzersiz 

tedavisiyle ağrıda azalma, EHA’da ve kas gücünde artış, dengede gelişme, yürüme ve 

fonksiyonel yeteneklerde iyileşme elde edilmiştir. Denge-propriyosepsiyon 

egzersizlerinin, güçlendirme egzersizlerine göre pek çok yönden üstün olduğu 

saptanmıştır. 

 

Anahtar kelimeler: Juvenil İdiyopatik Artrit, Fizyoterapi, Egzersiz, Denge, 

Propriyosepsiyon. 
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ABSTRACT 

Baydogan SN. Comparison The Effect To The Lower Extremity Functions of 

Strengthening Exercises and Proprioceptive-Balance Exercises İn Juvenile Idiopathic 

Arthritis. Istanbul University Instıtute of Health Sciences, Physical Therapy and 

Rehabilitation. Master Thesis. Istanbul. 2011. 

The aim of the study was to compare the effect to the lower extremity functions 

of strengthening exercises and proprioceptive-balance exercises in Juvenile Idiopathic 

Arthritis. 30 patients (6-18 ages) were included in this study. The patients were divided 

into 2 groups randomly. The first group received a program of treatment consisting of 

bicycle ergonometer, stretching exercises, strengthening exercises, cold application, 

second group received a program of treatment consisting of bicycle ergonometer, 

strengthening exercises, proprioceptive-balance exercises, cold application for 3 days in 

a week through 12 weeks. 

The patients’ pain by The Visual Analog Scale (VAS), range of motion (ROM) 

by goniometer, muscle strength by Hand Held Dynamometer (HHD), balance by Berg 

Balance Test (BBT), Flamingo Balance Test (FBT), Functional Reach Test (FRT), 

walking by Video-Based Observational Gait Analiysis (VBOGA), functional status by 

10 meters walking duration test (10mWT), 10 steps climbing duration test (10SC), the 

functional abilities by Childhood Health Assessment Questionaire (CHAQ) were 

evaluated.  

After treatment in both groups, the scores of VAS decreased, muscle strength 

and ROM increased (p< 0.05). The changes of BBT, FBT, FRT, 10mWT, 10SC, 

VBOYA, CHAQ scores were significant in both groups. All scores, except CHAQ, 

were different significantly between groups (p<0,05). 

According to the results of the study, in the patients with JIA, thanks to exercise 

therapy,  a decrease in pain, increases in ROM and muscle power, an improvement in 

balance, a progress in walking and functional abilities were obtained. The balance-

proprioception exercises were found to be more to the strengthening exercises. 

 

Key Words: Juvenile Idiopathic Arthritis, Physiotherapy, Exercise, Balance, 

Proprioception.



 

 

1. GİRİŞ VE AMAÇ 

Juvenil İdiyopatik Artrit (JİA), çocukluk çağında en sık görülen, 

etyopatogenezinde immünolojik mekanizmaların rol oynadığı düşünülen heterojen, 

idiyopatik, kronik enflamatuvar, romatizmal bir hastalıktır (1). Çeşitli ülkelerde yapılan 

çalışmalarda saptanan ortalama prevalans değerleri 16-150/100.000 arasındadır (2-5). 

Ülkemizde JİA prevalansı ile ilgili yapılan çalışmada ise; oran 64/100.000 olarak 

bulunmuştur (6). JİA’da eklemlerde şişlik, efüzyon, hassasiyet, ağrı kaynaklı eklem 

hareketlerinde limitasyon, kas güçsüzlüğü, atrofi, denge ve yürüme bozukluklarına, 

ateş, döküntü, kardit, üveit, nefrit gibi sistemik bulgular da eşlik edebilmektedir (7,8).  

Geçmişte artritli hastaların medikal tedavisinin yanı sıra istirahat önerilmesine 

rağmen günümüzde bu hastalar için düzenli egzersizin faydaları ile ilgili kanıtlar 

mevcuttur  (9-11). Metsios ve ark. (12) derlemelerinde artritli hastalarda progresif 

rezistif egzersizlerin hastalıkla ilişkili semptomlarda azalma ve fonksiyonel 

yeteneklerde artışa neden olduğunu bildirmişlerdir.  

Egzersiz çocukluk çağı romatizmal hastalıklarının tedavisinde önemli yer tutar 

(13). Takken ve ark.’nın (14) randomize kontrollü çalışmasında aquatik egzersiz 

uygulamaları sonrası JİA’lı çocuklarda,  fiziksel fonksiyonlar ve yaşam kalitesinde 

düzelmeler elde edilmiştir. Singh-Grewal ve ark. (15) JİA’lı hastalarda yüksek 

yoğunlukta aerobik egzersiz programının etkinliği ile ilgili çalışmalarında fiziksel 

fonksiyonlarda anlamlı artış bildirmişlerdir. Myer ve ark. (16) nöromusküler egzersiz 

programının etkinliği ile ilgili çalışmalarında vertikal zıplama ve denge yönünde pozitif 

düzelmeler elde etmişlerdir. Çalışmalarda JİA’lı hastalar için uygulanacak egzersiz 

tedavileri (su-kara ve kombine egzersizler), 6-20 hafta boyunca haftada 1-3 kez, 30-60 

dakika süre arasında değişmektedir (13). Ancak artritli çocuklar için en iyi terapötik 

yaklaşımın ne olduğu henüz bildirilmemiştir. 

JİA’li hastalarda diz eklemi en sık etkilenen eklemler arasındadır. Dizdeki, 

eklem ve kas reseptörleri eklemin stabilizasyonunun sağlanması ve sürdürülmesinde 

önemli rol oynamaktadır (17). JİA’da eklem tutulumu ile proprioseptif duyu eksikliği 

arasındaki olası ilişki temelde nöromusküler kontrol bozukluğu ve eklemde meydana 

gelen patolojik değişikler bir araya gelmesine dayanır (18). Propriyosepsiyon ve denge; 

yaş, yaralanmalar, inaktivite veya motor ünite reorganizasyonu gibi nedenlere bağlı 
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olarak azalabilir, ancak yeniden öğretilerek geliştirilebilir (19). Literatürde JİA’lı 

hastalarda egzersiz uygulamaları ile ilgili yeterli sayıda çalışma yer almamaktadır. 

Denge-propriyosepsiyon egzersizlerinin etkinliği ile ilgili ise henüz yayınlanmış bir 

çalışma yoktur. 

Çalışmamız; çocukluk çağında en sık görülen romatizmal hastalık olan JİA’da 

güçlendirme egzersizleri ile denge-propriyosepsiyon egzersizlerin, alt ekstremite 

fonksiyonlarına etkisini araştırmak amacıyla planlanmıştır. 
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2. GENEL BİLGİLER 

2.1. Jüvenil İdiyopatik Artrit 

JİA, ağırlıklı olarak periferik artrit ile ortaya çıkan, endojen ya da eksojen 

antijenlerin patogenezinde rol aldığı bağışıklık sisteminde artmış yangısal yanıtla 

belirginleşen, altı haftadan fazla süren immuno-inflamatuar hastalıktır (1). JİA, tekil bir 

hastalık olmaktan çok çeşitli klinik tabloların bir arada görülebileceği hastalıklar 

toplamıdır (20).  

2.1.1. Tarihçe 

JİA, Jüvenil Romatoid Artrit (JRA) ve Jüvenil Kronik Artrit (JKA) yerine geçen 

ve her iki eski tanımı da kapsayan bir terimdir. JİA, yüzyıllar öncesinden beri bilinen bir 

hastalıktır. Yapılan arkeolojik çalışmalarda M.S. 1000 yıllarından kalma iskelet 

değişikliklerinin olduğu kronik artritli çocuk kalıntıları bulunmuştur. Hastalığın 

1500’lerde tanımlanmasına karşın özenli çalışmalar 1800’lerde Cronil ve 

Diamestberg’in çalışmalarına kadar yapılmamıştır. 1890 yılında kronik artritli 

çocuklarda büyüme bozuklukları iki araştırmacı tarafından ilk kez bildirilmiştir. Bunu 

izleyerek 1897’de Dr. Geoerge F. Still tarafından yapılan çalışma ile çocuklardaki 

süreğen artritin yetişkinlerdeki romatoid artritten oldukça farklı olduğu gösterilmiştir. 

1972 yılında Amerikan Romatoloji Birliği, JRA olarak adlandırılan hastalığı klinik 

formlarına göre sistemik başlangıçlı, oligoartriküler ve poliartriküler tip olmak üzere 3 

alt tipe ayırmışlardır (20). Fakat bu sınıflamanın hastalığın bazı tiplerini tam olarak 

açıklayamadığını düşünen Avrupalı Pediatrik Romatologlar (EULAR) 1977 yılında 

hastalığı JKA olarak adlandırıp yeniden sınıflandırmışlardır. Bu sınıflamaya göre 

hastalık, klinik formlarına göre oligoartriküler, Romatoid Faktör (RF)+ poliartriküler, 

RF- poliartriküler, juvenil spondiloartropati, juvenil ankilozan spondilit, juvenil 

psoriatik artrit ve iltihabi barsak hastalıkları ile ilişkili artrit olarak alt tiplere ayrılmıştır. 

Uluslararası bir sınıflandırma oluşturmak amacıyla 1995 yılında Santiago’da toplanan 

Avrupalı ve Amerikalı bilim adamları hastalığı JİA olarak adlandırıp International 

League Against Rheumatism (ILAR) sınıflamasını oluşturmuşlardır. Bu sınıflamaya 

göre sistemik artrit, oligoartriküler, RF- poliartriküler, RF+ poliartriküler, uzamış 

oligoartriküler, entezitle ilişkili artrit, juvenil psoriatik artrit ve diğer olmak üzere 8 alt 

tipe ayrılmıştır (20-29).  
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2.1.2. Epidemiyoloji 

JİA, çocuklarda ve adölasanlarda prevalansı en yüksek kronik artropatidir (30). 

JİA’nın görülme sıklığı ülkeden ülkeye farklılıklar göstermektedir. Bu konuda birçok 

çalışma yapılmış olmasına karşın hastalığın net bir insidans ve prevalans değeri 

bulunamamıştır. Ülkemizde JİA prevalansı ile ilgili yapılan çalışmada oran 64/100.000 

olarak bulunmuştur (6). Çeşitli ülkelerde yapılan çalışmalarda ise; saptanan ortalama 

prevalans değerleri 16-150/100.000 arasındadır (2-5). JİA ile ilgili olarak yapılan 

epidemiyolojik çalışmalarda; hastalığın dağılımı ve alt gruplarının özellikleri farklı 

etnik gruplarda ve sosyoekonomik düzeylerde değişkenlik göstermektedir (31). 

Gelişmiş ülkelerde JİA özellikle kızlarda daha sık görülmektedir (31,32). 

2.1.3. Etyopatogenez  

JİA başlığı altında toplanan klinik tabloların etyopatogenezi tam olarak 

bilinmemektedir. Fakat iki ana neden üzerinde durulmaktadır. Bunlardan birincisi 

hastalarda bulunan immünolojik yatkınlık, ikincisi ise çevresel etkenlerdir. Çevresel 

nedenler içinde en çok suçlanan enfeksiyonlar olmakla birlikte stres ve travma da 

etyolojide önemli rol oynamaktadır. Özellikle düşme sonrası oluşan oligoartrit hasara 

bağlı yeni otoantikorların ortaya çıkmasına bağlanabilir. İmmünolojik yatkınlıkta en çok 

suçlanan nedenler ise belli doku gruplarının varlığıdır. Bu başlık altında en çok sözü 

edilenler ise HLA-B27 ve HLA DR4'tür (18,22-27). 

Çeşitli nedenler ile uyarılmış olan T lenfositleri Th1 ve Th2 olmak üzere iki ana 

alt grupta farklılaşırlar. JİA’da baskın olan Th2 hücrelerdir. Bu hücrelerden salınan 

medyatörler makrofajları uyararak yangısal sitokinlerin  ve öncülerinin salınmasına yol 

açmaktadır. Bu salınım sonucu ise hedef eklem üzerinde çeşitli yangısal olaylar 

başlamaktadır (Şekil 2-1). Eklemde oluşan yangısal etkileşim sonucu sinovit ve eklem 

içi sıvı miktarında artma olmaktadır. Sinovit, villöz hipertrofi ve subsinovyal dokuda 

hiperemi ile karakterizedir. Süreğenleşmiş enflamasyon sonucu oluşan sinovyal 

hipertrofi ve sinovit ise pannus olarak adlandırılmaktadır (Şekil 2-2) (22-30). 
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             Şekil 2-1. Eklemde meydana gelen yangısal olaylar 

 

            Şekil 2-2.  Normal eklem ve artritli eklemdeki değişiklikler  
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2.1.4. Çocukluk Çağı Artritlerinin Tanı Kriterleri 

Çocukluk çağı artritleri 3 farklı şekilde sınıflandırılmaktadır. Bunlar, Amerikan 

Romatoloji Koleji (ACR),  EULAR ve ILAR’ın kriterlerine göre yapılan 

sınıflamalardır. 

2.1.4.1. ACR Kriterleri  

  Daha çok Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Kanada'da kullanılmaktadır.  

JRA için bildirilen kriterler; 

1. Hastalık başlangıcı 16 yaşın altında olmalıdır. 

2. Şişme veya efüzyon veya aşağıdakilerden en az ikisinin mevcudiyetinin saptanan bir 

veya daha fazla sayıda eklemde artrit mevcudiyeti. 

a.Hareket açıklığında kısıtlılık 

b. Hareket esnasında ağrı veya hassasiyet 

c. Isı artması 

3. En az 6 haftalık süre geçmesi. 

4. İlk 6 ay içinde aşağıdaki gibi sınıflandırılan bir başlangıç tipinin olması. 

a. Poliartrit: 5 veya daha fazla sayıda eklem 

b. Oligoartiküler (pauciartiküler): 4 veya daha az sayıda eklem 

c. Sistemik hastalık: Aralıklı ateşle olan hastalık 

5. JRA' i taklit edebilen diğer viral veya romatizmal hastalıkların hariç tutulması (33). 

2.1.4.2. EULAR 

1977 yılında Oslo'da yapılan toplantıda juvenil dönemde artrit tanısı alan tüm 

hastalar için JKA tanımı kullanılması kararı almıştır. Başlangıç tipleri aynen ACR 

kriterlerinde oldugu gibi oligoartiküler, sistemik ve poliartriküler olarak ayrılmıştır. Bu 

kriterler daha çok Avrupa'da kullanılmaktadır. JKA için yaş sınırlaması aynıdır, artrit en 

az 3 ay sürmeli ve başka bir neden bulunmamış olmalıdır. JKA olarak adlandırılan 

grupta; JRA, ankilozan spondilit psöriatik artrit ve enflamatuar barsak hastalıkları yer 

almaktadır. EULAR sadece RF pozitif olanları JRA olarak tanımlamaktadır (21). 
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EULAR kriterleri şöyledir: 

1. Hastalık başlangıcı 16 yaşın altında olmalıdır. 

2. Şişme veya efüzyon veya aşağıdakilerden en az ikisinin mevcudiyetiyle saptanan bir 

veya daha fazla sayıda eklemde artrit mevcudiyeti. 

a. Hareket açıklığında kısıtlılık 

b. Hareket esnasında ağrı veya hassasiyet 

c. Isı artması (her gün 39°C ye çıkan ve en az iki hafta süren ateş) 

3. En az 3 ay süre geçmesi 

4. İlk 6 ay içinde aşağıdaki gibi sınıflandırılan bir başlangıç tipinin olması 

a. Poliartrit: 5 veya daha fazla sayıda eklem 

b. Oligoartiküler (pauciartiküler): 4 veya daha az sayıda eklem 

c. Sistemik hastalık: Aralıklı ateşle olan hastalık 

5. JRA'i taklit edebilen romatizmal hastalıklardan jüvenil ankilozan spondilit, artropati 

ilintili enflamatuar barsak hastalığı ve jüvenil psöriatik artritli hastaları da kapsamaktadır. 

EULAR ile ACR sınıflamaları arasındaki temel fark ilkinin spondiloartropatileri 

içine alması ve JRA tanımının kullanımını RF +’lerde sınırlamasıdır. 1994'de ILAR 

kongresinde EULAR ve ACR sınıflandırmalarındaki karışıklıkları gidermek, uluslararası 

geçerliliği olan daha homojen bir sınıflandırma yapmak üzere pediatrik romatologlar bir 

araya gelerek, yedi ayrı alt grubu olan birbiriyle içice girmeyen ILAR kriterleri kabul 

etmişlerdir (21). Kronik ve romatoid terimleri elimine edilmiştir. 1997'de JİA teriminin 

kullanımı kabul görmüştür. 
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Şekil 2-3. Çocukluk çağı artritlerinin sınıflandırılmasının şematik gösterimi 
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2.1.4.3. ILAR Kriterleri 

 JİA yedi alt gruba ayrılmıştır. 

Tanı için artritin en az 6 hafta sürmesi ve sistemik lupus eritamatozus, akut 

romatizmal ateş, septik artrit, neoplazi, immun hastalıklar ile ayırt edici tanısı yapılmış 

olmalıdır. 

1. Sistemik artrit: 

Kesin Tanı: 

a. En az iki hafta süren ateş 

b. Non-fikse eritematöz döküntü 

c. Artrit 

Olası Tanı: Eğer artrit yoksa üstteki 1. ve 2. kriterlerle birlikte aşağıdaki ikisi ile 

olası tanı konulmaktadır. 

a. Generalize lenf nodu büyümesi 

b. Hepatomegali veya splenomegali 

c. Serozit 

2. RF - Poliartrit: Hastalığın ilk altı ayında beş veya daha fazla eklemde artrit 

ve RF (-). 

3. RF + Poliartrit: En az iki pozitif RF’ün yanı sıra ilk altı ayda beş veya daha 

fazla eklemde artrit. 

4. Oligoartrit: Hastalığın ilk altı ayında dört veya daha az eklemin tutulumu ile 

tanı konulur. 

5. Uzamış Oligoartrit: Hastalığın ilk altı ayında bir ile dört eklemin altı aydan 

sonra kümülatif olarak 5 veya daha fazla eklemin tutulumu ile tanı konur. 

6. Entezit ile ilişkili artrit : Artrit ve entesit, veya artrit ve aşağıdakilerden en 

az ikisi ile tanı konur. 

a. Sakroiliak eklem hassasiyeti 

b. Enflamatuar spinal ağrı 

c. HLA - B27 pozitifliği 
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d. 1. derece veya 2.derece akrabalarda aşağıdaki hastalıklara ait pozitif aile 

hikayesi 

(1) Anterior üveit 

(2) Spondiloartropati 

(3) Enflamatuvar barsak hastalığı 

e. Gözde ağrı, kırmızılık ve fotofobi ile birlikte anterior üveit. 

7. Psöriatik artrit: Artrit ve psoriasis veya artrit ve ebeveyn veya çocuklarda 

psöriasise ait aile hikayesine ek olarak; 

a. Daktilitis veya 

b. Tırnak anomalileri ile tanı konur (34,35). 

2.1.5. JİA Sınıflaması  

2.1.5.1. Sistemik JİA 

Sistemik JİA; gelişmiş ülkelerdeki JİA’lı hastaların yaklaşık %10-20’sini 

oluşturmasına karşın ülkemizde JİA’nın en büyük alt grubudur (37). Aralıklı görülen 

yüksek ateş ve diğer eklem dışı bulgularla karakterizedir. Kız-erkek görülme oranı 

eşittir. Etkilenen çocuklar genellikle 4 yaşından küçük olmakla birlikte herhangi bir 

yaşta da hastalık görülebilir (21,36). Ateş karakteristik olarak günde bir ya da iki kez 

39.5 santigrat derece kadar yükselir. Daha sonra normale iner. Hastaların çoğunda ateşle 

beraber vücudun herhangi bir bölümünde çoğunlukla gövde ve proksimal 

ekstremitelerde pembe renkli, ateşin düşmesi ile beraber kendiliğinden sönen, bazen 

kaşıntılı olabilen küçük döküntüler ortaya çıkar. Diğer sistemik bulgular yorgunluk, 

irritabilite, uykuya eğilim ve kas ağrılarıdır. Bu belirtiler genellikle ateşin yükselme 

döneminde görülür. Bazen hastalık sırasında, bir kısmında persistan artritin görüldüğü 

çoklu eklem tutulumun olduğu hem küçük hem de büyük eklemlerin tutulduğu 

poliartiküler tip gelişebilir. Eklem tutulumu başlangıçta oligoartitiküler olmasına karşın 

zaman içinde hastalık çoğunlukla poliartiküler tipe dönüşür. Tutulan eklemler, 

çoğunlukta diz, dirsek, el-ayak bileği ve kalça eklemleri olmakla birlikte herhangi bir 

küçük eklem de tutulabilir (22,36). Daha az sıklıkta hastalarda tenosinovit, sinovyal 

kist, peritonit, myokardit olmadan valvülit veya beraberinde myokardit, pulmoner 

parenkimal hastalık, santral sinir sistem tutulumu, renal tutulum, krikoaritenoid eklem 
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tutulumuna bağlı olarak stridor ve lenfödem gibi daha nadir klinik belirtilerle karşımıza 

çıkabilir. (37,38). 

2.1.5.2. Oligoartiküler  JİA 

Oligoartiküler tip ABD ve Batı Avrupa’dan bildirilen serilerin en büyük grubunu 

oluşturmaktadır (% 35–40) (22). Buna karşılık ülkemiz JİA’lılarında bu forma daha az 

rastlanmaktadır (% 16) (37). Hastaların üçte ikisini kızlar oluşturur. Hastalık genellikle 

1 ve 4 yaşlar arasında başlar (18,39). Oligoartiküler tip, hastalığın izlem süresinde yeni 

eklem tutulumu olup olmamasına göre iki alt grupta değerlendirilir: 

Sürekli (persistan) oligoartiküler JİA: 6 aydan sonra da tutulan eklem sayısı 4 veya 

daha az ise hasta bu kategoride değerlendirilir. 

Yayılan (extended) oligoartiküler JİA: 6 aydan sonra hastalık yavaş olarak ilerliyor 

ve tutulan eklem sayısı giderek artıyorsa hasta bu gruba alınır (18-22,30).  

Oligoartiküler tipte en sık diz, ayak bileği eklemi tutulurken, kalça etkilenimi 

nadirdir. Küçük eklemlerde de artrit nadiren görülebilir. Eklemde şişlik, kızarıklık, ısı 

artışı görülebilir. Ateş, yorgunluk ve kilo kaybı gibi genel hastalık belirtileri nadiren 

görülür. JİA’in bu alt tipinde genel büyüme geriliği nadirdir. Ancak tutulan eklemdeki 

hasarın şiddetine bağlı olarak ekstremiteler arasında belirgin uzunluk farkı görülebilir 

(6,18-30).  

2.1.5.3. Poliartiküler JİA 

Poliartrit JİA' lı hastaların yaklaşık %30-40’ında görülür.   Bu grupta 5 ve/veya 

daha fazla eklem tutulumu vardır. Hastaların yaklaşık %75'i kızdır.  Hastalık 1-3 ve 8-

10 yaşlarında yoğun olarak görülür. Hastalık RF pozitif (+) veya negatif (-) olmak üzere 

2 alt gruba ayrılır. RF(-) tüm JİA’lıların  % 20-30'unu oluşturur. RF (+) ise tüm 

JİA'lıların % 5-10 'nunu oluşturur. RF(-)  poliartrit herhangi bir yaşta görülebilir. Ancak 

çoğunlukla erken çocukluk yaşlarında görülür. Ancak RF (+) 8 yaşından önce nadiren 

görülür. Her iki grupta da kızlar daha çok etkilenir.  RF (+) poliartiküler tip erişkin tip 

romatoid artritin (RA) çocuklardaki karşılığıdır.  Her iki gruptaki hastaların tipik olarak; 

yorgunluk hafif ateş, hafif kilo kaybı ve anemiye ait bulgu ve semptomları vardır. 

Başlangıçta artrit genellikle simetriktir. Nadiren asimetrik poliartrit olarak başlayabilir.  

Bazı olgularda birkaç eklem tutulumu şeklinde başlayıp zamanla poliartrit  şeklini alır.  

Elin küçük eklem tutulumu (özellikle proksimal küçük eklemler ve metakarpofalengeal 

eklemler)  ve el bileği eklemlerinin simetrik olarak tutulumu tipiktir. Aynı zamanda 
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ayakların küçük eklem tutulumu,  daha az sıklıkta olsa da görülebilir. Kalça, boyun, 

omuz, temporomandibuler eklem tutulumu hastaların yaklaşık % 50'sinde görülebilir 

(6,18-30).   

2.1.5.4. Entezitle İlişkili Artrit (EİA) 

Çoğunlukla erkek çocuklarda görülür ve 10 yaşından sonra ortaya çıkar. Bu 

grupta yer alan çocukların en önemli özellikleri RF ve ANA’larının negatif olması, 

entesopatilerinin ve alt ekstremite artrit ya da artraljilerinin olmasıdır. Hastaların 

yaklaşık % 60’ında HLA B27 pozitif olarak saptanır. Çocuklarda aşil tendonu 

bölgesinde belirginleşen ağrı ve duyarlılık ile ortaya çıkar.  

Bu grup hastalarda görülebilen eklem tutulumu çoğunlukla alt ekstremiteye 

yerleşen, asimetrik ve oligoartiküler tiptedir. Hastalarda artritin ortaya çıkışını ateşli 

hastalıklar ya da travma provoke edebilir. Oligoartiküler  JİA’dan en önemli farkı  kalça 

ekleminin çok daha sık olarak etkilenmesidir. Hastalık başlangıcında alt ekstremiteye 

yerleşen, uzun süren artralji de klinik tabloya eşlik edebilir. Eklemlerde sekel oluşma 

oranı diğer gruplara  göre daha azdır (6,18,34). 

2.1.5.5. Jüvenil psoriatik artrit (JPsA) 

Genellikle 9-12 yaşları arasında başlar ve kız çocuklarında erkeklere oranla biraz  

daha sık görülür ( K/E=3/2). JPsA’te artrit ve tipik sedef plakları gözlenir.Artrit %50 

olguda cilt lezyonlarından önce ortaya çıkar. Eklem tutulumu değişik klinik tablolar 

gösterir. Tipik olarak küçük eklemleri tutan asimetrik oligoartrit veya poliartrit olarak 

başlar. Distal interfalangeal  (DİF) eklem tutulumu sedef artritini düşündürür. 

Genellikle bir ya da birkaç parmağın hem metakarpofalangeal (MCF), hem proksimal 

interfalangeal (PİF)  hem de DİF eklemi birden tutulur ve sosis parmak görülür. 

Hastaların bir bölümünde ise sakroileit ve spondilit tipi tutulum olabilir. Sakroileit 

genellikle tek taraflıdır. JPsA’te aksiyel tutulum erişkinlere oranla daha azdır ve 

yaşamlarının daha ileri dönemlerinde ortaya çıkar (6,18). 

2.1.6. JİA Klinik Bulguları  

2.1.6.1. Kas-İskelet Sistemine Ait Bulgular 

JİA’da eklemlerde şişlik, eritem, ısı artışı, ağrı, fonksiyon kaybı ve tutukluk 

görülür. Ağrı istirahatte daha az iken, aktif ve pasif harekette artar. JİA’da bütün 

eklemler tutulabilir ancak büyük eklemler küçük eklemlerden daha fazla 
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etkilenmektedir (Şekil 2-4). Ayrıca servikal, torakal ve lumbal omurga tutulumları da 

görülür (40). Poliartiküler tip JİA’da el ve ayak parmakları sık etkilenir (Şekil 2-5). 

Asimetrik torakalumbal apofizyal eklem tutulumlarında ise skolyoz görülebilir (41). 

Eklem tutulumu ile birlikte kas gücünde azalma, atrofi, zayıf kas enduransı, postürel 

bozukluklar, yürüme bozuklukları görülür (Tablo 2-1) (30,41). 

 

Şekil 2-4. Oligoartiküler JİA’da dizde şişlik ve kontraktür görünümü 

 

Şekil 2-5. Poliartiküler tip JİA’da küçük eklem tutulumu 

 

Şekil 2-6. Sistemik tutulumlu JİA’da tipik döküntü        
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2.1.6.2. Sistemik Bulgular 

JİA’da sistemik durumun önemli göstergesi yüksek ateştir. Yaklaşık 39°C 

civarındadır. Yüksek ateşe gövde ve proksimal ekstremitelerde maküler tipte döküntü 

ve klasik raş eşlik edebilir (Şekil 2-6).  Sistemik başlangıçlı hastalıkta perikardit ve 

perikardiyal efüzyon gelişebilir (42,43). Oligoartiküler ve poliartiküler  JİA’da %10-21 

oranında üveit görülür (37,44). 

 

Tablo 2-1. JİA’da klinik bulgular 

Kas-İskelet Sistemine ait 

Bulgular 

Sistemik Bulgular Diğer 

• Eklem şişliği ve sertlik 

• Ağrı  

• Eklem hareketlerinde 

limitasyon 

• Kontraktür  

• Sabah tutukluğu 

• Kas atrofisi 

• Güçsüzlük 

• Zayıf kas enduransı 

• Osteopeni, osteoporoz 

 

 

• Ateş  

• Akut ve kronik 

üveit 

• Raş 

• Perikardit  

• Perikardiyal 

efüzyon 

• Lenfadenopati  

• Splenomegali 

 

 

 

• Aerobik kapasitede 

azalma 

• Günlük yaşam 

aktivitelerinde 

zorluklar 

• Egzersiz intoleransı 

• Yürüme 

bozuklukları 

• Postüral anomaliler 

• Büyüme anomalileri 

• Yorgunluk 

• Psikoemosyonel 

değişiklikler 
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2.1.7. JİA’da Tedavi 

Tüm romatizmal hastalıklarda olduğu gibi JİA tedavisi de ekip işidir. Bu ekipte 

pediatrik romatolog, fizyoterapist, ortopedist, çocuk psikiyatristi, hasta ailesi ve hasta 

aktif olarak yer almalıdır. Tedavinin tıbbi boyutunda öncelikli amaç ağrının giderilmesi, 

hastalık aktivitesinin baskılanması ve kısıtlanan hareket açıklığının geri kazanılmasıdır. 

Medikal tedavinin temelini oluşturan ilaçlar; non-steroidal anti inflamatuar ilaçlardır 

(NSAİİ) (41,45). En yaygın kullanımı olan NSAİİ’lar  ibuprofen, endometazin, tolmetin 

ve naproksen sodyumdur. Bu ilaçlar öncelikle 12 yaş altı çocuklarda kullanılmakta olup,  

düşük dozlarda analjezik etki ile ağrıyı azaltırlar, ancak yüksek dozlarda 

antienflamatuvar etki gösterirler. Oligoartiküler tip hastalıkta özellikle monoartrit olarak 

kendisini gösteren büyük eklem tutulumunda intraartiküler steroid kullanımı oldukça 

yararlıdır (45-47). Tedavide çoğunlukla NSAİİ’ler yalnız başına etkili olamadıkları için 

diğer uzun etkili ve daha güçlü antienflamatuar ilaçlara gereksinim duyulur. 

 JİA tedavisinde ilaç tedavisi tek başına yeterli olmamaktadır. Medikal  tedavi 

ile eş zamanlı olarak mutlaka fizyoterapi de uygulanmalıdır.  Hastanın etkilenen 

eklemlerine uygulanan aktif ve pasif egzersizler, germe ve güçlendirme egzersizlerinin 

yanı sıra deformitelerin oluşmasını engellemek ya da oluşanları düzeltmek amacı ile 

atelleme yapılır. Hastalığın her döneminde farklı tip egzersizler uygulanmaktadır. Aktif 

dönemde ağrıyı ve enflamasyonu tetiklemekten kaçınmak amacıyla aktif egzersizler 

tercih edilmemektedir. Bu dönemde, pozisyonlama ve izometrik egzersizler, pasif 

hareketler, atelleme ve buz tedavisi, subakut dönemde aktif yardımlı ve aktif egzersizler 

kronik dönemde güçlendirme egzersizleri, pasif-aktif germe egzersizleri, fonksiyonel 

egzersizler uygulanmaktadır (13,48-52). 

 İleri hareket kısıtlılığı oluşmuş ise ortopedik cerrahi devreye girer ve özellikle 

kalça ve diz eklemlerine artroplasti, osteotomi veya yumuşak doku serbestleştirmesi 

gibi girişimler uygulanabilir (53). Büyüme çağında bu hastaların bir çok psikolojik 

sorunları ortaya çıkmaktadır. Psikolojik destekten hasta kadar ailenin de yararlanması 

gerekmektedir (49). 

JİA’da yapılan spesifik egzersiz tedavisinin yanında spor aktiviteleri de önemli 

yer tutar. Artrit göz önünde bulundurularak doğru aktivitenin seçilmesi gerekmektedir. 

Kontakt sporlar, örneğin; uzak doğu sporları, futbol, basketbol gibi sporlar darbelere 
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açık olmaları nedeniyle sakıncalıdır. Bisiklet, koşma, yüzme gibi sporlar eklem 

hareketliliğinin korunması, genel vücut kondisyonunun ve kas gücünün arttırılmasına 

yardımcı olacağından son derece yararlıdır. Özellikle su içinde yapılan egzersizler kas 

gücünde hızlı artışa neden olur. Buna ek olarak kaslardaki spazmın çözülmesinde de 

olumlu etkileri vardır (13-14,48-50). 

2.1.8. Diz Eklemi Propriyosepsiyonu ve Denge 

Propriyosepsiyon, eklem hareketlerini ve uzaydaki pozisyonunu hissedebilmek 

olarak tanımlanabilir ve somatosensöral girdinin bir parçasıdır (54,55). Propriyoseptif 

nöromusküler kontrolle ilgili halen cevaplanmamış çok sayıda soru vardır ve 

propriyoseptif duyu ile ilgili mekanizmalar henüz netlik kazanmamıştır. Ancak, 

literatürde propriyoseptif duyunun önemi ile ilgili birçok çalışma vardır (54,60).  

Temelde denge, statik ve dinamik olmak üzere ikiye ayrılır. Statik denge, sabit 

dururken postürü koruma becerisi olarak tanımlanabilir. Dinamik denge ise, hareket 

sırasında dengeyi koruma yeteneğidir (55). Eklem stabilitesi; görsel, vestibüler ve 

somatosensöriyal sistemlerden merkezi sinir sistemine gelen girdiler sayesinde, agonist 

ve antagonist kasların ko-aktivasyonuyla sağlanır. Motor kontrol, bu sistemlerden gelen 

uyarıların, spinal kord, beyin sapı ve beynin daha üst seviyelerinde değerlendirilmesiyle 

sağlanır ve vücut dengede kalır. Böylece, propriyoseptif duyu, nöromusküler kontrolün 

sağlanması için gerekli motor planlamaya ve kas refleksine katkıda bulunarak dinamik 

bir eklem stabilizatörü olarak rol oynar. 

Propriyoseptörler, kas tonusu, vücut dengesi ve postür bilgilerine karşı 

özelleşmiş mekanoreseptörlerdir. Kas ve eklem reseptörleri, daha kolay aktive 

olabildikleri için eklem propriyosepsiyonunun temel taşlarıdır. Kas iğciği, Golgi tendon 

organı (GTO), Paccini cisimciği, Golgi eklem reseptörü, Ruffini uç organı, serbest sinir 

uçları gibi duyu reseptörleri de propriyosepsiyona katkıda bulunurlar (55,62). Diz 

eklemi propriyosepsiyonu, kaslar, tendonlar, eklem kapsülü, bağlar, meniskal 

bağlantılar ve deri reseptörlerindeki afferent uyarıların organizasyonu ile sağlanır 

(55,61). Mekanoreseptörlerin yerleşimi, dokuya göre değişiklik gösterebilir. Bağlarda 

mekanoreseptörler, distalde ve proksimalde, bağın kemiğe yapışma yerine yakın 

bölgelerde yerleşmiştir. Şekil 2.7’de insan derisindeki duyu reseptörleri   ve   görevleri 
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gösterilmiştir. Kas iğciği, kas kontraksiyonunun derecesini arttırır ve GTO ile 

antagonist yönde çalışır. Bunun sonucunda kas, uygun tonusta kalır (62).           

Spinal kord seviyesinde değerlendirilen duyu girdileri, refleks kas 

aktivitelerinden sorumludur. Golgi eklem reseptörleri, Pacini cisimciği, Ruffini uç 

organı ve serbest sinir uçları, talamus ve duyu korteksine bilgiler göndererek, eklem 

pozisyon hissi, hız, ivme ve basınç duyularının hissedilmesini sağlarlar. Kas iğciği ve 

GTO ise, serebelluma bilgi göndererek, motor kontrol ve hareket koordinasyonuna 

katkıda bulunur. Şekil 2.8’de, mekanoreseptörlerden gelen duyu girdisinin santral sinir 

sistemindeki ilerleyişi görülmektedir. Propriyosepsiyon ve denge;  yaş, yaralanmalar, 

inaktivite veya motor ünite reorganizasyonu gibi nedenlere bağlı olarak azalabilir, ancak 

yeniden öğretilerek geliştirilebilir (55). 

JİA’da eklem tutulumu ile propriyoseptif duyu eksikliği arasındaki olası ilişki 

temelde nöromusküler kontrol bozukluğu ve eklemde meydana gelen patolojik 

değişikler bir araya gelmesine dayanır. Propriyoseptif duyu eksikliğinde eklem 

stabilizasyonunu sağlayan koruyucu kas aktivitesi ile ligaman ve kapsül desteği yeterli 

düzeyde sağlanamamaktadır. Bunun sonucunda eklem kıkırdağına binen yükün miktarı 

artmakta ve yük dağılımı bozulmaktadır. Bu durum periartiküler yapıları etkilemektedir 

(63). 
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Şekil 2-7. İnsan Derisindeki Duyu Reseptörleri 

 

Şekil 2-8. Propriyoseptif Girdinin Santral Sinir Sistemindeki Seyri 
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

3.1. Olgular 

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 

Anabilim Dalı Pediatrik Romatoloji Bilim Dalı Polikliniği’nde takip edilen, araştırmaya 

alınma kriterlerine uyan 36 JİA tanılı hasta, İstanbul Üniversitesi Fizik Tedavi ve 

Rehabilitasyon Yüksek Okulu’nda fizyoterapi programına alındı. Başlangıçta alınan 

hasta sayısı çalışmadan ayrılma nedenleri, randomizasyon ve gruplar Şekil 3-1’de 

gösterilmiştir. 

Bu tez çalışması İstanbul Tıp Fakültesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu’nun 

26.11.2010 tarihli, 08 sayılı toplantısında 2010/668-161 dosya numarasıyla onay aldı ve 

Helsinki Deklerasyonuna uygun olarak yürütüldü. 

Çalışmaya alınan hastaların ebeveynlerine çalışmanın amacı, süresi, 

uygulanacak tedaviler hakkında bilgi verildi. Çalışmaya alınan hastaların ebveynlerine 

İstanbul Tıp Fakültesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu tarafından belirlenen standartlara 

uygun “Gönüllü Bilgilendirme Formu” imzalatılarak onayı alındı. 

3.1.1. Randomizasyon ve Tedavi Grupları 

Çalışmaya alınma kriterlerine uyan hastalar, geliş sıralarına göre randomizasyon 

yapılarak 2 gruba ayrıldı. 15 kişilik 1. gruba bisiklet ergometresi, germe egzersizleri, 

güçlendirme egzersizleri, soğuk tedavisinden oluşan program uygulanırken, diğer 15 

kişilik 2. gruba bisiklet ergometresi, germe egzersizleri, denge ve propriyosepsiyon 

egzersizleri ve soğuk tedavisinden oluşan program uygulandı. 
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Şekil 3-1. Çalışmaya dahil edilen hastalar, randomizasyon ve grupların şematik gösterimi 

 

 

 

Değerlendirilen hasta (n=36) 

Hastalık aktivitesinde artış nedeniyle 

kayıp (n= 2) 

Egzersizlere uyum sağlayamama 

nedeniyle kayıp (n= 1) 

Grup I (n=18) 

10 dk bisiklet ergometresi 

Germe egzersizleri 

Güçlendirme egzersizleri 

Hastalık aktivitesinde artış nedeniyle 

kayıp (n= 1) 

Egzersizlere uyum sağlayamama 

nedeniyle kayıp (n= 1) 

Kişisel nedenlerle kayıp (n=1)  

Grup II (n=18) 

10 dk bisiklet ergometresi 

Germe egzersizleri 

Denge-propriyosepsiyon egzersizleri 

 Analiz  (n=15) 

Analiz 

Takip 

Randomizasyon (n=36) 

 Analiz  (n=15) 
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3.1.2. Olguların Seçimi 

            Hastalar çalışmaya aşağıdaki kriterlere göre dahil edildi: 

            Çalışmaya dahil edilme kriterleri: 

• ILAR (International League of Associations for Rheumotology) sınıflamasına 

göre JİA tanısı almış olmak 

• 6-18 yaş aralığında olmak 

•  Diz tutulumlu olmak 

• Egzersizlere uyum sağlayabilme yetisine sahip olmak 

Çalışmaya dahil edilmeme kriterleri: 

• JİA tanısının bir aydan daha kısa süre önce konulmuş olması 

• 6 yaştan küçük olması 

• Kalça ve ayak bileğinde hareket kısıtlılığının olması 

• Son 1 yıl içinde geçirilmiş cerrahi ve artroskopik operasyon olması 

• Son 6 ay içinde diz ve ayak bileği eklemine intraartiküler streoid 

enjeksiyonu yapılması 

• Aktif sinovit veya artrit varlığı 

• Egzersiz yapmayı engelleyecek dekompanse organ yetersizliğinin olması 

• Aktif vestibüler hastalığının olması 

• Yürümeyi ve egzersiz yapmayı engelleyecek nörolojik hastalığının 

olması 

• Ailenin ve hastanın tedaviye uyum sağlayamaması 
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3.2. Uygulanan Değerlendirmeler 

Çalışmaya katılan tüm olgular, tedavi öncesi (TÖ) ve  tedavi sonrası (TS) 

aşağıdaki ölçeklerle değerlendirildi:  

3.2.1. Hasta Takip Formu 

Hastaların kişisel ve hastalıkla ilgili bilgileri hazırlanan hasta takip formu ile 

toplandı. Hasta takip formu; hastanın adı-soyadı, yaşı, cinsiyeti, boyu, kilosu, dominant 

tarafı, JİA alt tipi, tutulan eklemleri, kas gücü ölçümleri, gonyometrik ölçümleri 

içermekteydi (EK1) 

3.2.2. Ağrı Değerlendirmesi 

3.2.2.1. Vizüel Analog Skala (VAS)  

Hastaların hissetiği ağrı şiddetini sayısal olarak değerlendirmek amacıyla 

kullanılır. VAS ile ağrı değerlendirme yöntemi tüm dünya literatüründe kabul görmüş 

bir yöntemdir (65-67). 

Hastalara hiç ağrı olmama durumu 0, dayanılamayacak kadar çok ağrı olması 

durumu 10 olarak ifade edilerek, istirahat sırasında, aktivite sırasında, egzersiz sırasında 

ağrı şiddetlerini belirlemek için ağrılarına kaç puan verecekleri sorusu soruldu (Şekil 3-

2). Numerik VAS uygulanamayan çocuklarda pediatrik yüz skalası uygulanarak 

puanlama yapılmıştır (68) (Şekil 3-3). 

 

Şekil 3-2. Vizüel analog skala 

 

Şekil 3-3. Yüz skalası 
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3.2.3. Eklem Hareket Açıklığı (EHA) Değerlendirmesi 

3.2.3.1. Diz EHA’larının Gonyometre İle Değerlendirilmesi 

Gonyometrik ölçüm klinikte EHA değerlendirilmesinde objektif olarak 

kullanılan bir yöntemdir. Hatasız bir ölçüm şekli bulabilmek için günümüze kadar 

birçok ölçme yöntemleri ve gonyometreler geliştirilmiştir. Çalışmamızdaki tüm 

ölçümler universal gonyometre kullanılarak yapıldı. Ölçümlerde Kendall-Mc Creary 

kriterlerine uyuldu ve her bir ölçüm üç defa tekrarlanarak, bunların ortalama değeri 

kaydedildi (69). 

3.2.4. Kas Gücü Değerlendirmesi 

3.2.4.1. Dijital Kas Gücü Değerlendirmesi 

Hand Held Dinamometre (HHD) genellikle üst ve alt ekstremitenin büyük kas 

gruplarında izometrik kas gücünü ölçmede kullanılmaktadır (70-72). Santral ve periferal 

orjinli kas güçsüzlüğünün değerlendirilmesinde HHD’nin Medical Research Council’in 

(MRC) dört dereceli skalasından daha objektif bir metod  olduğu bildirilmiştir (73). 

Olguların tüm alt ekstremite kas gücü Nicholas HHD ile ölçüldü (Şekil 3-4).  

Ölçüm yapılırken dinamometrenin tam olarak temasını sağlamak ve zemin 

sertliğinden dolayı oluşabilecek hassasiyeti önlemek amacıyla ekstremite ile cihaz 

arasına havlu yerleştirildi (Şekil 3-5). Fizyoterapist test yapılan kişiden mümkün 

olduğunca dirence karşı koymasını isteyerek güç uyguladı. Cihaz maksimal kuvveti 

kaydetti ve hastanın hareketi devam ettiremediği noktada güç uygulaması durduruldu. 

Bilgilendirme sonrasında 2 deneme yaptırıldı. Denemelerin ardından dinlenme arası 

verildi ve kas gücü ölçümü 3 kez tekrarlanıp üç testin ortalaması kilogram olarak 

kaydedildi.  
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Şekil 3-4. Nicholas HHD 

 

Şekil 3-5. Diz ekstansiyonu HHD ile kas gücü ölçümü 
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3.2.5. Denge Değerlendirmesi 

3.2.5.1. Berg Denge Testi (BDT) 

Literatürde en sık kullanılan denge değerlendirme ölçeklerinden olan Berg 

denge testi, 0 -4 arası puanlandırılan ve toplam 14 sorudan oluşan bir testtir. “0” puan, 

aktivitenin hiç yapılamadığını, “4” puan ise, hatasız bir şekilde yapılabildiğini gösterir. 

Testten alınabilecek en fazla puan 56’dır. Bu puan kişinin hiç denge sorunu 

yaşamadığını gösterir. Oturmadan ayağa kalkma, ayaklar bitişik olarak ayakta durma, 

tandem pozisyonunda ayakta durma, tek bacak üzerinde dengede kalma gibi pozisyonlar 

sırasındaki bağımlılık ve/veya bağımsızlık düzeyini ve kişinin pozisyon değişikliği 

yapabilmesini değerlendirir (74,75). Çalışmamızda her iki gruptaki olgular Berg Denge 

Testi ile değerlendirildi (EK2). 

3.2.5.2. Flamingo Denge Testi (FDT) 

Olguların statik dengelerini belirlemek amacıyla Flamingo Denge Testi 

kullanıldı. Bu teste göre hastalar 50 cm. uzunluğunda, 4 cm. yüksekliğinde ve 3 cm. 

genişliğinde tahta bir denge aletinin üzerine test edilen taraf  ayağı ile çıkarak dengede 

durur. Diğer ayağını dizinden büküp, kalçasına doğru çekerek, aynı taraftaki eli ile tutar. 

Hasta bu şekilde tek ayakla dengede iken, süre başlar ve 1 dakika boyunca bu şekilde 

dengede kalmaya çalışır. Denge bozulduğunda (ayağını tutarken bırakırsa, tahtadan yere 

düşerse, vücudunun herhangi bir bölgesiyle yere dokunursa ve benzeri) süre durdurulur. 

Hasta, denge aletine çıkarak dengesini tekrar sağladığında, süre kaldığı yerden devam 

eder. Bir dakika süreyle test bu şekilde devam eder. Süre tamamlandığında, hastanın her 

denge sağlama girişimi (düştükten sonra) sayılır ve bu sayı bir dakika süre 

tamamlandığında, test bitiminde hastanın puanı olarak kaydedilir (76,77). Çalışmadaki 

tüm olgular, test modifiye edilerek artritli olmayan taraf dizini büküp, ayak bileğinden 

tutarak, düz bir zemin üzerinde ayakta dururken değerlendirildi.  

3.2.5.3. Fonksiyonel Öne Uzanma Testi (FÖU) 

Testte kişi omuz yüsekliğinde, duvara yapıştırılmış bir mezuraya sağ kolu temas 

etmeyecek pozisyonda yan durur. Öne doğru olan fonksiyonel uzanma testinde kolu 90 

derece fleksiyonda iken, mezuraya paralel olarak kolunu öne uzanma yapmadan tutar. 

Omuz ile 3. parmak ucu arasındaki mesafe ölçülür. Daha sonra, kolunu öne horizontal 
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olarak uzatabildiği maksimum mesafe ölçülür. Iki pozisyon arasindaki fark cm olarak 

hesap edilir (78). 

3.2.6. Yürüme Değerlendirmesi 

3.2.6.1. Video Bazlı Gözlemsel Yürüme Analizi (VBGYA) 

Klinikte en sık kullanılan değerlendirme araçlarından biri VBGYA’dır. 

Bilgisayarılı yürüme analizi sistemlerine göre daha basit, ucuz, pratik ve çabuk olması 

nedeniyle klinisyenlerce tercih edilmektedir. Fakat VBGYA’nın orta derecede geçerlilik 

ve güvenirliliği vardır (79). 

Çalışmamızdaki tüm olguların VBGYA ile hareket deviasyonları ve zaman-

mesafe parametreleri video çekim prosedürü ve gözlemsel yürüme analizi formu 

kullanım kılavuzuna (EK3) uygun olarak değerlendirildi (Şekil 3-6, Şekil 3-7, Şekil3-8). 

3.2.7. Fonksiyonel Durum Değerlendirmesi 

3.2.7.1. 10 Metre Yürüme Süresi Testi (10mYT) 

Tüm olguların 10 metrelik bir koridorda mümkün olduğunca hızlı  yürümesi 

istendi. Yürüme zamanı kronometre  ile saniye cinsinden ölçüldü Ölçüm 3 kez 

tekrarlanıp, 3 ölçümün ortalaması alındı. 

3.2.7.2. 10 Basamak Çıkma Süresi Testi (10BÇ) 

Tüm olguların mümkün olduğunca hızlı 10 basamak(14x28x120 cm) çıkması 

istendi. Basamak çıkma süresi kronometre ile saniye cinsinden ölçüldü. Ölçüm 3 kez 

tekrarlanıp, 3 ölçümün ortalaması alındı. 
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Şekil 3-6. Hastaların sagital plan çekimi 

 

Şekil 3-7. Hastaların koronal plan çekimi 

   

Şekil 3-8. Hastaların sagital plan yakın çekimi 
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3.2.8. Fonksiyonel Yeteneklerin Değerlendirilmesi 

3.2.8.1. Childhood Health Assessment Questionaire (CHAQ)-Çocukluk Çağı Sağlık 
Değerlendirme Ölçeği  

CHAQ, çocuklarda fonksiyonel yetenekleri değerlendirme amacıyla kullanılan, 

Türkçe geçerlilik ve güvenilirliği olan bir testtir.  (80-82). 

CHAQ; giyinme ve kişisel bakım, ayağa kalkma, yemek yeme, yürüme, vücut 

bakımı, uzanma, tutma, faaliyetler olmak üzere 8 alt bölümden ve 30 sorudan 

oluşmaktadır. Ayrıca yardımcı alet, cihaz kullanımı, ağrı ve iyilik hali 

sorgulanmaktadır. Her alt bölüm için ayrı ayrı ve toplam puan hesaplaması 

yapılmaktadır. Her bir soru için hiç zorlanmadan: 3, biraz zorlanarak: 2, çok zorlanarak: 

1, yapamıyor: 0 puan olarak değerlendirilmektedir (82). Çalışmamızda her iki gruptaki 

olgular CHAQ ile değerlendirildi (EK4). 

3.3. Tedavi Protokolü   

Olgular tedaviye, İstanbul Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksek 

Okulu’nda alındı. Tedavi, haftada üç gün (1 seans 45 dakika süreli) toplam 12 hafta 

uygulandı. Hastalardan egzersizleri fizyoterapist ile çalıştıkları zamanın dışında evde 

tekrar etmeleri istedi. Olgular tedaviye gelemedikleri günlerde, egzersizleri evde 

yapmaları için teşvik edildi. Uygulanan egzersizler basitten zora doğru ilerletildi ve 

egzersizlerin tekrar sayısı kademeli olarak arttırıldı. 
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Uygulanan Egzersizler 

Gruplara göre egzersiz programı aşağıdaki Tablo 3-1 ve Tablo 3-2’de gösterildi. 

Tablo 3-1. Güçlendirme grubu egzersiz programı 

Grup 1: Güçlendirme Grubu 

1. Isınma- 10 dakika dirençsiz bisiklet ergometresi 

2. Propriyoseptif nöromusküler fasilitasyon (PNF)-ritmik stabilizasyon          

tekniği ile diz fleksiyon germe egzersizi 

3. Aktif diz fleksiyon germe egzersizleri 

4. Diz ekstansiyon germe egzersizi 

5. İzometrik quariseps egzersizleri 

6. Dirençli kısa arklı terminal diz ekstansiyon egzersizi 

7. Dirençli tam arklı diz ekstansiyon egzersizi 

8. Dirençli diz fleksiyon egzersizi 

9. Mini squat 

10. 15 dakika soğuk uygulama 
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Tablo 3-2. Denge-propriyosepsiyon grubu egzersiz programı 

Grup 2: Denge-Propriyosepsiyon Grubu 

1. Isınma- 10 dakika dirençsiz bisiklet ergometresi 

2. PNF-ritmik stabilizasyon tekniği ile diz fleksiyon germe egzersizi 

3. Aktif diz fleksiyon germe egzersizleri 

4. Diz ekstansiyon germe egzersizi 

5.  Geri geri yürüme ve tandem yürüyüşleri (25 metre) 

6. Bir ekstremite üzerinde tek ayak üzerinde durma ve tek ayak üzerinde diz 

          fleksiyon-ekstansiyon egzersizi 

7. Bir ekstremite üzerinde öne, yanlara, arkaya eğilme egzersizleri 

(gözler açık-gözler kapalı) 

8. Denge tahtası ile egzersizler  

9. Mini trombolin ile egzersizler 

10. 15 dakika soğuk uygulama 
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Uygulanan egzersizlerden örnekler:  

3.3.1. Güçlendirme Egzersizleri 

    

Şekil 3-9.  Bisiklet ergometresi, PNF-ritmik stabilizasyon tekniği ile diz fleksiyon germe 

egzersizi, aktif diz fleksiyon germe egzersizleri 

   

Şekil 3-10.  Diz ekstansiyon germe egzersizi, izometrik kuadriseps egzersizleri 

   

Şekil 3-11. Dirençli kısa arklı terminal diz ekstansiyon egzersizi, dirençli tam arklı 

terminal diz ekstansiyon egzersizi, dirençli diz fleksiyon egzersizi 

                                            

                                                         Şekil 3-12. Mini skuat 
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3.3.2. Denge-Propriyosepsiyon Egzersizleri 

      

 Şekil 3-13. Tandem yürüyüşü, denge tahtası egzersizleri                                                            

     

  Şekil 3-14.  Bir ekstremite üzerine ağırlık aktarma egzersizleri (gözler açık-kapalı) 

     

    Şekil 3-15.  Mini trombolin egzersizleri 
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3.4. İstatiksel Analiz 

Çalışmanın veri analizinde “Statistical Package for Social Sciences” (SPSS) 

Version 15.0 (SPSS inc., Chicago, IL, ABD) istatistik programı kullanıldı. Tüm 

analizlerde p<0,05 (iki yönlü) değerler istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. 

Çalışmanın veri analizinde, uygun olan ileri istatistik analizlerin seçilmesi amacı 

ile veri gruplarının dağılımlarının normal olup olmadığı “Shaphiro-Wilks” testi ile 

belirlendi. Bu testin analiz sonuçlarına göre iki yönlü olarak belirlenen p değeri <0,05 

olduğundan bazı verilerin dağılımının normal olmadığı sonucu çıkarılmış ve non-

parametrik testler tercih edilmiştir.  

Hastaların cinsiyet, tutulan taraf, tutulum tipi, JİA tipi gibi nominal 

özelliklerinin karşılaştırlmasında 4 gözlü ki-kare tablosundan yararlanılarak “Fisher” 

kesin ki-kare testi kullanılmıştır. 

Her iki gruptaki hastaların başlangıçtaki demografik özellikleri (yaş, boy, kilo, 

VKİ, hastalık süresi, eklem sayısı), VAS (istirahat, aktivite, egzersiz sırasında) skorları, 

gonyometrik ölçümleri, kas gücü değerleri, BDT, FDT, FÖU, VBGYA skoru, adım 

uzunluğu, çift adım uzunluğu, kadans, yürüme hızı ölçümleri ve bu ölçümlerin 

değişimleri “Independent Samples t-Test” ve “Wilcoxon Signed-Rank” Testi ile 

karşılaştırıldı. 

Her iki gruptaki hastaların başlangıç, tedavi öncesi ve sonrası değerlerinin 

gruplar arası farklılığı ise “Mann-Whitney U” testi ile karşılaştırıldı. 

Değerlendirilen parametreler arası ilişki ise “Spearman” Testi ile analiz edildi. 
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4. BULGULAR 

Çalışmaya başlanan 36 hastanın 3’ü hastalık aktivitesinin artması, 2’si 

egzersizlere uyum sağlayamaması ve 1 kişi de kişisel nedenlerden dolayı çalışmadan 

ayrıldı. Çalışma  egzersiz programını tamamlayan gönüllü 30 hasta üzerinde yapıldı. 

Grupların  başlangıçtaki demografik özellikleri (yaş, boy, kilo, vücut kitle 

indeksi-VKİ), hastalık süreleri, tutulan eklem sayıları ve grupların karşılaştırılması 

Tablo 4-1’de gösterildi. Gruplar arasında yaş, boy, kilo, VKİ ve tutulan eklem sayısı 

bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı (p>0,05). Ancak her iki 

gruptaki hastalık süresi karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı fark vardı 

(p<0,05).  

 

 

 

Tablo 4-1. Grupların demografik özelliklerinin karşılaştırılması 

 Grup I 

Ort±SS 

Grup II 

Ort±SS 

 

p 

Yaş (yıl) 9,27±1,43 10,00±3,66 0,910 

Boy (m) 1,28±0,08 1,35±0,13 0,108 

Kilo (kg) 23,93±6,23 28,93±11,54 0,464 

VKİ (kg\m2) 14,34±2,30 15,47±4,20 0,490 

Hastalık süresi (yıl) 5,56±2,10 3,26±1,55 0,004 

Tutulan eklem sayısı 3,73±2,73 3,66±2,49 0,940 
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Hastaların cinsiyet dağılımı Grafik 4-1’de, JİA tipi dağılımı ise Grafik 4-2’de gösterildi. 

 

Grafik 4-1. Hastaların cinsiyet dağılımı 
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Grupların cinsiyet dağılımı, tutulum tipi, etkilene tarafı, JİA tipi Tablo 4-2.’de 

gösterildi. Gruplar arasında cinsiyet, tutulan ekstremite, JİA alt tipi bakımından 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı (p>0,05). 

 

 

Tablo 4-2. Grupların cinsiyet, tutulum tipi, tutulan ekstremite ve JİA alt tipine göre 
karşılaştırılması 

 Grup I 

n=15 

n (%) 

Grup II 

n=15 

n (%) 

 

p  

Cinsiyet 

    Kız 

 

11 (%73,3) 

 

10 (%66,7) 

1,000 

 

    Erkek 4  (%26,7) 5  (%30,3)  

Tutulum   0,456 

    Unilateral 5 (%33,3) 7 (%46,7)  

    Bilateral 10 (%66,7) 8 (%53,3)  

Ağırlıkla etkilenen taraf   0,713 

    R 9 (%60) 8 (%53,3)  

    L 6 (%40) 7 (%46,7)  

JİA Tipi   0,860 

    Poliartiküler  RF (+) JİA 2 (%13,3) 2 (%13,3)  

     Poliartiküler  RF (-) JİA 7 (%46,7) 5 (%33,3)  

     Oligoartiküler JİA 5 (%33,3) 6 (%40,0)  

     Psöriatik artrit 1 (%6,7) 2 (%13,3)  
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4.1. Değerlendirilen Tüm Parametrelerin Her İki Grup Için Tedavi Öncesi 
Değerlerinin Karşılaştırılması 

 

Grupların tedavi öncesi ağrı durumlarının benzer olup olmadığını 

değerlendirmek amacıyla hastaların tedavi öncesi VAS (istirahat, aktivite, egzersiz) 

skorları ve gruplar arası karşılaştırılması Tablo 4-3’te gösterildi. Egzersiz sırasında 

değerlendirilen VAS skoru dışında gruplar arasında anlamlı fark bulunmadı (p>0,05). 

 

Tablo 4-3. Grupların tedavi öncesi VAS skorlarının karşılaştırılması 

 VAS Grup I 

Ort±SS 

Grup II 

Ort±SS 

p 

İstirahat 2,13±1,80 2,06±2,52 0,716 

Aktivite 3,33±2,09 3,93±1,53 0,484 

Egzersiz 5,00±1,88 6,86±1,18 0,002 

 

Grupların tedavi öncesi aktif ve pasif diz EHA gonyometrik ölçüm değerleri ve 

gruplar arası karşılaştırılması Tablo 4-4’te gösterildi. Gruplar arasında tedavi öncesi diz 

EHA değerleri arasında anlamlı fark bulunmadı (p>0,05). 

 

Tablo 4-4. Grupların tedavi öncesi aktif ve pasif diz EHA değerlerinin karşılaştırılması 

 Grup I 
Ort±SS 

Grup II 
Ort±SS 

p 

  D
İZ

  
 F

L
E

K
   

   
   

   
   

   
 

Aktif (°) 124,80±12,95 119,66±5,81 0,234 

Pasif  (°) 132,66±9,61 129,66±6,11 0,169 

D
İZ

 
E

K
S

   
 

   
  

Aktif (°) -9,20±6,40 -10,40±6,57 0,674 

Pasif  (°) -5,66±5,93 -9,06±6,78 0,180 

Flek: Fleksiyon    Eks: Ekstansiyon 
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Grupların tedavi öncesi alt ekstremite kas gücü değerleri ve karşılaştırlması 

Tablo 4-5’te gösterildi. Her iki grupta tedavi öncesi alt ekstremite kas gücü değerleri 

arasında anlamlı fark bulunmadı (p>0,05). 

 

Tablo 4-5. Grupların tedavi öncesi alt ekstremite kas gücü değerlerinin karşılaştırılması 

 

KAS GÜCÜ (Kg) 

Grup I 

Ort±SS 

Grup II 

Ort±SS 

p 

KF 27,63±3,77 26,87±4,53 0,648 

KE 23,25±3,74 23,68±3,24 0,678 

K ABD  22,26±3,74  22,69±2,80 0,787 

K ADD 22,17±2,67 23,24±3,19 0,206 

K ER 22,65±3,08 23,33±2,95 0,455 

K IR 22,44±2,53 23,14±2,51 0,299 

DF 23,20±3,00 24,47±2,50 0,221 

DE 24,74±2,95 24,40±1,86 0,633 

ADF 23,15±3,19 25,48±2,92 0,590 

APF 25,83±3,85 23,94±1,92 0,836 

KF: Kalça Fleksiyon KE: Kalça Ekstansiyon K ABD:Kalça Abduksiyon K ADD: Kalça 

Adduksiyon K ER: Kalça Eksternal Rotasyon K IR: Kalça İnternal Rotasyon DF: Diz Fleksiyon 

DE: Diz Ekstansiyon ADF: Ayak Bileği Dorsi Fleksiyon APF: Ayak Bileği Plantar Fleksiyon 
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Grupların BDT, FDT ve FÖU başlangıç skorları ve karşılaştırma sonuçları Tablo 

4-6’da gösterildi. Gruplar arasında tedavi öncesi BDT, FDT ve FÖU skorları arasında 

anlamlı fark bulunmadı (p>0,05).   

 

Tablo 4-6. Grupların tedavi öncesi BDT, FDTve FÖU skorlarının karşılaştırılması 

DENGE Grup I 

Ort±SS 

Grup II 

Ort±SS 

p 

BDT 51,33±1,67 51,33±4,15 0,398 

FDT 12,93±3,73 13,26±2,34 0,707 

FÖU (cm)  18,66±4,46 19,20±4,78 0,753 

BDT: Berg Denge Testi, FDT: Flamingo Denge Testi, FÖU: Fonksiyonel Öne Uzanma Testi 

 

Grupların tedavi öncesi 10mYT ve 10BÇ değerlerinin karşılaştırılması Tablo 4-

7’de gösterildi. Tedavi öncesi skorlar arasında anlamlı fark bulunmadı  (p>0,05). 

Tablo 4-7. Grupların tedavi öncesi 10mYT ve 10BÇ skorlarının karşılaştırılması 

FONSİYONEL  

TESTLER (sn) 

Grup I 

Ort±SS 

Grup II 

Ort±SS 

p  

10mYT 10,74±1,51 9,95±1,35 0,089 

10BÇ 6,99±0,72 7,12±1,50 0,589 

10myt: 10 Metre Yürüme Testi, 10BÇ: 10 Basamak Çıkma Testi 
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Grupların CHAQ skorlarının ve alt gruplarının tedavi öncesi değerleri ve 

karşılaştırılması Tablo 4-8’de gösterildi. Her iki grubun tedavi öncesi CHAQ skorları ve 

alt gruplarının karşılaştırılmasında anlamlı fark bulunmadı (p>0,05). 

 

Tablo 4-8. Grupların tedavi öncesi CHAQ skorlarının karşılaştırılması 

 
CHAQ 

Grup I 
Ort±SS 

Grup II 
Ort±SS 

p 

Ayağa kalkma 0,43±1,04 0,33±0,52 0,369 

Aktivite 0,76±0,73 0,68±0,59 0,769 

Yürüme 0,60±0,50 0,73±0,37 0,569 

Total 0,51±0,69 0,39±0,52 0,318 

VAS-ağrı 33,33±26,63 29,33±22,18 0,582 

VAS-global 52,66±23,44 54,00±26,40 0,933 

 

Grupların VBGYA yöntemiyle tedavi öncesi elde edilen VBGYA total, zaman-

mesafe parametreleri değerleri ve karşılaştırılması Tablo 4-9’da gösterildi. Her iki 

grubun tedavi öncesi VBGYA parametreleri karşılaştırılmasında anlamlı fark 

bulunmadı (p>0.05). 

 

Tablo 4-9. Grupların tedavi öncesi VBGYA ve zaman-mesafe parametreleri sonuçlarının 
karşılaştırılması 

YÜRÜME Grup I 

Ort±SS 

Grup II 

Ort±SS 

p 

VBGYA total 12,93±4,93 11,40±3,54 0,370 

Adım uzunluğu (cm) 47,60±7,41 49,06±6,16 0,587 

Çift adım uzunluğu (cm) 99,00±15,09 99,40±14,30 0,819 

Kadans  102,33±23,96 99,66±27,41 0,361 

Hız ( m\sn) 51,18±15,56 49,32±15,12 0,561 

VBGYA: Video Bazlı Gözlemsel Yürüme Analizi 
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4.2. Değerlendirilen Tüm Parametreler için Grupların Tedavi Öncesi, Tedavi 
Sonrası Sonuçları ve Değişim Değerlerinin Gruplar Arası Karşılaştırılması 

 

Grupların VAS skorları tedavi öncesi, tedavi sonrası ve değişim değerlerinin 

karşılaştırılması Tablo 4-8’de gösterildi. Her iki grupta da tedavi öncesi ve sonrası VAS 

(istirahat, aktivite, egzersiz) değerleri arasında anlamlı fark bulundu (p<0,05). Grup 

II’de VAS-aktivite ve VAS-egzersiz skorunda tedavi sonrası azalma daha fazla idi,  

gruplar arası fark karşılaştırıldığında sadece VAS-egzersiz skorunda elde edilen fark 

anlamlı bulundu (p<0,05). 

 

Tablo 4-10. VAS tedavi öncesi, tedavi sonrası ve değişim değerlerinin gruplar arası 
karşılaştırılması 

 

     VAS 

TÖ 

Ort±SS 

TS 

Ort±SS 

p Fark 

Ort±SS 

Fark  

p 

İS
T
İR

A
H

A
T

 GRUP I 2,13±1,80 0,13±0,35 0,005 -2±1,85  

     0,502 

GRUP II 2,06±2,52 0,53±1,40 0,006 -1,53±1,64  

A
K

T
İV
İT

E
 GRUP I 3,33±2,09 0,53±0,99 0,005 -2,80±2,33  

     0,672 

GRUP II 3,93±1,53 0,66±1,39 0,001 -3,26±1,66  

E
G

Z
E

R
S
İZ

 GRUP I 5,0±1,88 0,73±1,22 0,001 -4,26±1,79  

     0,011 

GRUP II 6,86±1,18 1,0±1,13 0,001 -5,86±1,35  
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Grupların diz fleksiyonu gonyometrik ölçümü tedavi öncesi, tedavi sonrası ve 

değişimin değerleri Tablo 4-11’de gösterildi. Her iki grupta da tedavi sonrası aktif ve 

pasif diz fleksiyonunda anlamlı artış bulundu  (p<0,01). Tedavi sonrası elde edilen diz 

fleksiyon değişim değerlerinde grup II’deki artış daha fazla olmakla birlikte gruplar 

arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı değildi (p>0,05). 

 

Tablo 4-11. Diz fleksiyonu aktif-pasif gonyometrik ölçümü tedavi öncesi, tedavi sonrası ve 
değişimin gruplar arası karşılaştırılması 

         DİZ 

FLEKSİYONU(°) 

TÖ 

Ort±SS 

TS 

Ort±SS 

p Fark 

Ort±SS 

Fark  

p 

A
K

T
İF

 

GRUP I 124,80±12,95 139,66±5,81 0,002 14,86±9,65  

     0,726 

GRUP II 119,66±5,81 136,33±4,80 0,001 16,66±6,72  

P
A

S
İF

 

GRUP I 132,66±9,61 142,33±2,58 0,003 9,66±9,34  

     0,418 

GRUP II 129,66±6,11 141,33±4,41 0,001 11,66±7,71  
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Diz ekstansiyonu aktif-pasif gonyometrik ölçüm değerleri tedavi öncesi, tedavi 

sonrası ve değişimin gruplar arası karşılaştırılması Tablo 4-12’de gösterildi. Her iki 

grupta da diz ekstansiyonunda anlamlı artış elde edildi (p<0,01). Tedavi sonrası elde 

edilen diz ekstansiyon değişim değerlerinde gruplar arasındaki fark anlamlı değildi 

(p>0,05). 

 

Tablo 4-12. Diz ekstansiyonu aktif-pasif gonyometrik ölçüm değerleri tedavi öncesi, tedavi 
sonrası ve değişimin gruplar arası karşılaştırılması 

         DİZ 

EKSTANSİYONU 

TÖ 

Ort±SS 

TS 

Ort±SS 

p Fark 

Ort±SS 

Fark  

p 

A
K

T
İF

 

GRUP I -9,20±6,40 -1,66±3,61 0,002 7,53±5,12  

     0,538 

GRUP II -10,40±6,57 -1,20±3,18 0,003 9,20±7,04  

P
A

S
İF

 

GRUP I -5,66±5,93 -1,33±3,51 0,010 4,33±5,30  

     0,066 

GRUP II -9,06±6,78 -0,33±1,29 0,003 8,73±6,86  
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Alt ekstremite kas gücü değerleri tedavi öncesi, tedavi sonrası ve değişim 

değerleri gruplar arası karşılaştırılması Tablo 4-13. ve Tablo 4-14’de gösterildi. Tedavi 

sonrası grup I’in KE, DF, DE, APF değerleri ve grup II’nin tüm değerlerinde anlamlı 

artışlar elde edildi (p<0,05). Gruplar arasında KE ve DF değerleri dışında tüm kas gücü 

parametrelerindeki artış grup II’de daha fazla olup, fark istatistiksel olarak anlamlı idi 

(p<0,05). 

 

Tablo 4-13. Diz ve ayak bileği çevresi kas gücü değerleri tedavi öncesi, tedavi sonrası ve 
değişim değerlerinin gruplar arası karşılaştırılması 

 

KAS GÜCÜ(Kg) 

TÖ 

Ort±SS 

TS 

Ort±SS 

p Fark 

Ort±SS 

Fark  

p 

 

 

DF: Diz fleksiyon, DE: Diz ekstansiyon, ADF: Ayak bileği dorsi fleksiyon, APF: Ayak bileği 

plantar fleksiyon  

 

 

D
F

 

GRUP I 23,20±3,0 26,03±2,30 0,001 2,82±1,91 

       0,141 

GRUP II 24,47±2,50 28,48±2,23 0,001 4,0±2,11  

D
E

 

GRUP I 24,74±2,95 27,48±2,56 0,001 2,73±1,49  

       0,005 

GRUP II 24,40±1,86 29,02±2,27 0,001 4,61±1,67  

A
D

F
 

GRUP I 23,15±3,19 23,42±2,96 0,307 0,26±2,18  

        0,003 

GRUP II 23,94±1,92 26,85±2,14 0,001 2,91±2,11  

A
P

F
 

GRUP I 25,83±3,85 26,36±3,41 0,020 0,52±0,70  

        0,006 

GRUP II 25,48±2,92 27,79±2,12 0,001 2,31±2,10  
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Tablo 4-14. Kalça çevresi kas gücü değerleri tedavi öncesi, tedavi sonrası ve değişim 
değerlerinin gruplar arası karşılaştırılması 

 

 KAS GÜCÜ 

(Kg) 

TÖ 

Ort±SS 

TS 

Ort±SS 

p Fark 

Ort±SS 

Fark  

p 

K
F

 

GRUP I 27,63±3,77 27,96±3,95 0,256 0,32±0,98  

     0,000 

GRUP II 26,87±4,53 29,23±4,44 0,001 2,35±1,86  

K
E

 

GRUP I 23,25±3,74 24,03±3,74 0,047  0,77±1,44  

      0,125 

GRUP II 23,68±3,24 26,83±2,76 0,002  3,15±3,35  

K
 A

B
D

 

GRUP I 22,26±3,74 22,16±2,97 0,443 -0,10±2,35  

     0,001 

GRUP II 22,69±2,80 25,04±2,52 0,001 2,34±1,79  

K
 A

D
D

 

GRUP I 22,17±2,67 22,20±2,26 0,972 0,03±1,41  

     0,003 

GRUP II 23,24±3,19 24,72±2,41 0,006  1,47±1,98  

K
 E

R
 

GRUP I 22,65±3,08 23,03±3,50 0,096  0,37±0,88  

      0,003 

GRUP II 23,33±2.95 25,54±2,16 0,001  2,20±2,18  

K
 I

R
 

GRUP I 22,44±2,53 23,09±2,90 0,116 0,65±1,53  

     0,003 

GRUP II 23,14±2,51 25,89±2,71 0,001 2,75±2,31    

 
KF: Kalça fleksiyonu, KE: Kalça elstansiyonu, K ABD: Kalça abduksiyonu, K ADD: Kalça 
adduksiyonu, K ER: Kalça eksternal ortasyonu, K IR: Kalça İnternal Rotasyonu 
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Grupların BDT, FDT ve FÖU tedavi öncesi, tedavi sonrası ve değişim değerleri 

gruplar arası karşılaştırılması Tablo 4-15.’de gösterildi. Her iki grupta da tedavi sonrası 

BDT, FDT ve FÖU değerlerinde anlamlı değişiklik elde edildi (p<0,05). Üç 

parametrede de tedavi sonrası grup II’deki düzelme daha fazlaydı ve FDT, FÖU 

değerleri için gruplar arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p<0,05). 

 

Tablo 4-15. BDT, FDT ve FÖU tedavi öncesi, tedavi sonrası değerleri ve değişimin gruplar 
arası karşılaştırılması 

 

DENGE 
TÖ 

Ort±SS 

TS 

Ort±SS 
p 

Fark 

Ort±SS 

Fark 

p 

B
D

T
 

GRUP I 51,33±1,67 54,53±1,5 0,001 3,20±1,42  

     0,077 

GRUP II 51,33±4,15 55,86±0,35 0,008 4,53±4,18  

F
D

T
 

GRUP I 12,93±3,73 8,86±5,51 0,001 -4,06±4,68  

     0,009 

GRUP II 13,26±2,34 4,40±5,56 0,001 -8,86±4,73  

F
Ö

U
 

GRUP I 18,66±4,46 25,33±4,68 0,001 6,66±3,28  

     0,015 

GRUP II 19,20±4,46 29,60±7,18 0,001 10,40±4,70  

BDT: Berg Denge Testi, FDT: Flamingo Denge Testi, FÖU: Fonksiyonel Öne Uzanma Testi 
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Grupların 10mYT ve 10BÇ süresi tedavi öncesi, tedavi sonrası ve değişim 

değerleri gruplar arası karşılaştırılması Tablo 4-16.’de gösterildi. Her iki grupta da 

tedavi sonrası 10mYT, 10BÇ süresi değerlerinde anlamlı değişiklik elde edildi (p<0,05), 

10mYT ve 10BÇ süresi grup II’de daha fazla azalma gösterdi ve gruplar arasındaki fark 

istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p<0,05). 

 

Tablo 4-16. 10mYT ve 10BÇ süresi tedavi öncesi, tedavi sonrası değerleri ve değişimin 
gruplar arası karşılaştırılması  

 

FONKSİYONEL 

TESTLER 

TÖ 

Ort±SS 

TS 

Ort±SS 
p 

Fark 

Ort±SS 

Fark 

p 

10
m

Y
T

 

GRUP I 10,74±1,51 9,21±1,47 0,001 -1,52±1,62  

     0,016 

GRUP II 9,95±1,35 7,33±1,00 0,001 -2,62±1,68  

10
B

Ç
 

GRUP I 6,99±0,72 6,19±0,82 0,001 -0,79±0,44  

     0,011 

GRUP II 7,12±1,50 5,55±0,84 0.001 -1,56±1,09  

10mYT: 10 Metre Yürüme Testi, 10BÇ: 10 Basamak Çıkma  Testi 

 

Tedavi öncesi, tedavi sonrası CHAQ skorları ve değişim değerleri gruplar arası 

karşılaştırılması Tablo 4-17.’de gösterildi. Her iki grupta da tedavi sonrası, CHAQ-

ayağa kalkma, CHAQ-aktivite, CHAQ-yürüme, CHAQ-total, VAS-ağrı, VAS-global 

değerlerinde anlamlı değişiklik  elde edildi (p<0,05). Tedavi sonrası elde edilen CHAQ 

skorlarındaki değişiklik gruplar arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı değildi 

(p>0,05). 
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Tablo 4-17. CHAQ tedavi öncesi, tedavi sonrası değerleri ve değişimin gruplar 
arası karşılaştırılması 

 

    CHAQ 

TÖ 

Ort±SS 

TS 

Ort±SS 

p Fark 

Ort±SS 

Fark  

p 

A
ya
ğa

   
   

   
   

   
   

   
   

 
k

al
k

m
a 

GRUP I 0,43±1,04 0±0 0,102 -0,43±1,04  

     0,369 

GRUP II 0,33±0,52 0±0 0,023 -0,33±0,52  

A
k

ti
vi

te
 

 

GRUP I 0,76±0,73 0,21±0,41 0,001 -0,54±0,38  

     0,950 

GRUP II 0,68±0,59 0,13±0,35 0,001       -0,54±0,32  

Y
ü

rü
m

e 

GRUP I 0,60±0,50 0,03±0,12 0,004 -0,56±0,49  

     0,616 

GRUP II 0,73±0,37 0,06±0,17 0,002 -0,66±0,44  

C
H

A
Q

 T
ot

al
 GRUP I 0,51±0,69 0,21±0,49 0,001 -0,30±0,33  

     0,708 

GRUP II 0,39±0,52 0,08±0,18 0,004 0,31±0,41  

V
A

S
-A
ğr

ı GRUP I 33,33±26,63 1,3±5,16 0,005 -32,00±26,24  

     0,246 

GRUP II 29,33±22,18 6,66±11,75 0,002 -22,66±15,79  

V
A

S
-G

lo
b

al
 GRUP I 52,66±23,44 14,00±17,23 0,001 -38,66±12,45  

     0,931 

GRUP II 54,00±26,40 15,33±19,59 0,001 -38,66±15,52  
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Grupların tedavi öncesi, tedavi sonrası VBGYA total puanı, zaman-mesafe 

parametreleri ve değişim değerleri gruplar arası karşılaştırılması Tablo 4-18.’de 

gösterildi. Tedavi sonrası grup I’de VBGYA total puan, çift adım uzunluğu ve kadans, 

grup II VBGYA total puan, kadans ve hız parametrelerinde anlamlı değişiklikler elde 

edildi (p<0,05). VBGYA total puan, kadans ve hız parametrelerindeki gruplar arası fark  

istatistiksel olarak anlamlıydı (p<0,05). 

 

Tablo 4-18. VBGYA total ve zaman-mesafe parametreleri tedavi öncesi, tedavi sonrası 
değerleri ve değişimin gruplar arası karşılaştırılması 

 

      YÜRÜME 

TÖ 

Ort±SS 

TS 

Ort±SS 

 

p 

Fark 

Ort±SS 

Fark  

p 

T
ot

al
 

GRUP I 12,92±4,93 10,73±4,57 0,001 -2,20±2,59  

     <0,01 

GRUP II 11,40±3,54 4,40±1,72 0,001 -7,00±3,60  

 
A

d
ım

  
U

zu
n

lu
ğu

 
 

GRUP I 47,60±7,41 46,66±8,49 0,440 -0,93±3,95  

     0,967 

GRUP II 49,06±6,16 48,33±9,80 0,593 -0,93±6,94  

 
Ç

if
t 

ad
ım

 
u

zu
n

lu
ğu

 
 

GRUP I 99,00±15,09 94,20±14,78 0,033 -4,80±9,68  

     0,835 

GRUP II 99,40±14,30 98,86±17,82 0,798 -0,53±16,53  

 
K

ad
an

s 
 GRUP I 102,33±23,96 120,00±26,99 0,017 17,66±25,69  

     <0,01 

GRUP II 99,66±27,41 150,66±24,33 0,001 51,00±23,00  

H
ız

  

GRUP I 51,18±15,56 56,96±16,51 0,059 5,78±9,33  

     <0,01 

GRUP II 49,32±15,12 73,88±17,76 0,001 24,56±15,88  
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Tablo 4-19. Değerlendirme parametreleri arasındaki ilişki 

 
PARAMETRELER 

 
r 

 
PARAMETRELER 

 
r 

VAS aktivite- Adım uzunluğu 0,931* 
 

Diz fleksiyonu-Hız 0,483** 
 

VAS aktivite- Diz fleksiyonu -0,372* 
 

BDT-VBGYA -0,475** 
 

VAS aktivite-10BÇ 0,396* 
 

BDT-FÖU 0,460* 
 

VAS aktivite-hız -0,543* 
 

BDT-10mYT -0,488** 
 

VAS egzersiz-Diz ekstansiyonu 0,466** 
 

BDT-Hız 0,419* 
 

VAS egzersiz-Kadans -0,490** 
 

FDT-FÖU -0,531** 
 

VAS egzersiz-FÖU 0,367* 
 

FDT-10mYT 0,508** 
 

VAS egzersiz-VBGYA -0,711** 
 

FDT- Çift adım uzunluğu 0,398** 
 

VAS egzersiz-10mYT 0,711** 
 

FDT-VBGYA 0,606** 
 

VAS egzersiz-hız -0,547** 
 

FDT-Kadans 0,682** 
 

Diz ekstansiyonu-Çift adım uzunluğu 0,467** 
 

FDT-Hız -0,707** 
 

Diz ekstansiyon-Adım uzunluğu 0,432* 
 

FÖU-VBGYA -0,493** 
 

Diz ekstansiyon- FÖU 0,569** 
 

FÖU-10mYT -0,700** 
 

Diz ekstansiyonu-Kadans 0,447* 
 

FÖU-Çift adım uzunluğu 0,460* 
 

Diz ekstansiyon-FDT -0,464* 
 

FÖU-Hız 0,434* 
 

Diz ekstansiyon-10mYT -0,511** 
 

10MYT-VBGYA 0,544** 
 

Diz fleksiyon-BDT 0,494** 
 

10MYT-Adım uzunluğu -0,367* 
 

Diz fleksiyonu-VBGYA -0,450* 
 

10MYT-Kadans -0,491** 
 

Diz fleksiyonu-Çift adım uzunluğu 0,495** 
 

10MYT-Hız -0,513** 
 

*p<0,05, **p<0,01 

BDT: Berg Denge Testi, FDT: Flamingo Denge Testi, FÖU: Fonksiyonel Öne Uzanma 

Testi 10mYT: 10 Metre Yürüme Testi, 10BÇ: 10 Basamak Çıkma  Testi, VBGYA: Video Bazlı 

Gözlemsel Yürüme Analizi, Diz Fleksiyonu: Diz Fleksiyon Kas Gücü, Diz Ekstansiyonu: Diz 

Ekstansiyon Kas Gücü. 
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5. TARTIŞMA 

JİA, 16 yaş altı çocuklarda 10-19/100.000 düzeyinde insidansla çocukluk 

çağının en yaygın kronik, romatizmal hastalığıdır ve aynı zamanda, bu yaş grubunda 

edinilmiş fonksiyonel yetersizliklerin ve yaşam kalitesinde bozulmanın önemli 

nedenlerindendir (83).  

 Her eklemi etkileyebilen kronik otoenflamatuvar bir hastalık olan JİA’da 

etkilenen eklemlerde kas imbalansı ile birlikte hareket açıklığında azalma, ağrıya bağlı 

postür ve hareket modifikasyonları görülmektedir (84-86).  

JİA, NSAİİ’ler, kortikostreoidler, TNF-α-inhibitörleri, metotreksat ve benzeri 

ilaçlarla birlikte egzersiz uygulamalarını  içeren multidisipliner bir tedavi yaklaşımı 

gerektirir (86,87). Hastalıkta çok değişken medikal tedaviler uygulanmasına rağmen 

fizyoterapi ile ilgili yaygın bir görüş yoktur.  

Literatürde JİA’lı hastalarda egzersiz uygulamalarına yönelik sınırlı sayıda 

çalışma yer almaktadır (13-16,83,89-92). JİA’lı hastalarda akuaterapi, aerobik fitness ile 

ilgili egzersiz  çalışmalarına rastlanmaktadır (14-16,91,92). Ancak nöromusküler 

güçlendirme eğitimleri ile ilgili az sayıda çalışma vardır (90,91,93). JİA’da denge-

propriyosepsiyon egzersizlerinin etkinliği ile ilgili henüz bir çalışma yapılmamıştır. Tez 

çalışmamız diz tutulumlu JİA’lı hastalarda güçlendirme egzersizlerine karşın denge-

propriyosepsiyon egzersizlerinin alt ekstremite fonksiyonlarında daha etkin olabileceği 

hipotezinden yola çıkılarak planlanmıştır. Bu çalışma bu konuda yapılmış ilk 

çalışmadır. 

Bu amaçla çalışmamıza 36 JİA tanısı alan gönüllü dahil ettik. Hastaları geliş 

sıralarına göre randomize ederek, iki gruba ayırdık. Birinci gruba bisiklet ergometresi, 

germe egzersizleri, izometrik ve izotonik güçlendirme egzersizleri, ikinci gruba ise 

bisiklet ergometresi, germe egzersizleri, denge-propriyosepsiyon egzersizlerini 12 hafta 

boyunca haftada 3 gün uyguladık. İstatistiksel değerlendirmeler çalışmayı tamamlayan 

30 hasta üzerinden yapıldı. 

Çalışmamıza dahil ettiğimiz hastaların %70’i kız, %30’u erkekti. Literatür 

incelendiğinde, çalışmamıza benzer olarak kız JİA’lı hastaların fazla olduğu 

görülmektedir (31,32). 
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Çalışmamıza katılan hastaların yaş ortalaması 9,63±2,76 yıl, VKİ ortalaması 

14,91±3,38 kg\m2, hastalık süresi ortalaması ise 4,41±2,16 yıl idi. Literatürde JİA’da 

yapılan egzersiz çalışmalarındaki  yaş, VKİ, hastalık süresi ortalamaları çalışmamızla 

benzerlik göstermektedir (94-96). Çalışma başlangıcında her iki gruptaki hastaların yaş, 

VKİ, tutulum tipi, etkilenen taraf ve JİA tipi birbirine benzerdi. 

Yapılan çalışmalarda diz ekleminin JİA’da en sık etkilen eklem olduğu göze 

çarpmaktadır (84-86). Çalışmamız diz eklemi tutulumlu  JİA’lı hastalar üzerinde 

yürütüldü. Diz fonksiyonuna etki eden lokal faktörler, tibiofemoral uyumla beraber 

varus-valgus stabilitesi ve artiküler yüzeye düşen yük dağılımının yanı sıra, kalça-diz-

ayak bilegi dizilimi, medial ve lateral kompartmanlar arasındaki yük dağılım oranı; 

stabiliteyle birlikte kas aktivitesi, eklem hareketini başlatma ve bitirme kontrolü ve 

eklem propriyosepsiyonu veya periartiküler kas aktivitesinden sinir sistemine gelen 

inputlarla sağlanan eklem pozisyon hissidir (97,98). Diz eklemindeki patolojik 

değişikliklerin denge ve propriyoseptif algı fonksiyonları üzerine olumsuz etkisinin 

varlığına birçok araştırmada işaret edilmektedir (62,99,100-102). Bu etkinin hangi 

düzeyde olduğu, olumsuz sonuçlarının ne düzeyde giderilebileceği, bu fonksiyonlardaki 

azalmanın artritik değişiklikleri etkileyip etkilemeyeceği, bu olumsuz etkileri ortadan 

kaldırmak için profilaktik yaklaşımların ne olacağı konusu ile ilgili bilgiler henüz 

aydınlantılmamıştır. 

Eklem kapsülüne ve bağlara ait yapılardaki hasarların, propriyoseptif duyuyu 

azalttığı bilinmektedir. Azalan propriyoseptif duyunun, mekanoreseptörlerin doğrudan 

zarar görmesinden ya da mekanoreseptörlerin gerilime olan hassasiyetini azaltan 

kapsüle ve bağlara ait gevşekliğinden kaynaklandığı düşünülmektedir. Propriyoseptif 

egzersiz, propriyoseptif duyu kaybını izleyen yaralanmanın düzeyini azaltarak, 

nöromotor mekanizmaları harekete geçirme amacına yönelik olmalıdır (103). Teorik 

olarak mekanoreseptörlerin  aktivasyonuna neden olacak her türlü aktivite 

propriyoseptif sistemi çalıştırır. Ancak başarılı bir rehabilitasyon ve fonksiyonel 

aktiviteler için gerekli talepleri karşılayacak doğru egzersiz şeklini seçmek 

gerekmektedir. 

JİA’lı hastalarda uyguladığımız denge-propriyosepsiyon egzersizlerinin, 

propriyoseptörleri uyararak refleks mekanizmalar üzerinden etki gösterebileceğini 

düşündük. Dengeyi arttırmak için tasarlanan egzersizler, kişinin yer çekimi merkezi 
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konumundan haberdarlığını sağlamak, fonksiyonel  güçlenmeyi arttırmak, 

mekanoreseptörlerin duyarlılık ve hassasiyetini arttırmak dolayısıyla da merkezi sinir 

sistemine gönderilen propriyoseptif inputu güçlendirmek amacına yöneliktir (104). 

Propriyoseptif inputun şiddeti, tekrarı ve süresi önemlidir. Egzersiz programının 

aşırı yoğun olması, ligaman laksitesini arttırarak ve nöral yapıların dolaşımını bozarak 

propriyosepsiyonu olumsuz etkileyebilir ya da periartiküler zedelenmeyi arttırabilir. 

Çalışmamızda propriyosepsiyonu arttırma amacına yönelik egzersizleri planlarken bu 

noktaya dikkat ettik. Propriyoseptif egzersizlerimizi kademeli olarak, tekrar sayısını 

arttırarak, basitten zora doğru programladık. 

Artritli hastalarla yapılan pek çok çalışmada diz çevresindeki kas gücünün 

azaldığı bildirilmiştir (105-108). Kas güçsüzlüğü ya da kasların asimetrik aktivitesi 

eklem instabilitesiyle sonuçlanır. Güçsüz kaslara yönelik yapılan egzersizlerle kas 

gücünde sağlanan artış, eklemde ortaya çıkabilecek ağrıyı azaltır ve sekonder olarak 

gelişen kullanmama atrofisini engeller. Biz de çalışmamızda hastalarımızın büyük bir 

kısmında etkilenen alt ekstremite ile etkilenmeyen alt ekstremiteyi karşılaştırdığımızda 

diz eklemi çevresindeki kaslarda zayıflık olduğunu belirledik. Diz çevresinde daha iyi 

stabilizasyon sağlamak amacıyla güçlendirme egzersizlerini kademeli olarak artırarak 

uyguladık. 

Artrit rehabilitasyonunda yararlanılan egzersizler, tarihsel gelişim içerisinde, kas 

gücü, enduransı ve eklem fleksibilitesi üzerinde odaklanmıştır (109). Bu tip egzersiz 

programlarının yararı tartışılamaz (110-115). Ancak bu tip klasik egzersiz 

programlarının fonksiyonel kapasiteyi optimal hale getirmediği düşünülmektedir. Hatta 

nöromusküler mekanizmalar göz ardı edilerek oluşturulacak egzersiz programlarının, 

tam olmayan bir fonksiyonel artış sağlayarak, eklemi daha fazla yeni zorlanmalara 

maruz bırakabileceği söylenmektedir (116). 

JİA rehabilitasyonunda önemli yer tutan egzersiz programları ile 

propriyosepsiyon arasındaki ilişki araştırılmamıştır. Çalışmamızın bu ilişkiyi ortaya 

koymada yol gösterici olacağını düşünüyoruz. 

JİA’lı hastalarda etkilenen eklemlerde istirahatte, aktivitede ve egzersiz sırasında 

sıklıkla ağrı görülür ( 42,85,87).  Ağrıyı değerlendirmek için literatürde bir çok yöntem 

yer almaktadır. Çalışmamızda  etkilenen diz eklemindeki ağrıyı değerlendirmek için en 

sık kullanılan değerlendirme yöntemi olan VAS’ı tercih ettik.  VAS ile ağrı 
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değerlendirme yöntemi tüm dünya literatüründe kabul görmüş bir yöntemdir (65-67). 

Numerik VAS uygulanamayan çocuklarda pediatrik yüz skalası uygulanarak puanlama 

yapıldı (68). Çalışmamızda tedavi sonrası her iki grupta da istirahat, aktivite ve egzersiz 

sırasındaki ağrıda istatistiksel olarak anlamlı düzeyde azalma gözlendi ve bu azalmanın 

iki grup arasında egzersiz sırasında olan ağrı şiddeti dışında farklı olmadığı görüldü.  

Egzersiz sırasında oluşan ağrıdaki azalma oranı propriyosepsiyon grubunda daha fazla 

idi. Bu durumun  propriyosepsiyon grubundaki hastaların bu egzersizleri daha eğlenceli 

bulmaları ve bunun emosyonel durumu etkilemesi ile ilgili olduğu düşüncesindeyiz.  

Çalışmamıza benzer olarak,  birçok çalışma JİA’lı hastalarda egzersiz ile ağrıda 

azalma olduğuna işaret etmektedir (90-92). Epps ve ark. (91) randomize kontrollü 

çalışmalarında JİA’lı hastalarda 6 ay takipli karada yapılan egzersizlerle, bu egzersizlere 

ilave 8 seans suda yapılan egzersiz uygulamalarının sonuçlarını karşılaştırmışlar ve her 

iki uygulamada da VAS skorunda azalma elde ettiklerini fakat iki grup arasında 

istatistiksel olarak fark olmadığını bildirmişlerdir. 

Sing-Grewal ve ark. (92) randomize kontollü çalışmalarında JİA’lı hastalarda 12 

hafta boyunca haftada 3 kez uyguladıkları farklı yoğunlukta iki aerobik egzersiz 

programını karşılaştırmışlar ve her iki grupta da ağrıda azalma olduğunu, bu azalmanın 

gruplar arasında anlamlı olmadığını belirtmişlerdir.  

Klepper (90); JİA’lı hastalarda 8 hafta boyunca haftada 3 kez uygulanan 10 

dakika ısınma, 25 dakika düşük yoğunlukta aerobik egzersiz, 15 dakika güçlendirme ve 

10 dakika germe egzersizlerinden oluşan egzersiz programı sonrası, çalışmamıza benzer 

olarak ağrı skorunda anlamlı azalma elde ettiklerini bildirmiştir.  

Erişkin RA’lı hastalarda Van den Ende ve ark. (117) haftada 2 kez 6 hafta 

boyunca egzersiz programı uyguladıkları randomize kontrollü çalışmalarında ağrıda 

anlamlı azalma elde etmişlerdir. Flint-Wagner ve ark. (118) ise RA’lı hastalarda haftada 

3 gün 16 hafta boyunca güçlendirme egzersizleri uyguladıkları randomize kontrollü 

çalışmalarında kas gücündeki artışla ağrıda azalma elde ettiklerini bildirmişlerdir. 

 Dıraçoğlu ve ark.’nın (119) osteoartrit (OA)’li hastalarda yaptığı 

çalışmalarında, çalışmamıza benzer olarak kinestezi ve güçlendirme egzersizleri 

karşılaştırılmıştır. 8 hafta boyunca uygulanan    egzersizlerle  VAS   skorunda    anlamlı  
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azalma elde edilirken, güçlendirme egzersizleri ile kinestezi egzersizleri arasında 

anlamlı fark olmadığı bildirilmiştir. 

Baş ve ark. (86) ile Algergawy ve ark. (85) JİA’li hastalarda artritik 

değişikliklerle birlikte EHA’da ve kas gücünde azalma olabileceği bildirmiştir. EHA’yı 

değerlendirmek için en sık kullanılan yöntem universal gonyometrik ölçümdür  (69). Bu 

nedenle çalışmamızda diz aktif ve pasif EHA’yı universal gonyometre ile 

değerlendirdik.  

Tedavi sonrası diz fleksiyonu ve ekstansiyonu aktif ve pasif EHA sonuçlarında 

her iki grupta da istatistiksel olarak artış gözlendi. Bu artış propriyosepsiyon grubunda 

daha fazla olmakla birlikte iki grup arası fark istatistiksel olarak anlamlı değildi. Bu 

durumun her iki gruptaki hastaların tedavi programlarında yer alan aynı tip germe 

egzersizleri kaynaklı olduğunu düşünmekteyiz. Ayrıca her iki grupta da egzersizlerle 

EHA’da yarattığımız bu değişikliğin çocukların alt ekstremiteyi içeren fonksiyonel 

aktivitelere daha fazla katılmasına ve günlük yaşam aktivitelerinde daha bağımsız 

olmalarına neden olmuştur. 

Bacon ve ark. (120) 6 hafta boyunca  akuaterapi uygulamalarıyla JİA’lı 

hastalarda çalışmamıza benzer olarak alt ekstremite EHA’da artış elde etmişlerdir. 

Benzer olarak Klepper ve ark. (90) JİA’lı hastalarda 8 hafta boyunca haftada 3 kez 

uygulanan 10 dakika ısınma, 25 dakika düşük yoğunlukta aerobik egzersiz, 15 dakika 

güçlendirme ve 10 dakika germe egzersizlerinden oluşan egzersiz programı sonrası 

EHA’da anlamlı artış elde ettiklerini bildirmişlerdir.  

Hahn ve ark. (42), Algergawy ve ark. (85), çalışmalarında JİA’lı çocukların kas 

gücünde azalmalar bildirmiştir. Kas gücündeki azalmanın nedeni olarak ağrı, EHA’daki 

azalma ve bunların sonucu aktivite kısıtlanması görüşü bildirilmektedir (42,85,121). Bu 

nedenle biz de primer olarak eklemleri tutan bu hastalıkta kas güçü değerlendirmesinin 

önemli olduğunu düşündük. 

Kas gücü değerlendirmek için izometrik, izotonik ve izokinetik yöntem 

kullanılmaktadır. HHD ile kas gücü ölçümü geçerli, güvenilir ve etkin bir yöntemdir 

(6). Bu nedenle çalışmamızda kas gücü ölçümü için HHD’yi tercih ettik ve kalça   

fleksiyon,   ekstansiyon,   abduksiyon,  adduksiyon,  iç ve   dış rotasyon,   diz  fleksiyon,  
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ekstansiyon, ayak bileği dorsi ve plantar fleksiyon kas gücü değerlerini inceledik. 

Tedavi sonrası ölçülen tüm kas gücü değerlerinde artışlar olmuştur. Kalça ekstansiyon 

ve diz fleksiyon dışında diğer kas gücü değerlerinde denge-propriyosepsiyon 

grubundaki artış daha fazla olup iki grup arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlıdır. 

Epps ve ark. (91), Fragala-Pinkham ve ark. (122), Takken ve ark (14), Klepper 

(90), Maillard ve ark. (123) yaptıkları çalışmalarında JİA’lı hastalarda egzersiz 

uygulamalarıyla kas gücünde artışlar elde etmişlerdir. Epps ve ark. (91)  JİA’lı 

hastalarda 6 ay takipli karada yapılan egzersizlerle, bu egzersizlere ilave suda yapılan 

egzersiz uygulamalarının sonuçlarını karşılaştırmışlar ve her iki uygulamada da kas 

gücünde artış elde ettiklerini fakat iki grup arasında istatistiksel olarak fark olmadığını 

bildirmişlerdir.  

Lemmey ve ark. (124) Erişkin RA’’lı hastalarla yaptıkları randomize kontrollü 

çalışmada haftada 2 kez 24 hafta boyunca uygulanan güçlendirme egzersizleriyle kas 

gücünde anlamlı artış elde ettiklerini bildirmişlerdir. Chaipinyo ve Karoonsupcharoen 

(125), OA’lı hastalarda haftada 5 gün 4 hafta boyunca güçlendirme egzersizleri ile 

denge egzersizleri uygulayarak kas gücü değişimlerini karşılaştırmışlar ve güçlendirme 

egzersizleri ile kas gücündeki değişimin anlamlı olduğunu bildirmişlerdir. Yetişkin 

artritli hastalarla yapılan çalışmalarda da kas gücü çalışmamızdakine benzer olarak artış 

göstermiştir. 

Denge-propriyosepsiyon egzersizleri dize odaklı olsa da aslında tüm alt 

ekstremitenin katılımını içeren egzersizlerdir. Bu nedenle çalışmamızda denge-

propriyosepsiyon grubunda tüm kas gücü değerlerinde anlamlı artış olduğu 

görüşündeyiz. 

 Kas gücü değerlendirmelerindeki en göze çarpan bulgu diz ekstansiyonundaki 

artıştır. Bu artışın proprisepsiyon grubunda daha fazla olmasını ağırlık aktarma içeren 

denge-propriyosepsiyon egzersizlerinin, propriyosepsiyon duyusunu olumlu etkilemesi 

ve bu nedenle hastaların günlük yaşamda etkilenen ekstremitelerini kullanmaya 

başlamaları nedeniyle olabileceğini düşünüyoruz. Diz ekstansiyon kas gücü ile FÖU, 

FDT, BDT ve 10mYT parametreleri arasında korelasyon olması bu düşüncemizi 

desteklemektedir. 
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Bu görüşü destekleyen Tunay ve ark. (126) çalışmalarında ise; 6 hafta boyunca 

haftada 5 gün süre ile diz OA’lı hastalarda  propriyosepsiyon egzersizlerinin 

fonksiyonel katılımını arttırdığını bildirmişlerdir. 

Romatizmal hastalıklarda EHA’da ve kas gücünde azalma, ağrı, sabah tutukluğu 

ve eklem sertliği fonksiyonel yetenekleri etkilemektedir (127). Haffejee ve ark. (3), 

Arguedas ve ark. (4), Ravelli ve ark. (5), Ozdogan ve ark. (6), Fairburn ve ark. (7) ile 

Long ve ark. (52) JİA’lı hastaların sağlıklı yaşıtlarına göre daha az aktif oldukları ve 

kısıtlı fonksiyonel yetenekleri olduğunu bildirmişlerdir.  

CHAQ, JİA’lılarda fonksiyonel yetenekleri değerlendirmekte sık kullanılan bir 

ölçektir (80,81,128). CHAQ’nun klinik durumun ifade edilmesinde yeterli olduğu fakat 

tedavinin etkinliğini değerlendirmek için duyarlılığının yetersiz olduğu görüşüne bir kaç 

araştırmada dikkat çekilmektedir (14,129).  

Çalışmamızda hastaların fonksiyonel yeteneklerini değerlendirmek için CHAQ 

kullandık. Tedavi sonrası güçlendirme grubunun CHAQ ayağa kalkma alt bölümü 

dışında tüm alt parametrelerinde her iki grupta da anlamlı artışlar gözlendi. Artışlar 

arası fark iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı değildi. Fonksiyonel yeteneklerde 

her iki gruptaki olumlu artışın egzersizler sonrası ağrıda azalma ve kas gücündeki artışa 

bağlı olduğu görüşündeyiz.  

Takken ve ark. (14) JİA’lı hastalarda 16 hafta boyunca uyguladıkları akuatik 

egzersizlerle CHAQ skorunda anlamlı artış elde ettiklerini bildirmişlerdir. Singh-

Grewal ve ark. (15) JİA’lı hastalarda 12 hafta boyunca haftada 3 gün yüksek ve düşük 

yoğunluklu aerobik egzersiz program uyguladıkları iki farklı grupta CHAQ skorunda 

anlamlı artış elde etmişler ve gruplar arasında anlamlı fark olmadığını bildirmişlerdir. 

Çalışmamıza zıt yönde Maillard ve ark. (123) JİA’lı hastalarda fonksiyonel aktiviteler, 

aerobik egzersizler ve güçlendirme egzersizlerinden oluşan bir program ile CHAQ 

skorunda bir değişiklik elde etmediklerini bildirmişlerdir.  

Benzer olarak Van Den Ende ve ark. (130), De Jong ve ark. (131), Marcora ve 

ark. ‘nın (132) çalışmalarında erişkin RA’da egzersizle fonksiyonel yeteneklerde artış 

olduğuna dair güçlü kanıtlar  elde    edilmiştir.   Ayrıca    çalışmalarda     erişkin RA’da  
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propriyosepsiyon eğitimi ile fonksiyonel yeteneklerde iyileşme elde edildiği 

bildirilmiştir (133,134). 

 Literatürde artritli hastalarda dengenin bozulduğunu bildiren çalışmalar 

mevcuttur. (62,135-139). JİA’lı hastalarda, eklem ağrısı, EHA’da azalma, kas gücünde 

azalma ve postürel değişiklere bağlı olarak dengede bozulmalar görülebileceği Myer ve 

ark. (16) tarafından bildirilmiştir.  

Dengenin değerlendirmesi için geliştirilen birçok ölçekten en çok kullanılanları, 

Berg ve Tinetti Denge Testleridir (74,75,140,141). FDT ve FÖU ise statik denge 

değerlendirmesinde kullanılan diğer testlerdir (81,141). Çalışmamızda  statik dengeyi 

değerlendirmek için BDT,FDT ve FÖU, fonksiyonel durum değerlendirmek için 

10mYT ve 10BÇ sürelerini kullandık. Tedavi sonrası BDT, FDT, FÖU, 10mYT ve 

10BÇ süresi değerlerinde istatistiksel olarak anlamlıydı. BDT hariç tüm değerlerde 

gruplar arasında anlamlı fark elde edildi. Çalışmamızda BDT, FDT, FÖU, 10mYT ve 

10BÇ ile VAS değerleri ve diz fleksiyon-ekstansiyon kas gücü arasında elde ettiğimiz 

korelasyona göre; ağrı ve kas gücü kaybı yürüme ve denge fonksiyonlarını 

etkilemektedir. Denge-propriyosepsiyon grubundaki egzersizlerle ekstremitenin 

fonksiyon ile beraber aktif  kullanımı, ağırlık aktarma ve egzersizlerde tüm alt 

ekstremitenin aktif rol alması, dengenin gelişmesinde ve buna bağlı olarak yürüme ve 

merdiven çıkma fonksiyonlarında artışa neden olabilmektedir. 

Egzersizlerin artritli hastalarda denge fonksiyonlarına etkisini araştıran Soumi 

ve ark. (105), 6 hafta süreyle 3 kez 45 dakikalık akuatik egzersizler programlarıyla 

artritli hastaların statik dengesinde artışlar elde ettiklerini bildirmişlerdir. Benzer olarak 

çalışmamızda da egzersizler sonrası her iki grupta da statik dengede olumlu düzelmeler 

oldu. Bu düzelmeler denge-propriyosepsiyon grubunda daha fazlaydı. Bu durumun 

propriyosepsiyonun dengeyi sağlamada önemli bir duyu olarak rol alması nedeniyle 

olduğu görüşündeyiz.  

Denge-propriyosepsiyon egzersizleriyle çalışılan grupta güçlendirme 

egzersizleri uygulanan gruba göre elde edilen fonksiyonel iyileşme, propsiyosepsiyonu 

değerlendirmek için objektif bir metot kullanmamıza rağmen, diz etkilenimli çocuklarda 

bu duyuda azalma olduğunu ve denge-propriyosepsiyon egzersizlerinin JİA’lı 

çocukların tedavi programında önemli bir yeri olduğunu göstermiştir. 
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JİA’da eklem ağrısı, hareket kısıtlılığı, güçsüzlük ve kompansatuvar hareketler 

yürümeyi etkilemektedir. Artritli çocuklarda  ağrı, kas gücü kaybı ve EHA kısıtlılığına 

bağlı olarak antaljik yürüyüş gibi farklı yürüme paternleri gözlenebilmektedir. 

(7,141,142).  

Lechner ve ark. (143) JİA’lı hastalarda adım uzunluğu, kadans ve yürüme 

hızında sağlıklı kontrollerle karşılaştırldığında anlamlı azalma olduğunu bildirmiştir. 

VBGYA, yürüme değerlendirmede klinikte sık kullanılan güvenilir bir 

yöntemdir (79). Biz de çalışmamızda hastalarımızı VBGYA ile değerlendirdik. 

Çalışmalarda ağrı ile yürüme hızı ve adım uzunluğu arasında negatif korelasyon 

bildirilmiştir (142-144). Biz de çalışmamızda benzer olarak  tedavi öncesi ve tedavi 

sonrası VAS-aktivite, VAS-egzersiz ile hız, kadans arasında, VAS-aktivite ile adım 

uzunluğu arasında korelasyon olduğunu gördük. Ayrıca çift adım uzunluğu, kadans ve 

hız ile diz fleksiyon ve diz ekstansiyon kas gücü arasında pozitif ilişki bulduk. Bu 

sonuçlar bize JİA’lı çocukların yürümesindeki patolojinin kas gücündeki azalma ve ağrı 

nedeniyle olduğunu gösterdi. VBGYA total, hız, adım uzunluğu ile FÖU, FDT, BDT ve 

10mYT parametreleri arasında da korelasyon olması normal yürümede dengenin ne 

denli etkili olduğunu düşündürdü.  

Propriyoseptif duyuyu objektif olarak değerlendiremediğimiz ve sağlıklı 

kontrollerle karşılaştıramadığımız için yürümedeki patolojik etkisini belirtemiyoruz. 

Bunun çalışmamızın eksik yönü olduğunu düşünüyoruz. 

Çalışmamızın sonuçlarını destekleyen bir araştırmada, Southwood (145) JİA’da 

egzersiz tedavisinin sekonder deformiteleri engelleyecek, kas gücünü koruyacak ve 

normal yürüme paternini sürdürecek egzersizlerden oluşması gerektiğini vurgulamıştır. 

İki grupta da tedavi sonrası VBGYA total puan, adım uzunluğu ve çift adım 

uzunluğunda azalma, kadans ve yürüme  hızında artış elde edildi. Bu değişiklikler, her 

iki grup için VBGYA total ve kadans değerleri, denge-propriyosepsiyon grubunda ise 

hız değerleri için istatistiksel olarak anlamlıydı. VBGYA total puan, kadans ve hız 

değerleri için gruplar arası fark istatistiksel olarak anlamlıydı. VBGYA total puandaki 

azalma, kadans ve hızdaki artış propriyosepsiyon grubunda daha fazla olması, denge ve 

propriyosepsiyon egzersizlerinin alt ekstremite fonksiyonlarında güçlendirme 

egzersizlerine göre daha etkili olabileceğini, ayrıca her iki  grupta da ağrıdaki azalma, 
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kas gücündeki artış ve denge parametrelerindeki iyileşmenin yürüme parametrelerinde 

değişikliğe neden olabileceğini düşündürdü. 

Kısa süreli egzersiz programlarıyla bir çok çalışmada denge fonksiyonlarında 

anlamlı düzeyde düzelmeler bildirilmiştir (146-151). Mac Rae ve ark (152).  16 haftalık 

bir programda statik dengede düzelme elde etmiştir. Bir başka çalışmada, Stephan P. ve 

ark. (150) 18 ay boyunca haftada 3 gün yürüme ve ağırlık çalışmalarıyla statik dengede 

anlamlı sonuçlar elde etmiştir. Hopkins ve ark. (153) 12 haftalık aerobik dans programı 

ve Roberts ve ark. (149)  6 hafta yürüme programlarıile denge fonksiyonunda anlamlı 

düzelmeler tesbit etmiştir.  

Ledin ve ark. (154) haftada 2 seans olmak üzere 9 haftalık denge egzersizleri 

sonunda gerek statik gerekse dinamik dengede anlamlı düzelmeler elde etmiştir. 

Kovar ve ark. (155) ise diz OA’lı 102 hastada yürüme, egzersiz ve eğitimin 

etkinliğini kontrol grubuyla karşılaştırmışlar ve 8 haftalık çalışma sonunda yürüme 

mesafesinde, fiziksel aktivitede ve eklem ağrısında kontrol grubuna göre anlamlı 

iyileşmeler bulmuşlardır.  

Williams ve ark. (156) çalışmamıza benzer olarak artritli hastalarda denge, kas 

gücü ve yürüme stabilitesindeki artışın fonksiyonel yeteneklerde artışa neden 

olabileceğini bildirmiştir. 

Rogers ve ark. (157) diz OA’lı hastalarda 8 hafta boyunca haftada 3 gün 

uyguladıkları  güçlendirme egzersizleri ile denge-propriyosepsiyon egzersizlerini 

karşılaştırmışlar ve çalışmamızın sonuçlarına benzer olarak; her iki egzersiz 

uygulamasıyla da fiziksel fonksiyonlarda ve OA’nın semptomlarında iyileşme elde 

ettiklerini ancak bu iyileşmenin denge-propriyosepsiyon egzersizleri uygulanan grupta 

daha fazla olduğunu bildirmiştir. Ayrıca bu durumun denge-propriyosepsiyon 

egzersizlerinin daha eğlenceli olmasıyla ilgili olduğunu ifade etmişlerdir. 

Güçlendirme ve denge-propriyosepsiyon egzersizleri uyguladığımız 

çalışmamızın sonunda pek çoğu fiziksel olarak inaktif olan JİA’lı çocuklarda kas gücü, 

EHA, ağrı gibi pek çok parametrede düzelmeler elde ettik. Denge-propriyosepsiyon 

grubunda elde edilen düzelmeler pek çok parametrede güçlendirme grubuna göre daha 

anlamlıydı. Bu durumu denge-propriyosepsiyon grubunun uyguladıkları denge-
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propriyosepsiyon egzersizlerini eğlenceli bulmaları ve motive olarak yapmalarına 

bağlamaktayız.  

JİA tedavisinde egzersizin rolü büyüktür ve bu çocukların tedavi programı 

içinde mutlaka egzersize yer verilmelidir. Egzersizin, JİA’lı çocuklarda hastalığın yanı 

sıra fiziksel inaktivitenin olumsuz etkilerini azaltarak ve çocukların günlük yaşamda 

daha etkin rol almalarını sağlayarak, yaşam kalitelerini arttıracağını söyleyebiliriz. 

Bu nedenle denge-propriyosepsiyon egzersizlerinin JİA rehabilitasyonunda alt 

ekstremite fonksiyonlarının iyileşmesinde, kullanılan güçlendirme egzersizlerinden 

daha etkin olduğu ve bu egzersizlere alternatif olarak kullanılabileceğini 

düşünmekteyiz. Ayrıca çalışmamızda bu egzersizlerin klasik egzersizlere göre en güçlü 

yanının çocuklar tarafından daha eğlenceli bulunması ve istekle yapılması olduğunu 

söyleyebiliriz. 

Çalışmamızın bu konuyla ilgili daha fazla vaka sayısı ve daha uzun takipli 

yapılacak diğer çalışmalara yol gösterici olacağını görüşündeyiz. 

 

 

 

 

 



 62

KAYNAKLAR 

1. Petty RE, Cassidy JT. Chronic arthritis. In: Cassidy JT, Petty RE, editor. 

Textbook of  Pediatric Rheumatology. Elsevier  Saunders Company; 5th 

edition  2005. pp.  206-341. 

2. Moe N, Rygg M. Epidemiology of juvenile chronic arthritis in Northern 

Norway: a ten-year retrospective study. Clin Exp Rheumato 1998; 16: 99-

101. 

3. Haffejee IE, Raga J, Coovadia HM. Juvenile chronic arthritis in black and 

Indian South African children. S Afr Med J 1984; 65: 510-14. 

4. Arguedas O, Fasth A, Andersson-Gare B, Porras O. Juvenile chronic arthritis 

in Urban San Jose, Costa Rica: a 2 year prospective study. J Rheumatol 

1998; 25: 1844-50. 

5. Ravelli A, Martini A. Juvenile idiopathic arthritis. Lancet 2007; 369: 767-78. 

6. Ozdogan H, Kasapcopur O, Dede H, Arlsoy N, Beceren T, Yurdakul S, et al. 

Juvenile chronic arthritis in a Turkish population. Clin Exp Rheumatol 1991; 

9: 431- 5. 

7. Fairburn PS, Panogamuwa B, Falkonakis A, Osborne S, Palmer R, Jhonson 

B, et al. The use of multidisciplinary assessment and scientific measurement 

in advanced juvenile idiopathic arthritis can categorise gait deviations to 

guide treatment. Arch Dis Child 2002; 87: 160- 5. 

8. Woo P, Laxer RM, Sherry DD. Juvenil idiyopathik artrit. In Kasapcopur O, 

editor.  Klinik uygulamada pediyatrik romatoloji. İstanbul: Deomed Medikal 

Yayıncılık; 2009. pp. 19-35. 

9. Alexander GJ, Hortas C, Bacon PA. Bed rest, activity and the inflammation 

of rheumatoid arthritis. Br J Rheumatol 1983; 22: 134-40. 

10. Verhagen AP, de Vet HC, de Bie RA, Kessels AG, Boers M, Knipschild PG. 

Balneotherapy for rheumatoid arthritis and osteoarthritis. Cochrane 

Database Syst Rev 2000; 4: 05-18. 

11. Gerber LH. Exercise and arthritis. Bull Rheum Dis 1990; 39: 1-9. 

12. Methios GS, Stavropoulos-Kalinoglou A, Veldhuijen van Zanten JJ, Thearne 

GJ, Panoulas VF, Douglas KM, Koutedakis Y, Kitas GD: Rheumatoid 



 63

arthritis, cardiovascular disease and physical exercise: a systematic review. 

Rheumatology (Oxford) 2008; 47: 239-48. 

13. Klepper SE. Exercises in Pediatric Rheumatic Diseases. Curr Opin 

Rheumatol 2008; 20: 619-24. 

14. Takken T, Van Der Net J, Kuis W, Helders PJ. Aquatic fitness training for 

children with juvenile idiopathic arthritis. Rheumatology (Oxford) 2003; 42: 

1408–14.  

15. Singh-Grewal D, Schneiderman-Walker J, Wright V, Bar-Or O, Beyene J, 

Selvadurai H, et al. The effects of vigorous exercise training on physical 

function in children with arthritis: a randomized, controlled, single-blinded 

trial. Arthritis Rheum 2007; 57: 1202-10. 

16. Myer GD, Brunner HI, Melson PG, Paterno MV, Ford KR, Hewett TE. 

Specialized neuromuscular training to improve neuromuscular function and 

biomechanics in a patient with quiescent juvenile rheumatoid arthritis. Phys 

Ther 2005; 85: 791-802. 

17. Sharma L. Proprioceptive impairment in knee osteoarthritis. Rheum Dis Clin 

North Am 1999; 25: 299-314. 

18. Warren RW, Perez MD, Curry MR, Wilking AP, Myones LB. Juvenile 

Idıopathic Arthritis (Juvenile Rheumatoid Arthritis). In Koopman WJ, editor. 

Arthritis and Allied Conditions. Lippincott Williams&Wilkins, Philadelphia, 

2001; pp. 781-96. 

19. Petrella RJ, Lattanzio PJ, Nelson MG. Effect of age and activity on knee 

joint proprioseption. Am J Phys Med Rehabil 1997; 76: 235-41. 

20. Cassidy JT, LevinsonJE, Bass JC, Baum J, Brewer E, Fink C, et al. Astudy 

of classification criteria for a diagnosis of juvenile rheumatoid arthritis. 

Arthritis Rheum 1986; 29: 274-81. 

21. Petty RE, Cassidy JT. Juvenile idiopathic arthritis. In: Cassidy JT, Petty RE, 

editor. Textbook of Pediatric Rheumatology. WB Saunders Company; 2004. 

pp. 217-70. 

22. Cassidy JT, Petty RE. Juvenile Rheumatoid Arthritis. In: Cassidy JT, Petty 

RE, editor. Textbook of Pediatric Rheumatology. WB Saunders Company; 

2001. pp.  218-319. 



 64

23. Martin K, Woo P. Juvenile idiopathic arthritis. In: Dunıtz M, editor. 

Adolescent Rheumatology.  London; 1999. pp. 71-94. 

24. Arısoy N, Kasapcopur O. Çocuklarda romatizmal hastalıklar. Çocuk Sağlığı 

ve Hastalıkları. 1996: 969-93. 

25. Kasapcopur O. Çocukluk çağı romatizmal hastalıkları. Modern Tıp 

Seminerleri 2000; 126-137. 

26. Prieur AM, Dougados M. Pediatric Rheumatology. Baillieres Clinical 

Rheumatology. 1998; 12: 181-374. 

27. Maddison PJ, Isenberg DA, Woo P, Glass DN. Oxford Textbook of 

Rheumatology. Oxford University Press; 2004. pp. 677-732. 

28. Maini RN, Zvaifler NJ. Rheumatoid arthritis and other synovial disorders. 

In: Klippel JH, Dieppe PA, editor. Rheumatology. London Mosby-Wolfe; 

1998; 5. 1. 1.  

29. Fink CW. Proposal for the development of classification criteria for idiopatic 

arthritides of childhood. J Rheumatol 1995; 22: 1566-69. 

30. Petty RE, Southwood T, Baum J, et al. Revision of the proposal 

classification criteria for juvenile idiopathic arthritis. J Rheumatol 1998; 25: 

1991-4. 

31. Zanette CA, Machado SH, Tavares Brenol CS, Xavier MR. Metabolic 

syndrome and juvenile idiopathic arthritis. Bras J Rheumatol 2010; 50: 190-

204. 

32. Graham TB, Glass GN. Juvenile rheumatoid arthritis: ethnic differences in 

diagnostic types. J Rheumatol 1997; 24: 1677-9. 

33. Kasapcopur O, Yologlu N, Ozyazgan Y, Ercan G, Çalışkan S, Sever Lale, et 

al. Uveitis and Anti Nuclear antibody Positivity in Children with Juvenile 

Idiopathic Arthritis. Indian Pediatrics 2004; 41: 1035- 9. 

34. Ringold S, Chon Y,  Nora G. Singer Associations Between the American 

College of Rheumatology Pediatric Response Measures and the Continuous 

Measures of Disease Activity Used in Adult Rheumatoid Arthritis A 

Secondary Analysis of Clinical Trial Data From Children With 

Polyarticular-Course Juvenile Idiopathic Arthritis. Arthrıtıs & Rheumatısm 

2009; 37: 76–83. 



 65

35. Petty RE. Classifîcation of childhood arthritis. Pediatric Rheumatology 

1998; 127: 2. 

36. Petty RE, Southwood TR, Manners P, Baum J, Glass DN, Goldenberg J, et 

al, and the International League of Associations for Rheumatology. 

International League of Associations for Rheumatology classification of 

juvenile idiopathic arthritis: second revision, Edmonton, 2001. J Rheumatol 

2004; 31: 390-2. 

37. Kasapçopur Ö, Arısoy N. Jüvenil idyopatik artrit. Türk Pediatri Arşivi 2003; 

38: 8-19. 

38. Kanski JJ. Uveitis in juvenile chronic arthritis: incidence, clinical features 

and prognosis. Eye 1988; 2: 641-5. 

39. Chalom EC, Goldsmith DP, Koehler MA, Bittar B, Rose CD, Ostrov BE, et 

al. Prevalance and outcome of uveitis in regional cohort of patients with 

juvenile rheumatoid arthritis. J Rheumatol 1997; 24: 2031-4. 

40. Falcini F, Cimaz R. Juvenile rheumatoid arthrtis. Curr Opin Rheumatol 

2000; 12: 415-9. 

41. Hahn YS, Kim JG. A clinical study on pauciarticular juvenile rheumatoid 

arthritis. J Korean Pediatr Soc 1995; 38: 386-96.   

42. Hahn YS, Kim JG. Pathogenesis and clinical manifestations of juvenile 

rheumatoid arthritis. Korean J Pediatr 2010; 53: 921-30. 

43. Goldenberg J, Ferraz MB, Pessoa AP, Fonseca AS, Carvalho AC, Hilario 

MO, et al. Symptomatic cardiac involvement in juvenile rheumatoid 

arthritis. Int J Cardiol 1992; 34: 57-62.   

44. Bernstein B, Takahashi M, Hanson V. Cardiac involvement in juvenile 

rheumatoid arthritis. J Pediatr 1974; 85: 313-7. 

45. Schneider R, Passo MH. Juvenile rheumatoid arthritis. Rheum Dis Clin 

North Am 2002; 28: 503-30. 

46. Weiss JE, Ilowite NT. Juvenile idiopathic arthritis. Pediatr Clin North Am 

2005: 52: 413-42. 

47. Kim KN. Treatment of juvenile rheumatoid arthritis. Korean J Pediatr. 

2010;53: 936–41. 

48. Hashkes PJ, Laxer RM. Medical treatment of juvenile idiopathic arthritis. 

JAMA 2005; 294: 1671-84 



 66

49. Schaller JG. Juvenile rheumatoid arthritis. Pediatr Rev 1997; 18: 337-49 

50. Kasapcopur O, Ozdoğan H. Juvenil idyopatik artrit. Klinik gelişim 2006; 19: 

8-22. 

51. Apelyan M. Jüvenil idyopatik artritte rehabilitasyon. Klinik gelişim 2006; 19: 

89-90. 

52. Long AR, Rouster-Stevens KA. The role of exercise therapy in 

themanagement of juvenile idiopathic arthritis. Curr Opin Rheumatol. 2010; 

22 :213-7. 

53. Bilsel N, Gökçe A. Jüvenil romatoıd artritde ortopedik sorunlar ve tedavi 

seçenekleri. Klinik gelişim 2006; 19: 81-8. 

54. Dıracoglu D, Aydın R, Baskent A, Celik, A. Effect of kinesthesia and 

balance exercises in knee osteoarthritis. Journal of Rheumatology 2005; 11: 

303-10. 

55. Sharma L. Proprioception in Osteoarthritis. Brandt KD, Doherty M, 

Lohmander LS, editor. Osteoarthritis. New York: Oxford University Press; 

2003. pp. 172-177. 

56. Forth KE, Dall SRX. Proprioceptive balance training for elderly community 

dwellers.2000. Erisim: 18.08.2006, 

http://www.zoo.cam.ac.uk/zoostaff/larg/pages/Balance.pdf. 

57. Barrack RL, Lund PJ, Skinner HB. Knee Joint Proprioception Revisted. 

Journal of Sports Rehabilitation 1994; 3: 18-42. 

58. Guyton AC, Hall, JE. Textbook of Medical Physiology. 9th Ed. Philadelphia: 

WB Saunders Company; 1996.   

59. Lephard SM, Pincivero DM, Giraldo JL, Fu FH. The role of proprioception 

in the management and rehabilitation of athletic injuries. American Journal 

of Sports Medicine 1997; 25: 130-7. 

60. Sharma L. Proprioceptive impairment in knee osteoarthritis. Rheumatic 

Diseases Clinics of North America 1999; 25: 299-314. 

61. Sharma L, Pai  YC, Holtkamp K, Rymer WZ. Is knee joint proprioception 

worse in arthritic knee versus the unaffected knee in unilateral knee 

osteoarthritis? Arthritis and Rheumatism 1997; 40: 1518-25. 

62. Hassan BS, Mockett S, Doherty M. Static postural sway, proprioception, and 

maximal voluntary quadriceps contraction in patients with knee 



 67

osteoarthritis and normal control subjects. Annals of the Rheumatic Diseases 

2001; 60: 612-8. 

63. Mader SS. Understanding Human Anatomy & Physiology. New York: The 

Mc Graw – Hill Company; 2005. 

64. Petrella RJ, Lattanzio PJ, Nelson MG. Effect of age and activity on knee 

joint proprioseption. Am J Phys Med Rehabil 1997; 76: 235-41. 

65. Huskisson EC. Measurement of pain. Lancet 1974; 304: 1127-31. 

66. Bowsher D. Acute and Cronic Pain Assessment. In: Wells PE, Frampton V, 

Bowsher D, editor. Pain Management in Phyisical Therapy. CT 

Appletonand Lange: Norwalk; 1988. pp. 11-18. 

67. Hunkinsson Ec, Jones J, Scott PJ. Application of visual analogue scales to 

the measurement of functional capacity. Rheumato Rehabil 1976; 1583: 185-

7.  

68. Hicks CL, Von Baeyer CL, Spafford PA, Van Korlaar I, Goodenough B. The 

Faces Pain Scale-Revised: Toward a common metric in pediatric pain 

measurement. Pain 2001; 93: 173-83.  

69. Otman AS, Demirel H, Sadet A. Tedavi Hareketlerinde Değerlendirme 

prensipleri. Ankara : Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 

Yüksekokulu Yayınları; 1998. 

70. Marino M, Nicholas JA, Gleim GW,Rosenthal P, Nicholas SJ. The efficacy 

of manual assessment of muscle strength using a new device. Am J Sports 

Med 1982; 10: 360-4.    

71. Andrews AW, Thomas MW, Bohannon RW. Normative values for isometrik 

muscle force measurements obtained with hand-held dynamometry. Physical 

Therapy 1996; 76: 248-59. 

72. Thijs RD, Notermans NC, Wokke JHJ,Van der Graaf Y,Van Gijn J. 

Distribution of muscle weakness of central and peripheral origin. J Neurol 

Neurosurg Psychiatry 1998; 65: 794-6. 

73. Trudelle-Jackson E, Jackson AW, Frankowski CM, Long KM, Meske NB. 

Interdevice Reliability and Validity Assessment Of The Nicholas Hand-Held 

Dynamometer. J Orthop Sports Phys Ther 1994; 20: 302-6. 



 68

74. Berg K, Wood-Dauphinee S, Williams JI, Gayton D. Measuring balance in 

the elderly: preliminary development     of    an    instrument. Physiotherapy 

Canada 1989; 41: 304-11.  

75. Berg KO, Wood-Dauphinee SL, Williams JI,Maki B. Measuring Balance in 

the Elderly: Validation of an instrument. Can J Pub Health 1992; 2: 7-11.  

76. Rodriguez FA, Valenzuela A, Gusi N, Nacher S, Gallardo I: [Evaluation of 

the health-related fitness in adults (II): reliability, feasibility and reference 

norms by means of the AFISALINEFC]. Apunts Educacion Fisicay 

Deportes 1998; 54: 54-65. 

77. Adam C, Klissouras V, Ravazzolo M, Renson R, Tuxworth W. Eurofit: 

European Test of Physical Fitness. Rome, Italy: Council of Europe, 

Committee for the Development of Sport; 1988. 

78. Hill KD, Bernhardt J, McGann AM, Maltese D, Berkovits D. A new test of 

dynamic standing balance for stroke patients: reliability, validity and 

comparison with healthy elderly. Physiother Can 1996; 22: 257-62. 

79. Krebs DE, Edelstein JE, Fishman S, Reliability of observational kinematic 

gati analysis. Phys Ther 1985; 65: 1027-33. 

80. Özdoğan H, Ruperto N, Kasapçopur Ö, et al. The Turkish version of 

childhood health assesment questionnariaes (CHAQ) and the child health 

questionnariae. Clin Exp Rheumatol 2001; 19: 158-62. 

81. Kasapçopur Ö, Özdoğan H, Arısoy N. Çocukluk çağı romatizmal 

hastalıklarında ayırıcı tanı. Klinik Gelişim 2006; 18: 4-8. 

82. Ruperto N, Ravelli A, Pistorio A, Malattia C, Cavuto S, Gado- West L, et al. 

Cross-cultural adaptation and psychometric evaluation of the Childhood 

Health Assessment Questionnaire (CHAQ) and the Child Health 

Questionnaire (CHQ) in 32 countries: review of the general methodology. 

Clin Exp Rheumatol 2001; 19: 1–9. 

83. Gokce I, Demirkaya E. New Treatment Strategies in the Treatment of 

Juvenile Idiopathic Arthritis. Turk J Rheumatol 2011; 26: 71-85. 

84. El-Miedany YM, Housny IH, Mansour HM, Mourad HG, Mehanna AM, 

Megeed MA. Ultrasound versus MRI in the evaluation of juvenile idiopathic 

arthritis of the knee. Joint Bone Spine  2001; 68: 222–30. 



 69

85. Algergawy S, Haliem T, Al-Shaer  O. Clinical, Laboratory, and Ultrasound 

Assessment of the Knee in Juvenile Rheumatoid Arthritis. Clinical Medicine 

Insights: Arthritis and Musculoskeletal Disorders 2011; 4: 21–27. 

86. Baş AY, Ertan Ü, Tanrıverdi D, Kunak B,  Yüksek M. Juvenil romatoid 

artrit tanısı alan 137 hastanın klinik prezentasyonunun retrospektif olarak 

değerlendirilmesi. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon 2001; 4: 25-28. 

87. Petty RE, Cassidy JT. Juvenile rheumatoid arthritis. In: Petty RE, Cassidy 

JT, editor. Textbook of Pediatric Rheumatology. Philadelphia: WB Saunders 

Co; 2005.  

88. Haines KA. Juvenile idiopathic arthritis: therapies in the 21st century. Bull 

NYU Hosp Jt Dis. 2007; 65: 205-11. 

89. Long AR, Rouster-Stevens KA. The role of exercise therapy in 

themanagement of juvenile idiopathic arthritis. Curr Opin Rheumatol. 2010; 

22: 213-7. 

90. Klepper SE. Effects of an eight-week physical conditioning program on 

disease signs and symptoms in children with chronic arthritis. Arthritis Care 

Res 1999; 12: 52-60. 

91. Epps H, Ginnelly L, Utley M, Southwood T, Gallivan S, Sculpher M, et al. 

Is hydrotherapy cost-effective? A randomised controlled trial of combined 

hydrotherapy programmes compared with physiotherapy land techniques in 

children with juvenile idiopathic arthritis. Health Technol Assess 2005; 9: 1–

59.  

92. Singh-Grewal D, Wright V, Bar-Or O, Feldman BM. Pilot study of fitness 

training and exercise testing in polyarticular childhood arthritis. Arthritis 

Rheum 2006; 55: 364–72. 

93. Denardo BS, Rhodes VJ, Gibbons B, et al. Physical therapy Standarts of car 

efor children with chronic arthritis. Boston, Mass: The Affiliated Childrens’ 

Arthritis. Centers of New Englans: 1990. 

94. Feldman ED, Cıvıta MD, Dobkın PL, Malleson P, Meshefedjıan G, Duffy 

CM. Perceived Adherence To Prescribed Treatment İn Juvenile Idiopathic 

Arthritis Over A One-Year Period. Arthritis & Rheumatism 2007; 57: 226-33 



 70

95. El-Miedany YM, Housny IH, Mansour HM, Mourad HG, Mehanna AM, 

Megeed MA. Ultrasound versus MRI in the evaluation of juvenile idiopathic 

arthritis of the knee. Joint Bone Spine. 2001; 68: 222–30. 

96. Hutzal CE, Wright FV, Stephens S, Schneiderman-Walker J, Feldman BM.. 

A qualitative study of fitness instructors' experiences leading an exercise 

program for children with juvenile idiopathic arthritis. Phys Occup Ther 

Pediatr. 2009; 29: 409-25. 

97.  Sharma L, Pai YC. The relationship between impaired proprioception and 

osteoarthritis. Curr Opin Rheumatol 1997; 9: 253-8. 

98. Sharma L, Pai YC, Holtkamp K, Rymer Z. Is knee joint proprioception 

worse in the arthritic knee versus the uneffected knee in unilateral knee 

osteoarthritis? Arthritis & Rheumatism 1997; 40: 1518-28. 

99. Hurley MV. The role of muscle weakness in the Pathogenesis of 

osteoarthritis. Rheum Dis Clin of North Am 1999; 25: 283-97. 

100. Sharma L. Proprioceptive impairment in knee osteoarthritis: Rheum Dis Clin 

North Ami 1999; 25: 299-324. 

101. Pai YC, Rymer WZ, Chang RW Sharma L. Effect of age and ostearthritis on 

knee proprioception. Arthritis Rheum 1997; 40: 2260-5. 

102. Paul Salo. The role joint innervatino in the Pathogenesis of Arthritis, CJS. 

1999; 42: 91-100. 

103. Irrgang JJ, Neri R. The Rationale for open and closed kinetic chain activities 

for restoration of proprioception and neuromuscular control following injury, 

Proprioception and Neuro muscular Control in Joint Stability. In Lephard 

SM, Fu FH, editor. Human Kinetics. 2000:363-372. 

104. Balcı P, Tunay VB, Baltacı G, Atay AÖ. The effects of two different closed 

kinetic chain exercises on muscle strength and proprioception in patients 

with patellofemoral pain syndrome. Acta Orthop Traumatol Acta Turc 2009; 

43: 419-25. 

105. Soumi R, Koceja DM. Postural Sway Characteristics in Woman With Lower 

Extremity Arthritis Before and After an Aquatic Exercises Intervention. 

Arch Phys Med Rehabili 2000; 81: 780-5. 



 71

106. Jadelis K, Miller M, Ettinger WH. Strength, Balance and the Modifying 

Effects of Obesity and Knee Pain: Results from the Observational Arthritis 

Study in Seniors(OASIS). JAGS 2001; 49 :884-91. 

107. Meissner SP, Glasser JL, Ettinger WH. Declines in Strength and balance in 

older adults with chronic knee pain: A 30 month longitudinal observational 

study. Arthritis and Rheumatism 2002; 47: 141-8. 

108. Voight M, Blackburn T. Proprioception and balance training and testing 

following injury. Knee ligament rehabilitation. Ellenbecker TS, editor. 

Churchill Livingstone 2000. pp. 283-361. 

109. Marks R, Quinney AH. Reliability and validity of the measurement of 

position sense in women with osteoarthritis of knee. J Rheumatol 1993; 20: 

1919-24 

110. Messier SP, Royer TD, Craven TE, O ‘Toole ML, Burns R, Ettinger WH Jr. 

Long-term exercise and its effect on balance in older, osteoarthritic adults: 

result from the Fitness, Arthritis, and Seniors Trial (FAST). J Am Geriatr 

Soc 2000; 48: 131-8. 

111. O’Reilly SC, Muir KR, Doherty M. Effectiveness of home exercise on pain 

and disability from osteoarthritis of the knee: a randomised controlled trial. 

Ann Rheum Dis 1999; 58: 15-9. 

112. Rejeski WJ, Brawley LR, Ettinger W, Morgan T, Thompson  C. Compliance 

to exercise therapy in older participants with knee osteoarthritis: implication 

for treating disability. Med Sci Sports Exerc 1997; 29: 977-985 

113. Rogind H, Bibow-Nielsen B,  Jensen B, Moller HC, Frimodt-Moller H, 

Bliddal H. The effects of a physical training program on patients with 

osteoarthritis of the knees. Arch Phys Med Rehabil 1998; 79: 1421-7. 

114. Van Baar ME, Assendelft WJ, Dekker J, Oostendorp RA, Bijlsma JW. 

Effectiveness of exercise therapy in patients with osteoarthritis of the hip or 

knee: a systematic review of randomized clinical trials. Arthritis Rheum 

1999; 42: 1361-9. 

115. Maurer BT, Stern AG, Kinossian B, Cook KD; Schumacher HR. 

Osteoarthitis of the knee: İsokinetic quadriceps exercise versus an 

educational intervention. Arch Phys Med Rehabil 1999; 80: 1293-9.  



 72

116. Voight M, Blackburn T. Proprioception and balance training and testing 

following injury. Knee ligament rehabilitation. Ellenbecker TS, editor. 

Churchill Livingstone 2000. pp. 361-283. 

117. Van den Ende CH, Vliet Vlieland TP, Munneke M, Hazes JM. Dynamic 

exercise therapy in rheumatoid arthritis: a systematic review. Br J Rheumatol 

1998; 37: 677–87. 

118.  Flint-Wagner HG, Lisse J, Lohman TG, Going SB, Guido T, Cussler E, et 

al. Assessment of a sixteen-week training program on strength, pain, and 

function in rheumatoid arthritis patients. J Clin Rheumatol 2009; 15: 165-71. 

119. Dıraçoğlu D. Diz osteoartritinde proprioseptif duyu ve fonksiyonel durumun 

kinestezi/denge ve güçlendirme egzersizleriyle ilişkisi. Uzmanlık tezi 2001. 

120. Bacon MC, Nicholson C, Binder H, White PH. Juvenile rheumatoid arthritis. 

Aquatic exercise and lower extremity function. Arthritis Care Res 1991; 4: 

102–5. 

121. Schanberg LE, Anthony KK, Gil KM, Maurin EC. Daily pain and symptoms 

in children with polyarticular arthritis. Arthritis Rheum. 2003; 48: 1390-7. 

122. Fragala-Pinkham MA, Dumas HM, Barlow CA, Pasternak A. An aquatic 

physical therapy program at a pediatric rehabilitation hospital: a case series. 

Pediatr Phys Ther 2009; 21: 68-78. 

123. Maillard SM, Haeley M, Armstrong J, et al. Intensive physiotherapy can 

provide a rapid improvement in the physical functioning and strength of 

children with inflammatory and non-inflammatory conditions. Presented at 

the Keystone Pediatric Rheumatology Conference 2008 March 1–5. 

124. Lemmey AB, Marcora SM, Chester K, Wılson S, Casanova F, Maddıson PJ. 

Effects of High-Intensity Resistance Training inPatients With Rheumatoid 

Arthritis: A Randomized Controlled Trial. Arthritis & Rheumatism 2009; 61: 

1726–34. 

125.  Chaipinyo K, Karoonsupcharoen O. No difference between home-based 

strength training and home-based balance training on pain in patients with 

knee osteoarthritis: a randomised trial. Aust J Physiother 2009; 55: 25-30. 

 



 73

126. Tunay BV, Baltacı G, Atay AO. Hospital-based versus home-based 

proprioceptive and strengthening exercise programs in knee osteoarthritis. 

Acta Orthop Traumatol Turc 2010; 44: 270-7. 

127. Plant MJ, O’Sullivan MM, Lewis PA, Camilleri JP, Coles EC, Jessop JD. 

What factors influence functional ability in patients with rheumatoid 

arthritis. Do they alter over time?. Rheumatology (Oxford) 2005; 44: 1181–5. 

128. Singh G, Athreya BH, Fries JF, Goldsmith DP. Measurement of health status 

in children with juvenile rheumatoid arthritis. Arthritis Rheum 1994; 37: 

1761–9. 

129. Van den Ende CH, Breedveld FC, Dijkmans BA, Hazes JM. The limited 

value of the Health Assessment Questionnaire as an outcome measure in 

short term exercise trials.  J Rheumatol 1997; 24: 1972–7. 

130. Van den Ende CH, Breedveld FC, le Cessie S, Dijkmans BA, de Mug AW, 

Hazes JM. Effect of intensive exercise on patients with active rheumatoid 

arthritis: a randomised clinical trial. Ann Rheum Dis 2000; 59: 615-21. 

131. De Jong Z, Munneke M, Zwinderman AH, Kroon HM, Jansen A, Ronday 

KH, et al. Is a long-term high-intensity exercise program effective and safe 

in patients with rheumatoid arthritis? Results of a randomized controlled 

trial. Arthritis Rheum 2003; 48: 2415-24. 

132. Marcora SM, Lemmey AB, Maddison PJ. Can progressive resistance 

training reverse cachexia in patients with rheumatoid arthritis? Results of a 

pilot study. J Rheumatol 2005; 32: 1031-9. 

133. McMeeken J, Stillman B, Story I, Kent P, Smith J. The effects of knee 

extensor and flexor muscle training on the timed-up-and-go test in 

individuals with rheumatoid arthritis. Physiotherapy Research International 

1999; 4: 55–67.  

134. Bearne LM, Scott DL, Hurley MV. Exercise can reverse quadriceps 

sensorimotor dysfunction that is associated with rheumatoid arthritis without 

exacerbating disease activity. Rheumatology (Oxford) 2002; 41: 157–66.  

135. Hinman RS, Bennell KL, Metcalf BR, Crossley KM. Balance impairments 

in individuals with symptomatic knee osteoarthritis: a comparison with 

matched controls using clinical tests. Rheumatology 2002; 41: 1388-94. 



 74

136. Arokoski JP, Leinoen V, Arokoski MH, Aalto H, Valtonen, H. Postural 

control in male patients with hip osteoarthritis. Gait Posture 2006; 23: 45-

50. 

137. Aydog E, Bal A, Aydog ST, Cakci A. Evaluation of dynamic postural 

balance using the Biodex Stability System in rheumatoid arthritis patients. 

Clin Rheumatol 2005; 25: 1-6. 

138. Pandya NK, Louis F, Mauer A, Piotrowski G, Pottenger L. Osteoarthritis of 

the knees increases the propensity to trip on an obstacle. Clin Orthop Relat 

Res 2005; 431: 150-6. 

139. Stevens KN, Lang IA, Guralnik JM, Melzer D. Epidemiology of balance and 

dizziness in a national population: findings from the English Longitudinal 

Study of Ageing. Age Ageing 2008; 37: 300-5. 

140. Baloh, RW, Ying SH, Jacopson KM. A Longitudinal Study of Gait and 

Balance Dysfunction in Normal Older People. Archives of  Neurology, 2003; 

60: 835-9. 

141. Yagci N, Cavlak U, Aslan UB, Akdag B. Relationship between balance 

performance and musculoskeletal pain in lower body comparison healthy 

middle aged and older. Archives of Gerontology and Geriatrics 2007; 45: 

109-19. 

142. Broström E, Haglund-Akerlind Y, Hagelberg S, Cresswell AG. Gait in 

children with juvenile chronic arthritis: timing and force parameters. 

Scandinavian Journal of Rheumatology 2002; 31: 317–23. 

143. Lechner DE, McCarthy CF, Holden MK. Gait deviations in patients with 

juvenile rheumatoid arthritis. Physical Therapy 1987; 67: 1335–41. 

144. Hartmann M, Schwirtz A, Hafner R, Michels H. Gait patterns of JIA 

polyarthritis first kinematic results of a 3D motion analysis. Aktuelle 

Rheumatologie 2008; 33: 363–6. 

145. Southwood TR. Arthitis in chilren. BMJ. 1995; 310: 728-32. 

146. Heithkamp HC, Horstmann F, Mayer F. Gain in strength and musculer 

balance after balance training. Int J Sports Med 2001; 22 : 285-90. 

147. Lichtenstein MJ, Shields SL, Shivai RG. Exercise and balance in aged 

women: a pilot controlled clinical trial. Arch Phys Med Rehabil 1989; 70: 

138-143. 



 75

148. Lord SR, Castell S. Physicial activity program for older persons: effect on 

balance, strength, neuromusculer control and reaction time. Arch Phys Med 

Rehabil 1994; 75: 648-52. 

149. Roberts BL. Effects of walking on balance among elders. Nurs Res 1989; 38: 

180-2. 

150. Meisser SP, Royer TD, Craven TE, O’toole ML, Burns R, Ettinger WH. 

Long term exercise and its effect on balance in older osteoarthritic adults: 

results from the fitness, arthritis and seniors trial. JAGS 2000; 48: 131-8. 

151. Topp R, Mikesky A, Wigglesworth J, Holt Jr W, Edwards JE. The effect of 

12-week dynamic resistance strength training program on gait velocity and 

balance of older adults. Gerontologist 1993; 33: 501-6. 

152. Mac Rae PG, Feltner ME. A 1-Year exercise program for older women: 

effects on falls, injuries and physicial performance. J Aging Phys Activity 

1994; 2: 127-42. 

153. Hopkins DR, Murrah B, Hoeger WWK, Rhodes RC. Effects of low-impact 

aerobic dance on functional fitness of elderly women. Gerontogist 1990; 30: 

189-92. 

154. Ledin T, Kronhed AC, Möller C. Effects of balance training in elderly 

evaluated by clinical tests and dynamic posturograpy. J Westib Res 1991; 1: 

129-38. 

155. Kovar PA, Allegrante JP, MacKenzie RC,Peterson MGE,Gutin B,Charlson 

ME. Supervised fitness walking in patients with osteoarthritis of the knee. 

Ann Intern Med 1992; 116: 529-534 

156. Williams SB, Brand CA, Hill KD, Susan B. Hunt SB, Moran H. Feasibility 

and Outcomes of a Home-Based Exercise Program on Improving Balance 

and Gait Stability in Women With Lower-Limb Osteoarthritis or 

Rheumatoid Arthritis: A Pilot Study. Arch Phys Med Rehabil 2010; 91: 106-

14. 

157. Rogers MW, Tamulevicius N, Coetsee MF, Curry BF, Semple SJ. Knee 

osteoarthritis and the efficacy of kinesthesia, balance & agility exercise 

training: a pilot study. Int J Exerc Sci 2011; 4: 124-32. 

 



 76

FORMLAR                              

JUVENİL İDİYOPATİK ARTRİT HASTA DEĞERLENDİRME FORMU 

HASTANIN ADI-SOYADI:                                                YAŞ:                                

CİNSİYET:  E\K 

ADRES\ TEL:                                                                      BOY:                             KİLO:    

HASTALIK SÜRESİ:                                                         DOMİNANT TARAF:   R\L 

     TANI:                                            EKLEM TUTULUMU:     
 
JIA TİPİ   R L 

Sistemik artrit   DİZ   

RF negatif poliartrit  KALÇA   

RF pozitif poliartrit  AYAK BİLEĞİ   

Oligoartrit  EL BİLEĞİ   

Uzamış oligoartrit  PARMAKLAR   

Entezitle ilişkili artrit  DİRSEK   

Psöriatik artrit   OMUZ   

  OMURGA   

  

TEDAVİ ÖNCESİ:  
 
VAS  

  İSTİRAHAT      

  AKTİVİTE           

  EGZERSİZ                                                                                              
 
TEDAVİ SONRASI:   
 
VAS  

  İSTİRAHAT      

  AKTİVİTE           

  EGZERSİZ                
 
 
 
 

EK1 
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JUVENİL İDİYOPATİK ARTRİT FİZİKSEL DEĞERLENDİRME FORMU 
 

                                                                                 
GONYOMETRİK 
DEĞERLENDİRME 

TÖ R TÖ L TS R TS L ANTROPOMETRİK 
DEĞERLENDİRME 

TÖ TS 
      

 A P A P A  P A  P  R L R L 
Kalça fleksiyonu         Uyluk- 15 cm     
Kalça ekstansiyonu         Uyluk- 10 cm     
Kalça abduksiyonu         Uyluk- 5 cm     
Kalça adduksiyonu         Diz çevre      
Kalça eksternal rotasyonu          Diz altı-5 cm     
Kalça internal rotasyonu         Diz altı -10 cm     
Diz fleksiyonu         Diz altı -15 cm     
Diz ekstansiynu         Ayak bileği çevre     
Ayak bileği dorsifleksiyonu         Bacak boyu(SIAS)     
Ayak bileği plantar 
fleksiyonu 

        Bacak 
boyu(umblikus) 

    

 
 

YÜRÜME VE DENGE 
DEĞERLENDİRME 

Tedavi öncesi Tedavi sonrası 
1.Değ. 2.Değ. 3.Değ. 1.Değ. 2.Değ. 3.Değ. 

10 Metre Yürüme       
10 Basamak Çıkma       

 
 TÖ TS 

 R L R L 
Flamingo Denge testi     
 Öne Uzanma Testi   
Adım uzunluğu   
Çift adım uzunluğu   
Kadans   
Hız   
VBGYA total   

 

 

KAS GÜCÜ 
GEĞERLENDİRME 

Tedavi öncesi Tedavi sonrası  

R L R  L R L R L R  L R L  

Kalça fleksiyonu              
Kalça ekstansiyonu             
Kalça abduksiyonu             
Kalça adduksiyonu             
Kalça eksternal rotasyonu             
Kalça internal rotasyonu             
Diz fleksiyonu             
Diz ekstansiyonu             
Ayak bileği dorsifleksiyonu             
Ayak bileği plantar fleksiyonu             
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                                                       EK2 
                                     BERG FONKSİYONEL BALANS SKALASI 
--------------------- Desteksiz oturma 
4 Güvenle ve emniyetle 2 dk. kadar oturabilir. 
3 Gözetimde( kontrolle) 2 dk. kadar oturabilir. 
2 30 sn. kadar oturabilir. 
1 10 sn. kadar oturabilir. 
0 Desteksiz oturamaz. 
 
--------------------Oturmadan ayağa kalkmaya geçiş 
4 Ellerini kullanmadan kalkabilir, bağımsız stabilize olabilir. 
3 Ellerini kullanarak bağımsız ayağa kalkabilir. 
2 Birden daha fazla çabayla ellerini de kullanarak kalkabilir. 
1 Minimal yardımla kalkma ya da stabilize olma. 
0 Orta dereceden ileri dereceye kadar yardım. 
 
-------------------Desteksiz ayakta durma 
4 Güvenle 2 dk. ayakta durabilir. 
3 Gözetimle 2 dk. ayakta durabilir. 
2 Desteksiz 30 sn. ayakta durabilir. 
1 Birkaç çaba sonrası 30 sn. ayakta durabilir. 
0 Yardım olmadan 30 sn. ayakta duramaz. 
 
------------------Gözler kapalı ayakta durma 
4 Güvenle 10 sn. ayakta durabilir. 
3 Gözetimle 10 sn. ayakta durabilir. 
2 3 sn. ayakta durabilir. 
1 3 sn.’den daha az durabilir. 
0 Düşmemek için tutunarak yardıma ihtiyaç. 
 
-------------Ayaklar aralıksızken ayakta durma 
4 Ayaklar aralıksızken 1 dk. kadar durabilir. 
3 Ayaklar aralıksızken gözetimle 1 dk. kadar durabilir. 
2 Ayaklar aralıksızken 30 sn. durulabilir. 
1 Pozisyonu korumak için yardıma ihtiyaç var. 
0 Yapılamaz. 
 
---------------İleri uzanma  
4 Güvenle ileri uzanabilir. 10 inch’den fazla. 
3 Güvenle ileri uzanabilir.5 inch’den fazla. 
2 Güvenle ileri uzanabilir.2 inch’den fazla. 
1 İleri uzanılabilir fakat gözetime ihtiyaç var. 
0 Düşmemek için tutunmaya ihtiyaç var. 
 
--------------Zemindeki objeyi ele geçirme 
4 Bir obje güvenle yerden alınabilir ve kolayca ayakta durulabilir. 
3 Obje yerden alınabilir fakat gözleme ihtiyaç vardır. 
2 Ele geçirilemez fakat 1-2 sn. içinde dengeyi toparlar. 
1 Ele geçirilemez, çabalarken gözetime ihtiyaç var. 
0 Yapılmaz.  
 
---------------Dönerek sağ ve sol omuz arkasından bakma 
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4 Ağırlığın yer değiştirmesi iyi yapılarak, her iki tarafın arkasından bakılabilir. 
3 Yalnızca bir taraf arkasından bakılabilir. 
2 Yalnızca bir tarafa dönülebilir fakat denge korunur. 
1 Ele geçirilemez, çabalarken gözetime ihtiyaç var. 
0 Yapılmaz. 
 
----------------360° dönme 
4 360° güvenle 4 sn’den daha az sürede emir olmaksızın dönülebilir. 
3 360° güvenle 4 sn’den daha az sürede sadece bir direktifle dönülebilir. 
2 360° güvenle dönülebilir fakat 4 sn’den fazla sürede. 
1 Yakın gözetime ya da sözlü işarete ihtiyaç var. 
0 Yapılamaz. 
 
-----------------Basamağa alternatif dokunma 
4 20 sn’den daha az sürede 8 adımı güvenle tamamlar. 
3 20 sn’den daha fazla sürede 8 adımı güvenle tamamlar. 
2 Güvenle 4 adımı tamamlar. 
1 2 adımı tamamlar gözetime ya da minimal yardıma ihtiyaç vardır. 
0 Yapılamaz. 
 
-------------------Topuk\ parmak ucu basma 
4 Ayakları yere bağımsız olarak ardı sıra yerleştirip 30 sn. tutulabilir. 
3 Bir ayak diğerinin önüne getirilerek 30 sn. tutulabilir. 
2 Bağımsız küçük bir adım alınabilir ve 30 sn. tutulabilir. 
1 Ayakları yerleştirmek için yardıma ihtiyaç var, 15 sn tutulabilir. 
0 Yapılamaz. 
 
-------------------Tek ayak üzerinde durma 
4 Bir bacak kaldırılıp 10 sn.’den fazla tutulabilir. 
3 Bir bacak kaldırılıp 5-10 sn. kadar tutulabilir. 
2 Bir bacak kaldırılıp 3-5 sn. kadar tutulabilir. 
1 Bir bacak kaldırılabilir fakat 3 sn. bile tutulamaz. 
0 Yapılamaz. 
 
-------------------Ayakta duruştan oturmaya geçiş 
4 Ellerini kullanmadan ya da minimal kullanarak güvenle oturulabilir. 
3 Eller kullanılarak kontrollü çökme için bacaklar çapraz yapılarak destek olunur. 
2 Sandalyeye kontrollü çökme için bacaklar çapraz yapılarak destek olunur. 
1 Bağımsız oturulabilir fakat çökme kontrolsüzdür. 
0 Oturmak için yardıma ihtiyaç var. 
 
------------------Transferler  
4 Ellerin minimal kullanımı ile güvenli transfer yapılabilir. 
3 Güvenli transfer için ellerin kullanılması şarttır. 
2 Sözel uyarı ya da gözlemle transfer yapılabilir. 
1 1 kişinin yardımı ile yapılabilir. 
0 2 kişinin yardımı ile yapılabilir. 
 Toplam skor-----------------\56 
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EK3* 

Anahtar 

 Gözlemsel yürüme analizi yürümedeki spesifik deviyasyonların tespit edilmesini 

sağlayarak en uygun tedavi yönteminin belirlenmesinde önemli bir rol oynamaktadır. 

Bu da ancak sistematik bir yaklaşımla, gözlemcinin yürümedeki bozukluğu fark 

etmesine yardımcı olunarak başarılabilmektedir. Aşağıda yazılanlar bu sistematik 

yaklaşım için gerekli bilgileri içermektedir. 

Normal Yürüme; 

Bir yürüme siklüsü iki major faza ayrılmıştır. Bunlar Basma ve salınım fazlarıdır. 

Basma Fazı ayağın yerle temasta olduğu zaman aralığıdır. Salınım fazı ise ayağın 

havada olduğu zaman aralığı olarak tanımlanır. Basma fazı bir yürüme siklüsünün 

yaklaşık olarak %60 lık bölümünü, salınım fazı ise yaklaşık olarak %40 lık bölümü 

kapsar.  

Not: Bu araştırmada sadece Basma Dönemi ile ilgilenilecek ve bu dönem üç faza 

ayrılacaktır; Erken Basma fazı, Orta Basma fazı, Geç Basma fazı. 

Erken Basma Fazı 

   

Yürümenin basma fazının başlangıcıdır. İki komponent içerir. İlk komponent “İlk 

Kontak” diye anılır ve ayağın yerle ilk teması olarak tanımlanır. Normalde topuk vuruşu 

ile yapılır. Bunu izleyen ikinci komponent ise “Yüklenme Cevabı” olarak anılır ve 

başlangıç kontağından karşı ayağın yerle temasının kesildiği ana kadar geçen süre 

olarak tanımlanır. Bu faz Yürümenin %10’luk bir kısmını kapsar. Bu faz sırasında; 

Kalça 30˚ fleksiyonunu korur. 

Diz 0˚ den 15˚ fleksiyon’a gelir,  

Ayak bileği 0˚ (nötral)den 15˚ plantar fleksiyona gelir. 
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Orta Basma: 

 

Bu faz tek komponent içerir. Karşı ayağın yerden kalkması ile başlar ve tüm vücudun 

ağırlığı destek bacağın üzerinden geçtikten sonra sona erer. Destek ayakta topuk kalkışı 

normalde bir sonraki fazın başladığını belirler. 

Bu faz yürümenin %10’u ile %30’u arasındaki bölümünü kapsar. Bu faz sırasında; 

Kalça 30˚ fleksiyondan 0˚ ye gelir, 

Diz 15˚ fleksiyondan 0˚ ye gelir 

Ayak bileği 15˚ plantar fleksiyondan 10˚dorsi fleksiyon gelir. 

Geç Basma Fazı: 

  

Bu faz iki komponent içerir. İlk komponent “Basma Fazı Sonu” olarak anılır. Orta 

basma fazını takiben başlar ve karşı ayağın yerle ilk temasına kadar sürer ve normal 

yürümenin %30’undan %50’si arasındaki bölümü kapsar. Bunu izleyen komponent ise 

“Salınım Öncesi Faz” olarak anılır ve karşı ayağın ilk temasından destek olan tarafta 

ayak parmak ucunun yerden kalkışına kadar sürer ve normal yürümenin %50 ile 560 

arasındaki bölümü kapsar.  
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Bu faz sırasında; 

Kalça 0˚ den 10˚ hiperekstansiyona gelir. 

Diz 0˚ den 35˚ fleksiyona gelir. 

Ayak bileği 0˚ den 20˚ plantar fleksiyona gelir. 

 

Değerlendirme Formu; 

Hareket deviyasyonlarına ait değerlendirmeler aşağıdaki tanımlar doğrultusunda 

yapılacaktır. 

Normal: Eklemin, normal bir yürüme işlevi için gereken normal sınırlar içindeki 

hareketi. 

Orta Derecedeki Anormallikler: Eklemin, normal bir yürüme işlevi için gereken normal 

hareket sınırlarını sadece fark edebilecek düzeyde aşması. Örnek olarak diz ekleminin 

yürüme sırasındaki normal hareketinin 10˚-15˚ kadar değişmesi verilebilir. 

Ağır Derecedeki Anormallikler: Eklemin, normal bir yürüme işlevi için gerekli normal 

hareket sınırlarını oldukça fark edebilir düzeyde aşması. Örnek olarak diz ekleminin 

yürüme sırasındaki normal hareketinin 15˚ nin üzerinde değişmesi verilebilir. 

          Gözlemsel Yürüme analizi Formundaki her hücre tüm olgular için araştırmaya 

katılan tüm gözlemciler tarafından doldurulacaktır. Gözlemcinin formdaki tüm hücreler 

için, normal eklem hareketlerini “0”, orta derecedeki anormallikleri “+”  ve ağır 

derecedeki anormallikleri “++” şeklinde değerlendireceklerdir. Gözlemsel yürüme 

analizi formunda her bir eklem için kaydedilen her yöndeki hareket deviyasyonu bir 

hücre ile temsil edilmiştir. (Örnek olarak erken basma fazında bir hücre diz fleksiyonu, 

diğer hücre ise diz ekstansiyonu içindir). Bu yüzden form 6 kolon ( Her iki alt 

ekstremite için erken- orta- geç basma fazlarına ait kolonlar) ve 14 sıradan oluşmaktadır 

(her bir eklemin her bir hareketi için bir sıra). Aynı eklemde her iki anormallik aynı 

anda görülemeyeceğinden, her ekleme ait iki hareket deviyasyon hücresinden biri 

normal olarak işaretlenecektir. (Örnek olarak bir diz ekleminde aşırı bir fleksiyon 

gözleniyorsa belirlenen faz ve/veya fazlara ait diz fleksiyon hüzreleri “++” olarak 

işaretlenirken aynı faz ve /veya fazlara ait diz ekstansiyon hücreleri ise “0” olarak 

işaretlenecektir). Total olarak 7 eklem hareketi yürümenin 3 basma fazı boyunca 

araştırmaya katılan tüm çocuklar için değerlendirilecektir.  
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Ayak ve ayak bileğinde görülebilecek hareket deviyasyonları: 

Ayağın ön bölümünün kontağı: İlk temasta, topuk yerine ayağın ön tarafıyla veya 

sadece ucuyla yere basmak. İlgili hücre sadece “+” işareti ile değerlendirilecektir. 

Taban kontağı: ilk temasta topuk yerine tüm ayak tabanıyla basmak. İlgili hücre sadece 

“+” işareti ile değerlendirilecektir. 

Aşırı plantar fleksiyon: Spesifik bir faz veya fazlar için ayak bileğinin normalden fazla 

plantar fleksiyonda olması. 

Aşırı dorsifleksiyon: Spesifik bir faz veya fazlar için ayak bileğinin normalden fazla 

dorsifleksiyonda olması. 

Uzamış topuk teması: Normal topuk kalkışının geç basma fazında görülmemesi ve 

uzaması. Bu deviyasyon geç basma fazında ayak dorsifleksiyonu artışı şeklinde 

işaretlenebilir. 

Prematür topuk kalkışı: Normalde geç basma fazından hemen önce yerden kalkması 

gereken topuğun, yerden erken kalkışı. Bu erken Basma Fazının Yüklenme Cevabı 

komponentinde, genellikle erken ön ayak basışın bir devamı şeklinde gözlenir ancak 

topuk temasından sonrada başlayabilir. Aynı durum orta basma fazında da 

gerçekleşebilir. Bu deviyasyon ilgili fazlar için ayak plantar fleksiyonu artışı şeklinde 

işaretlenebilir.  

Aşırı varus/valgus: Subtalar eklemin normal yürüyüşün erken- orta-geç basma 

fazlarındaki inversiyon/eversiyon hareketinin normalden fazla olması. 

Adım uzunluğu: Bir ayağın bir hareketinden karşı ayağın aynı hareketine kadar geçen 

sürede alınan doğrusal mesafedir. Bu araştırma da, 

SAĞ ADIM UZUNLUĞU: Sol ayağın ilk temasının yapıldığı yerden sağ ayağın ilk 

temasının yapıldığı yere kadar alınan yoldur. Basılan Sol ayağın parmak ucundan onu 

takiben basılan sağ ayağın parmak ucuna kadar alınan mesafeyi yürüme bandındaki 

çubukları sayarak rahatlıkla belirleyebilirsiniz. 

SOL ADIM UZUNLUĞU: Sağ ayağın ilk temasının yapıldığı yerden sol ayağın ilk 

temasının yapıldığı yere kadar alınan yoldur. Basılan Sağ ayağın parmak ucundan onu 

takiben basılan sol ayağın parmak ucuna kadar alınan mesafeyi yürüme bandındaki 

çubukları sayarak rahatlıkla belirleyebilirsiniz. 

Aşırı diz fleksiyonu: Normalde Erken basmanın Yüklenme Cevabı ve Geç basma 

fazının Salınma Öncesi Hazırlık komponentlerinde olması gereken diz fleksiyonun 

normalin üzerine çıkması. 
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Limitli diz fleksiyonu: Diz fleksiyonun yukarda belirtilen aynı fazlar için normalin 

altına düşmesi. Bu durum ilgili fazlar için diz ekstansiyon artışı ”+”  olarak 

işaretlenebilir. 

Genurekurvatum: Dizde nötralin üzerine çıkan ekstansiyon durumu. Bu durum ilgili 

fazlar için aşırı diz ekstansiyonu “++” olarak işaretlenebilir. 

Genuvarum/genuvalgum:Dizde sadece Orta Basma fazında görülen laterale/mediale 

açılaşma. 

Aşırı kalça fleksiyonu: Erken ve Orta Basma fazlarında kalça fleksiyonun normalin 

üzerine çıkması.  

Limitli kalça fleksiyonu: Kalça fleksiyonun yukarıda belirtilen fazlar için normalin 

altına düşmesi. Bu durum ilgili fazlar için kalça ekstansiyon artışı “+” olarak 

işaretlenebilir. 

Kalça internal/eksternal rotasyonu: Tüm Basma fazları boyunca nötralin üzerinde bir 

internal/eksternal rotasyon hareketi. Bu deviyasyonlar femurun transvers plandaki 

pozisyonunu etkiler. Bu sebeple değerlendirme sırasında ele alınacak bölge patellanın 

yürüyüşün ön plan görüntüsü içindeki pozisyonudur. Patella’nın normalin üzerinde içe 

bakması artmış internal, normalin üzerinde dışa bakması artmış eksternal kalça 

rotasyonunun belirtileridir. 

Aşırı abduksiyon/adduksiyon: Tüm Basma fazları boyunca nötralin üzerinde olan Kalça 

abduksiyon/adduksiyonu. 

 

Video Çekim Prosedurü ve Form Kullanım Klavuzu:  

Videoya kaydedilen ilk iki görüntü, ilki sağdan olmak üzere olgunun yürüyüşünün 

sagital (yan) plan görüntüleridir ve tüm vücudu içine almaktadır. Bu görüntüler kalça ve 

dizlerin fleksiyon/ekstansiyonuna ait hareket deviyasyonlarının sağlıklı bir şekilde 

değerlendirilmesi için kaydedilmiştir. Değerlendirmeler her bir faza ait hücreler içine 

deviyasyonun şiddetine göre 0, +, ++ işaretleri koyarak yapılacaktır. Ayrıca formun 

adım uzunluğuna ait kısmı da bu bölümde doldurulabilir. İlk olarak basılan ayağın 

parmak ucu ile onu takiben basılan karşı ayağın parmak ucu arasındaki mesafe siyah ve 

beyaz renkteki şeritler sayılarak belirlendikten sonra aynı işlem karşı taraf adım 

uzunluğunu belirlemek üzere tekrarlanır, ardından her iki taraf adım uzunluğunun 

simetrisi olguya ait deviyasyonu gösteren kısım yuvarlak içine alınarak işaretlenir. 

Görüntüyü normal hızında inceledikten sonra mutlaka birde yavaşlatılmış biçimde, 
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gerektiğinde kare-kare izleme ve durdurma fonksiyonunu kullanarak izlemenizi 

öneririz. 

Videoya kaydedilen üçüncü ve dördüncü görüntüler, yürüyüşün arka ve ön plan 

görüntüleridir ve tüm vücudu içine almaktadır. Bu görüntüler kalça internal/eksternal, 

abduksiyon/adduksiyon ve genuvarum/genuvalguma ait hareket deviasyonlarının 

sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesine olanak sağlayacak biçimde kaydedilmiştir. 

Kalça internal/eksternal hareket deviyasyonlarını; Patella’nın önden izlendiğinde 

içe/dışa basmasıyla deviasyonun şiddetine göre +, ++ işaretleri ile değerlendiriniz, 

patella’nın görünümü normalse 0 işareti ile değerlendiriniz. Kalça 

abduksiyon/adduksiyonuna ait deviyasyonlarını; Pelvisi göz önüne almadan sadece ön 

plandan görülen uylukların birbirine olan uzaklıklarını deviyasyonun derecesine göre 0, 

+, ++ şeklinde değerlendiriniz. Diz eklemlerinin genuvarum/genuvalguma ait 

deviyasyonlarını, sadece yürümenin Orta Basma fazında değerlendiriniz. Bu fazı 

yürüyüşün ön plandan kaydedilen görüntüsü içinde, basılan taraf pelvisin en yüksek 

seviyeye ulaştığı zaman diz ekleminde gördüğünüz içeri (genuvarum) veya dışarı 

(genuvalgum) açılaşmayı, deviyasyonun şiddetine göre 0, +, ++ şeklinde 

değerlendiriniz. Görüntüyü normal hızında inceledikten sonra mutlaka birde 

yavaşlatılmış biçimde, gerektiğinde kare-kare izleme ve durdurma fonksiyonunu 

kullanarak izlemenizi öneririz.  

Videoya kaydedilen beşinci ve altıncı görüntüler sadece ayağa yandan bakılarak 

görülebilen, ayakbileğindeki hareket deviyasyonlarını belirlemek üzere kaydedilmiştir. 

Bu çekimde ayağa ait dorsifleksiyon/plantar fleksiyon, ön-tüm ayak kontağına ait 

deviyasyonlar değerlendirilebilir. Ayakta artmış dorsi veya plantar fleksiyon gözlenen 

faz veya fazlara dikkat edilerek deviasyonun şiddetine göre ilgili hücreleri 0, +, ++ 

şeklinde değerlendiriniz. Ön ve tüm ayak kontağı formda sadece yürüyüşün Erken 

Basma fazı için değerlendirilecektir ve eğer herhangi bir deviyasyon gözleniyorsa ilgili 

hücreye sadece + işareti konulacaktır.       * Özellikle bu bölümde görüntüyü normal 

hızında inceledikten sonra mutlaka birde yavaşlatılmış biçimde, gerektiğinde kare-kare 

izleme ve durdurma fonksiyonunu kullanarak izlemenizi öneririz.  

Videoya kaydedilen son görüntüler ise ilki arkadan olmak üzere koronal plan ayak 

görüntüleridir. Bu kısımda sadece pesvalgus/pesvarus değerlendirilecektir. 

Değerlendirme, tüm ayak göz önünde bulundurularak subtalar eklemin artmış valgus 

veya varusu şeklinde yürümenin erken- orta- geç basma fazları için ilgili hücreler, 
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deviyasyonun şiddetine göre 0, +, ++ şeklinde işaretlenerek yapılacaktır. Görüntüyü 

normal hızında inceledikten sonra mutlaka birde yavaşlatılmış biçimde, gerektiğinde 

kare-kare izleme ve durdurma fonksiyonunu kullanarak izlemenizi öneririz. Eğer basma 

fazı ortasında belirlediğiniz pronasyon artışı varsa ve videonun yavaşlatma veya 

durdurma fonksiyonlarını kullanmanıza rağmen diğer fazlar için pronasyonu 

değerlendiremiyorsanız, değerlendiremediğiniz diğer bölümleri orta basma döneminde 

bulduğunuzla aynı derecede artmış olarak değerlendirebilirsiniz. 

 

*N.Ekin Akalan. Serebral parezili çocuklarda video bazlı gözlemsel yürüme analizinin gözlemci 

içi ve gözlemciler arası güvenilirliğinin belirlenmesi. Yüksek lisans Tezi. İstanbul 1999. 
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GÖZLEMSEL YÜRÜME ANALİZİ FORMU 

Uygulayan:                                        Tarih: 

Yürümek için kullanılan ortezler : 

(0) :  Normal (fark edilebilir değil) 

(+)  :  Hafif değişmiş (sadece fark edilebilir) 

(++) :  Şiddetli değişmiş ( oldukça fark edilebilir) 

Sağ Basma Fazı Sol Basma Fazı 

Yürüme Deviasyonları Erken Orta Geç Erken Orta Geç Yorumlar 
Kalça Fleksiyonu        

Kalça Ekstansiyonu        

Not: Bu bölüm için değerlendirmelerinize, mevcut olan deviasyonu yuvarlak içine alarak devam ediniz.            

Adım uzunluğu:                         sağ > sol              sağ=sol                 sol>sağ 

Kalça Abduksiyonu        

Kalça Adduksiyonu        

 

Kalça İnt. Rotasyonu        

Kalça Extr. Rotasyon        

Not: Bu bölüm için değerlendirmelerinize, mevcut olan deviasyonun şiddetine göre ait hücreye 0, +, ++ 

işareti koyarak yapınız. 

Genu Varum       

Genu Valgum       

 

Diz  Fleksiyonu        

Diz Ekstansiyonu        

Ayak Dorsifleksiyonu        

Ayak Plantarfleksiyonu        

Not: Bu bölüm için değerlendirmelerinize, mevcut olan deviasyona  ait hücrelere  + işareti koyarak 

devam ediniz. 

Ön Ayak Kontağı     

Tüm Ayak Kontağı     

Not: Bu bölüm için değerlendirmelerinize, mevcut olan deviasyonun şiddetine göre ait hücreye 0, +, ++ 

işareti koyarak yapınız. 

Pes Varus        

Pes Valgus        
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EK4 

ÇOCUKLUK ÇAĞI SAĞLIK DEĞERLENDİRME ANKETİ 

Bu bölümde, çocuğunuzun hastalığının onun günlük yaşam faaliyetlerini nasıl etkilediğini 

öğrenmek istiyoruz. Bu sayfanın arkasına kendi görüşlerinizi ekleyebilirsiniz. Aşağıdaki 

soruları yanıtlarken, BİR ÖNCEKİ HAFTAYI GÖZ ÖNÜNE ALIN ve lütfen çocuğunuzun 

günlük hareket yeteneğini en iyi tanımlayan tek bir yanıtı işaretleyiniz. Soruları yanıtlarken, 

SADECE HASTALIKTAN DOLAYI ORTAYA ÇIKAN GÜÇLÜKLERİ VE 

KISITLILIKLARI BELİRTİNİZ. Sorgulanan, çocuğunuzun yaşıtlarının da yapması 

beklenmeyen bir iş ise, lütfen “Uygulanamaz” kutusunu işaretleyiniz. Örneğin eğer çocuğunuz 

herhangi bir hareketi HASTALIK NEDENİ İLE DEĞİL DE yaşı küçük olduğu için yapmakta 

zorlanıyorsa, lütfen bunu “ UYGULANAMAZ” olarak işaretleyiniz.  
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Çocuğunuz ayakkabı bağlarını bağlayabilmek ve düğmelerini 
ilikleyebilmek dahil, kendi başına giyinebiliyor mu?                        

□ □ □ □ □ 

Saçını yıkayabiliyor mu?                       □ □ □ □ □ 

Çoraplarını çıkarabiliyor mu?                □ □ □ □ □ 

El tırnaklarını kesebiliyor mu?              □ □ □ □ □ 

AYAĞA KALKMA 
Çocuğunuz alçak bir sandalyeden veya yerden ayağa kalkabiliyor 
mu? 

□ □ □ □ □ 

Yatağa girip çıkabiliyor veya bebek karyolasında ayakta 
durabiliyor mu? 

□ □ □ □ □ 

YEMEK YEME  
Çocuğunuz tabağındaki eti kesebiliyor mu? □ □ □ □ □ 

Bir fincan ya da bardağı ağzına götürebiliyor mu? □ □ □ □ □ 

Cips paketini açabiliyor mu? □ □ □ □ □ 

YÜRÜME 
Çocuğunuz ev dışında düz yolda yürüyebiliyor mu? □ □ □ □ □ 

Beş tane basamağı çıkabiliyor mu? □ □ □ □ □ 

Yukarıdaki işleri yapmak için çocuğunuzun genellikle kullandığı yardımcı alet ve cihazları lütfen 

işaretleyiniz: 

Baston  □ -Giyinmek için kullanılan aletler (düğme ilikleme aleti, fermuar çekme aleti, uzun saplı 

ayakkabı çekeceği, vs.) 

□ 

Yürüteç  □ -Çevresi kalınlaştırılmış kalem veya özel gereçler (çatal, kaşık, bıçak v.s.) □ 
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Koltuk değneği  □ -Özel yapılmış veya desteklenmiş sandalye □ 

Tekerlekli sandalye  □ -Diğer (lütfen belirtiniz…………………………………………………….) □ 

Çocuğunuzun HASTALIKLARINDAN DOLAYI başka bir kimsenin yardımına ihtiyaç duyduğu 

durumları işaretleyiniz: 

Giyinme ve kişisel bakım □ Yemek yeme                                                □ 

Ayağa kalkma  □ Yürüme □ 
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Çocuğunuz tüm vücudunu yıkayıp, kurulanabiliyor mu? □ □ □ □ □ 

Banyo küvetinde yıkanabiliyor mu? 
(küvete girip çıkabiliyor mu) 

□ □ □ □ □ 

Tuvalet veya lazımlığa oturup kalkabiliyor mu? □ □ □ □ □ 

Dişlerini fırçalayabiliyor mu? □ □ □ □ □ 

UZANMA      
Çocuğunuz başını üzerindeki bir yerden ağır bir oyuncak 
kutusunu veya bir kitap alıp aşağı indirebiliyor mu? 

□ □ □ □ □ 

Giysi veya bir kağıt parçasını almak için yere eğilebiliyor 
mu? 

□ □ □ □ □ 

Bir kazağı başından aşağı geçirebiliyor mu? □ □ □ □ □ 
Omuzlarının üzerinden geriye bırakmak için boynunu 
çevirebiliyor mu? 

□ □ □ □ □ 

TUTMA      
Çocuğunuz tükenmez kalem veya kurşun kalemle yazı 
yazabiliyor veya karalama yapabiliyor mu? 

□ □ □ □ □ 

Araba kapısı açabiliyor mu? □ □ □ □ □ 
Önceden açılmış kavanoz kapaklarını açabiliyor mu? □ □ □ □ □ 
Musluk açıp kapayabiliyor mu? □ □ □ □ □ 
Bir kapıyı açmak için tokmağını çevirip, aynı zamanda 
kapıyı itebiliyor mu? 

□ □ □ □ □ 

FAALİYETLER  □ □ □ □ □ 
Çocuğunuz ayak işleri görebiliyor, alışveriş yapabiliyor 
mu? 

□ □ □ □ □ 

Otomobile, oyuncak arabaya veya otobüse binip inebiliyor 
mu? 

□ □ □ □ □ 

İki veya üç tekerlekli bisiklete binebiliyor mu? □ □ □ □ □ 
Ev işlerini yapabiliyor mu? □ □ □ □ □ 
Koşup oynayabiliyor mu? □ □ □ □ □ 
Saçlarını tarayıp fırçalayabiliyor mu? □ □ □ □ □ 
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Çocuğunuzun hastalığından dolayı başka bir kimsenin yardımına ihtiyaç duyduğu durumları işaretleyiniz. 

Vücut bakımı 

(hijyen) 

□ Tutma ve açm □ 

Uzanma  □ Ayak işleri ve ev işleri □ 

AĞRI: çocuğunuzun hastalığından kaynaklanan ağrısının olup olmadığını öğrenmek istiyoruz. 

 

GEÇEN HAFTA İÇİNDE, sizce çocuğunuzun hastalığından kaynaklanan ne kadar ağrısı oldu? 

Ağrının şiddetini göstermek için aşağıdaki çizgi üzerine tek bir işaret koyunuz. 

 

                                                                                                                                                    

    Ağrısız 0                                                                                                                     100 Çok şiddetli ağrı     

 

GENEL DEĞERLENDİRME: romatizmanın çocuğunuzu etkileyen tüm yönlerini gözden geçirip, onun 

ne derece etkilendiğini aşağıdaki çizgi üzerine tek bir işaret koyarak değerlendiriniz. 

                

 

Hiç etkilenmedi 0                                                                                                              100  Çok etkilendi  
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