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ARAŞTIRMA MAKALESİ

DİZ OSTEOARTRİT ŞİDDETİNİN YÜRÜYÜŞÜN KİNEMATİK PARAMETRELERİ 
ÜZERİNE ETKİLERİ
ÖZ
Amaç: Bu çalışmanın amacı, diz osteoartritli bireylerin yürüyüşünde, hastalığın progresyo-
nu içerisinde meydana gelen değişikliklerin 3-boyutlu yürüme analizi sistemleri ile araştırılıp 
sağlıklı bireylerle karşılaştırılmasıydı. 

Yöntemler: Çalışma gruplarına, Kellgren-Lawrence radyolojik skalasına göre Evre I-II ve III 
bilateral diz osteoartrit tanısı olan 41-65 yaşları arasında (54.02±6.58) toplam 45 birey (36 
kadın, 9 erkek), sağlıklı kontrol grubuna 48-61 yaşları arasında (53.21±4.42) 14 sağlıklı birey 
(12 kadın, 2 erkek) dahil edildi. Çalışmaya dahil edilen bireylerin yürüyüşleri, 6 infrared ka-
mera ve 2 kuvvet platformundan oluşan Vicon Yürüme Analizi Sistemleri ile değerlendirildi.

Sonuçlar: Sallanma fazında diz fleksiyon ve total diz fleksiyon hareket açıklığı parametrele-
rinde, Evre II ve III gruplarının değerlerinin kontrol grubunun değerlerine göre istatistiksel ola-
rak anlamlı düzeyde azaldığı bulundu (p<0.008). Yürüme hızı parametresinde Evre III grubunun 
değerleri, Evre I ve kontrol grubuna göre, Evre II grubunun değerleri ise kontrol grubunun 
değerlerine göre belirgin azalma gösteriyordu (p<0.008). Çift adım uzunluğu parametresinde 
ise Evre III grubunun değerlerinin Evre I ve kontrol grubuna göre azaldığı bulundu (p<0.001). 

Tartışma: Diz osteoartritli hastalarda bulunan en belirgin kinematik değişiklikler sallanma 
fazında diz fleksiyon açısı, yürüme hızı ve çift adım uzunluğundaki azalmaydı. Bu değişiklikle-
rin osteoartritin şiddetindeki artmaya bağlı olarak belirginleştiği görüldü. Sallanma fazında 
diz fleksiyon açısındaki azalmanın önemli bir nedeninin yürüme hızındaki azalma olduğu dü-
şünüldü. 

Anahtar Kelimeler: Osteoartrit; diz; yürüme; biyomekanik.

RESEARCH ARTICLE

EFFECTS OF KNEE OSTEOARTHRITIS SEVERITY ON KINEMATIC GAIT 
PARAMETERS
ABSTRACT
Purpose: The aim of this study was to investigate gait differences via 3-D gait analysis 
system through osteoarthritis progression in patients with knee osteoarthritis and compare 
the results with healthy individuals.

Methods: According to Kellgren-Lawrence radiologic classification Grade I-II and III, a total 
of 45 patients (mean age: 54.02±6.58 years) with (aged between 41-65 years) bilateral knee 
osteoarthritis (female:36, male:9) and 14 (aged between 48-61 years) healthy individuals 
(mean age: 53.21±4.42 years; female:12, male:2) participated in the study. Gait analysis was 
performed via Vicon Gait Analysis System consisted of 6 infrared cameras and 2 force plat-
forms. 

Results: Knee flexion during swing phase and total knee flexion range of motion param-
eters were statistically lower in Grade II and III groups than the controls (p<0.008). Gait 
speed parameter was significantly slower in patients with Grade III group than Grade I and 
control groups. In addition, gait speed parameter was lower in Grade II than control groups 
(p<0.008). There was significant decrease in stride length parameter in Grade III group com-
pared to Grade I and control groups (p<0.001). 

Discussion: Distinctive kinematic changes were decrease in knee flexion angle during swing 
phase, gait speed and stride length parameters in patients with knee osteoarthritis. These 
variations were obvious accompanying with the severity of osteoarthritis. The possible rea-
son for decrease in knee flexion angle during swing phase was thought decrease in gait 
speed. 

Keywords: Osteoarthritis; knee; gait; biomechanics
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GİRİŞ

Eklem kartilajının progresif yıkımı ile karakterize 
dejeneratif bir hastalık olan osteoartrit (OA), özel-
likle diz eklemi gibi yük taşıyan eklemlerde görül-
mektedir (1). Diz OA’sının klinik belirtilerinden olan 
ağrı, eklem sertliği, eklem hareketi, kas kuvveti ve 
nöromusküler kontroldeki azalma yürüyüşün kine-
tik, kinematik ve zaman mesafe parametrelerinde 
değişikliklere neden olabilmektedir (2-12). 

Diz OA progresyonu boyunca yürüyüşün kinematik 
parametrelerindeki değişikliklerin literatürdeki bir-
çok çalışma tarafından araştırma konusu olduğu 
görülmektedir. Bu çalışmalarda, diz OA’lı hastalarda 
OA şiddetinde artmayla birlikte, diz ve kalça fleksi-
yonunda azalma, gövde lateral salınımlarında, kal-
ça adduksiyon ve ayak plantar fleksiyonunda art-
ma gibi kinematik parametrelerde, yürüme hızında, 
tempo ve çift adım uzunluğunda azalma, duruş fazı 
uzunluğundaki artma gibi yürüyüşün zaman-mesa-
fe parametrelerindeki değişiklikler ortaya konul-
maktadır (5-10). Literatürde yapılan çalışmalarda 
belirtilen bu değişiklikler diz OA’lı hastalarda görü-
len ağrı, eklemdeki dejeneratif değişiklikler, yürüme 
stabilitesi kaybı, fonksiyonel bozukluk ve nöromüs-
küler kontroldeki azalma ile ilişkilendirilmiştir (2-
12).

Diz OA progresyonu boyunca yürüyüşün kinematik 
parametrelerindeki değişiklikler konusunda ulusla-
rarası birçok çalışma olmakla birlikte, bu konuda ül-
kemizde 3-boyutlu yürüme analizi sistemlerinin kul-
lanıldığı ve yürüyüşün kinematik parametrelerindeki 
değişikliklerin osteoartrit şiddetiyle ilişkilendirildiği 
çalışmaların oldukça yetersiz olduğu gözlenmiştir. 
Ülkemizde diz OA’lı hastalarda 3-boyutlu yürüme 
analizi sistemleri kullanılarak yapılan çalışmalarda 

daha çok uygulanan tedavinin etkinliğinin araştırıl-
dığı görülmektedir (13-16). 

OA dünya çapında en sık görülen eklem hastalığıdır 
ve özellikle ağrı ve özürlüğe neden olan büyük bir 
toplumsal sağlık sorunu olarak karşımıza çıkmakta-
dır (1,17,18). Bu nedenlerden dolayı diz OA’lı hasta 
grubu fizyoterapi ve rehabilitasyon kliniğine başvu-
ran hastaların önemli bir kısmını oluşturmaktadır. 
Diz OA progresyonu içerisinde meydana gelen biyo-
mekaniksel değişiklikler ile birlikte yürüyüşün kine-
matik parametrelerinde meydana gelen değişiklik-
lerin anlaşılması ve ortaya çıkardığı kompansatuar 
mekanizmaların bilinmesi, uygulanacak tedaviye 
karar verme konusunda önemli bilgiler sağlayabilir.

Bu çalışmanın amacı diz OA’lı bireylerde, diz OA 
şiddetindeki artışa paralel olarak, yürüyüşün zaman 
mesafe parametreleri ile pelvis, kalça, diz ve ayak 
bileği ekleminin kinematik parametrelerinde ortaya 
çıkan değişikliklerin 3-boyutlu yürüme analizi sis-
temleri kullanılarak araştırılması ve sağlıklı birey-
lerle karşılaştırılmasıdır.

YÖNTEMLER

Bu çalışmaya, Hacettepe Üniversitesi Fiziksel Tıp 
ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Polikliniği’ne ayak-
tan gelerek, öykü, muayene ve radyolojik değer-
lendirmelerle bilateral diz OA tanısı konulan 41-65 
yaş aralığında (54.02±6.58) olan 36 kadın, 9 erkek 
toplam 45 diz OA’lı birey dahil edildi. Radyolojik sı-
nıflandırması Kellgren–Lawrence (KL)’ın radyolojik 
sınıflandırma sistemine göre yapılan, I, II ve III’ üncü 
evrelerde diz OA’sına sahip bireyler çalışmaya alın-
dı. Çalışmaya KL sınıflandırmasına göre bilateral 
olarak aynı radyolojik evreye sahip diz OA’lı bireyler 
dahil edildi. Çalışmaya katılan diz OA’lı bireylerin; 
14’ü Evre I, 16’sı Evre II, 15’i ise Evre III şiddetinde 

Taş S, Baki A, Erdoğanoğlu Y, Akbaş E, Kınıklı Gİ, Erden Z, Yiğiter Bayramlar K.

Tablo1. Çalışmaya katılan bireylerin demografik özellikleri

Sağlıklı Grup
X±SS

Diz OA Grubu
pEvre I

X±SS
Evre II
X±SS

Evre III
X±SS

Yaş (yıl) 53.21±4.42 50.57±5.94 55.13±6.37 56.07±6.47 0.070

Boy (m) 1.60±0.07 1.61±0.05 1.58±0.10 1.60±0.06 0.055

Kilo (kg) 73.21±9.68 74.44±13.30 76.11±12.05 81.81±12.58 0.319

VKİ (kg/m2) 28.68±5.08 28.55±3.87 30.73±5.27 31.89±4.15 0.119

Cinsiyet (n) Kadın 12 11 13 12

Erkek 2 3 3 3

p: Kruskal Wallis testi (4 Grubun Karşılaştırması); VKİ: Vücut Kitle İndeksi
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diz OA şeklinde dağılım gösterdi. Kontrol grubu 48-
61 yaşları arasında (53.21±4.42) olan 12 kadın, 2 
erkek olmak üzere toplam 14 sağlıklı bireyden olu-
şuyordu. 

Çalışmaya, alt ekstremite cerrahisi ve majör trav-
ma öyküsü bulunmayan, tendinopati, bursit, liga-
ment ve menisküs yaralanmaları gibi ortopedik diz 
yaralanmaları olmayan, yürüyüşünü etkileyebilecek 
nörolojik veya kardiyopulmoner bir hastalığı olma-
yan, alt ekstremitede belirgin postüral bozukluğu 
olmayan, ciddi işitme, görme ve konuşma bozuklu-
ğu ile alt ekstremitede diğer eklemleri ilgilendiren 
osteoartrit, gut, romatoit artrit gibi romatizmal 
hastalığı bulunmayan bireyler dahil edildi. 

Çalışmanın yapılabilmesi için Hacettepe Üniversi-
tesi Tıp Fakültesi Girişimsel Olmayan Klinik Araş-
tırmalar Etik Kurulu’ndan gerekli izin ve onay alındı 
(Kayıt Numarası: HEK 12/83). Çalışma, Hacettepe 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Girişimsel Olmayan Klinik 
Araştırmalar Etik Kurulu’nca ön görülen aydınlatıl-
mış onam formunu kabul eden bireylerde yapıldı. 

Yürüme Analizi: Yürüme analizi kayıtları Hacette-
pe Üniversitesi Hastaneleri Fiziksel Tıp ve Rehabi-
litasyon Anabilim Dalı Yürüme Analizi Laboratuva-
rı’nda yapıldı. 8x4 metre yürüme yoluna sahip olan 
bu laboratuvarda veriler, yüksek hızlı 6 adet 50 Hz 
JAI (Java Advanced Imaging) kızılötesi dijital kame-
ra ve iki adet kuvvet platformu (Bertec Force Plate, 
USA) kullanılarak toplandı. Diz OA’lı bireylerin yürü-

Diz Osteoartrit Şiddetinin Yürüyüşün Kinematik Parametreleri Üzerine Etkileri

Tablo 2. Yürüme analizine ait kinematik parametrelerinin karşılaştırılması

Değerlendirilen Parametreler Sağlıklı 
Grup X±SS

Diz OA Grubu
pEvre I

X±SS
Evre II
X±SS

Evre III
X±SS

Duruş Fazında Pelvik Tilt 12.71±5.04 13.14±4.50 11.63±5.53 13.47±6.15 0.833

Sallanma Fazında Kalça Fleksiyonu 32.36±3.43 34.71±3.60 32.13±4.94 31.20±5.67 0.094

Topuk Kalkışı Fazında Kalça Ekstansiyonu 11.93±3.99 10.71±3.81 10.91±6.23 8.93±4.18 0.432
Sagital Düzlem Total Kalça Eklemi Hareket 
Açıklığı 44.29±4.56 45.43±2.65 42.31±4.05 40.13±6.24 0.018*

Topuk Kalkışı Fazında Diz Fleksiyonu 1.93±5.10 1.00±4.15 2.06±5.89 3.60±5.55 0.702

Sallanma Fazında Diz Fleksiyonu 54.57±9.10 50.07±6.22 45.13±10.53 45.87±10.43 0.019*

Total Diz Fleksiyon Hareket Açıklığı 52.64±10.24 49.07±4.71 43.06±8.48 42.27±9.90 0.006*

Sallanmanın Başı Fazında Ayak Bileği Plantar Flk 14.50±4.59 12.00±4.80 12.56±4.94 10.13±5.83 0.064

Topuk Vuruşu Fazında Ayak Bileği Dorsi Flk 0.70±2.23 2.36±3.32 0.44±2.53 0.33±3.75 0.141

Topuk Kalkışı Fazında Ayak Bileği Dorsi Flk 13.29±3.71 12.79±2.69 12.75±4.14 14.33±3.33 0.511

Sagital Düzlem Total Ayak Bileği Hareket Açıklığı 27.79±3.79 24.79±3.62 25.31±5.87 24.47±5.72 0.062

Orta Duruş Fazında Ayak Açısı 10.64±4.88 11.55±3.67 9.56±3.83 8.47±5.26 0.187

Duruş Fazı Uzunluğu (%) 62.27±1.33 61.89±1.59 62.94±3.41 63.59±2.10 0.165

Çift Adım Uzunluğu (mt) 1.21±0.07 1.19±0.01 1.07±0.02 1.01±0.09 0.001*

Yürüme Hızı (m/sn) 1.13±0.08 1.13±0.16 0.98±0.21 0.85±0.13 0.001*

*P<0.05; Kruskal Wallis testi (4 Grubun Karşılaştırması)

Tablo 3. Dört grubun Kruskal Wallis Testi sonucunda istatistiksel fark bulunan parametrelerde ikili karşılaştırma sonuçları 

Sağlıklı- Sağlıklı- Sağlıklı- Evre I-II

p

Evre I-III

p

Evre II-III

p
Evre I

p
Evre II

p
Evre III

p

Sagital Düzlem Total Kalça Eklemi 
Hareket Açıklığı 0.635 0.224 0.046 0.043 0.003* 0.188

Sallanma Fazında Diz Fleksiyonu 0.014 0.006* 0.001* 0.224 0.393 0.984

Total Diz Fleksiyon Hareket Açıklığı  0.150 0.008* 0.007* 0.028 0.037 0.545

Çift Adım Uzunluğu 0.329 0.009 <0.001* 0.025 <0.001* 0.110

Yürüme Hızı 0.376 0.005* <0.001* 0.022 <0.001* 0.027

*p<0.008; Mann Whitney U testi (2 Grubun Karşılaştırılması)
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me analizi ile değerlendirilmesi aynı fizyoterapist 
tarafından yapıldı.

Verilerin analizi VICON yürüme analizi sistemleri 
(Workstation Version 4.0, Oxford, UK) ile yapıldı. Ek-
lem merkez noktalarının ve segment koordinasyon-
larının tanımlanması Davis antropometrik modeline 
uyularak yapıldı (19). Yürüyüş öncesinde bireylerin 
belirli anatomik bölgelerine yerleştirilen yansıtıcı 
belirteçler Vicon Clinical Manager protokolüne uyu-
larak yerleştirildi (20). Yürüyüşün kinematik değer-
leri aynı gün içinde elde edilen 5 kaydın aritmetik 
ortalaması alınarak hesaplandı. 

İstatistiksel Analiz: İstatistiksel analizler SPSS 
for Windows-versiyon 15 yazılımı kullanılarak yapıl-
dı. Değişkenlerin normal dağılıma uygunluğu görsel 
(histogram ve olasılık grafikleri) ve analitik yöntem-
ler (Kolmogorov-Smirnov/Shapiro-Wilk testleri) kul-
lanılarak incelendi. Demografik veriler ve yürüme 
analizine ait parametreler tanımlayıcı analizler ile 
değerlendirildi ve ortalama (Ort)±standart sapma 
(SS) olarak verildi. Yürüyüşün kinematik ve zaman 
mesafe parametreleri ile demografik bilgiler (yaş, 
boy, kilo ve VKİ) normal dağılım göstermediği be-
lirlendiğinden bu parametreler ve ordinal diz OA 
evresi değişkeni grupları Kruskal-Wallis testi kulla-

Taş S, Baki A, Erdoğanoğlu Y, Akbaş E, Kınıklı Gİ, Erden Z, Yiğiter Bayramlar K.

Şekil 1. Ayak bileği, diz ve kalça eklemininin sagital düzlemde yürüme döngüsü içindeki açısal değişiklikleri.
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nılarak karşılaştırıldı. Normal dağılım göstermeyen 
parametreler arasındaki ilişkiler için korelasyon 
katsayıları ve istatistiksel anlamlılıklar Spearman 
testi ile hesaplandı. İstatistiksel anlamlılık düzeyi 
olarak p<0.05 kabul edildi. 

Kruskal-Wallis testi sonucunda gruplar arası fark 
bulunduğu durumlarda, farkın hangi gruptan veya 
gruplardan kaynaklandığının tespitinde yapılan tüm 
ikili karşılaştırmalar için Mann-Whitney U testi kul-
lanıldı. İstatistiksel sonuçlar Bonferroni düzeltme-
si ile değerlendirilirdi. Dört grubun karşılaştırıldığı 
bu çalışmada ikili karşılaştırma sayısı 6 olduğu için 
istatistiksel anlamlılık düzeyi olarak p<0.008 kabul 
edildi. 

SONUÇLAR

Çalışmaya dahil edilen grupların yaş, boy, kilo ve 
vücut kitle indeksi (VKİ) değerleri arasında anlamlı 
bir fark olmadığı tespit edildi (p>0.05). Çalışmaya 
katılan bireylerin demografik özellikleri Tablo 1’de 
gösterildi.

Değerlendirilen parametrelerden sallanma fazında 
diz fleksiyon ve total diz fleksiyon hareket açıklı-
ğı parametrelerinde, Evre II ve III diz OA’lı grubun 
değerlerinde sağlıklı kontrol grubunun değerlerine 
göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde azalma ol-
duğu bulundu (p<0.008). Sagital düzlem kalça ekle-
mi hareket açıklığı parametresinde, Evre I diz OA’lı 
grubun değerleri Evre III diz OA’lı grubun değerlerine 
göre anlamlı düzeyde artış gösteriyordu (p=0.003) 
(Şekil 1) (Tablo 2-3). Çift adım uzunluğu parametre-
sinde, Evre III diz OA’lı hasta grubunun değerlerinin 
sağlıklı grup ve Evre I diz OA’lı hasta grubunun de-
ğerlerine göre istatistiksel olarak azaldığı bulundu 
(p<0.001). Yürüme hızı parametresinde, Evre III diz 
OA’lı hasta grubunun değerlerinin sağlıklı grup ve 
Evre I diz OA’lı grubun değerlerine göre, Evre II diz 
OA’lı grubun değerlerinin ise sağlıklı grubun değer-
lerine göre anlamlı düzeyde azalma gösterdiği bu-
lundu (p<0.008) (Tablo 2-3). Değerlendirilen diğer 
parametrelerde gruplar arasında anlamlı bir fark 
olmadığı tespit edildi (p<0.05) (Tablo 2) (Şekil 1).

Çalışmaya dahil edilen tüm bireylerin verileri kulla-
nılarak yapılan korelasyon analizi sonuçlarına bakıl-
dığında, yürüme hızı ile total diz fleksiyon hareket 
açıklığı arasında pozitif yönde kuvvetli korelasyon 
olduğu bulundu (r=0.673, p<0.001). Yürüme hızı ile 

sallanma fazında diz fleksiyon açısı arasında ise 
orta düzeyde korelasyon olduğu görüldü (r=0.551, 
p<0.001). Yürüme hızı ile sagital düzlem total kal-
ça eklemi hareket açıklığı (r=0.362, p=0.003), sal-
lanma fazında kalça fleksiyonu (r=0.315, p=0.010) 
ve sagital düzlem total ayak bileği eklemi hareket 
açıklığı (r=0.223, p=0.076) arasında ise düşük dü-
zeyde ilişki bulundu.

TARTIŞMA

Bu çalışmanın amacı diz OA progresyonu boyunca 
yürüyüşün kinematik parametrelerinde meydana 
gelen değişikliklerin araştırılmasıydı. Elde edilen 
sonuçlar, diz OA’lı hastalarda en belirgin kinema-
tik değişikliğin sallanma fazında diz fleksiyonunda 
ve yürüyüş esnasında total diz fleksiyon hareket 
açıklığında azalma olduğunu göstermektedir. Lite-
ratürde yapılan birçok çalışmanın sonuçlarının da 
elde ettiğimiz sonuçlara benzer olduğu görülmek-
tedir (7-11). Bu çalışmalarda diz OA’lı hastalarda 
diz fleksiyonundaki azalmanın nedeni olarak, ek-
lemdeki dejeneratif değişiklikler sonucunda ortaya 
çıkan ağrı ve disfonksiyon gösterilmektedir (7-11). 
Nagano ve arkadaşları yaptıkları çalışmada, buna 
ek olarak yürüyüş esnasında diz fleksiyon açısındaki 
azalmanın bir nedeninin de diz stabilitesini azaltan 
diz ekstansör kas kuvvetindeki azalma olabileceği-
ni belirtmişlerdir (8). Diz fleksiyonundaki azalmanın 
bir diğer nedeni ise, çalışmaya dahil edilen hasta-
larının yürüme hızındaki azalma olabilir. Yürüme 
hızındaki azalmanın alt ekstremite sagital düzlem 
momentlerinde azalmaya neden olduğu bilinmekte-
dir (3,11,21,22). Alt ekstremite sagital düzlem mo-
mentlerindeki azalma bu hasta grubunda azalmış 
diz fleksiyon açısının bir diğer nedeni olabilir. Ya-
pılan korelasyon analizlerinin sonuçlarında bulunan 
yürüme hızı ile diz fleksiyon açısı arasındaki kuvvetli 
ilişki, birçok hastada bu durumun geçerli olduğunu 
göstermektedir. 

Çalışmada, duruş fazında pelvik tilt açısı tüm grup-
larda benzerlik gösterdiği tespit edildi. Literatür-
deki bazı çalışmaların sonuçlarının elde ettiğimiz 
sonuçlardan farklılık gösterdiği bulunmuştur. Kiss 
orta (Evre-III) ve şiddetli (Evre IV) diz OA’lı hasta-
larda yaptığı çalışmasında, yürüyüş esnasında bu 
hasta grubunda pelvik tilt açısının arttığını rapor 
etmiştir (9). Huang ve arkadaşları, benzer şekilde 
hafif (Evre I-II) ve şiddetli (Evre III-IV) diz OA’lı has-

Diz Osteoartrit Şiddetinin Yürüyüşün Kinematik Parametreleri Üzerine Etkileri



TURKISH JOURNAL OF PHYSIOTHERAPY AND REHABILITATION 2014; 25(3) 105

talarda yürüyüş esnasında pelvik tilt açısının art-
tığını bildirmişlerdir (7). Elde ettiğimiz sonuçların 
literatürden farklılık göstermesinin temel nedeni, 
yapılan çalışmalarda sağlıklı grubun VKİ değerleri-
nin diz OA’lı grubun değerlerine göre belirgin düşük 
olmasından kaynaklanabilir. Yüksek VKİ ile artmış 
lumbal lordoz ve pelvik tilt açısı arasında ilişki bilin-
mektedir (23,24).

Elde edilen sonuçlar, gerek kalçada gerekse ayak 
bileğinde sagital düzlemde meydana gelen hare-
ketlerde diz OA’lı bireyler ile sağlıklı grup arasında 
belirgin bir farklılık olmadığını göstermektedir. Li-
tarütürde diz OA’lı hastalardaki yürüme değişiklikle-
rini inceleyen çalışmaların daha çok diz eklemindeki 
kinetik ve kinematik parametrelerdeki değişiklikleri 
incelediği, diğer eklemlerdeki değişikliklerin ise ol-
dukça az araştırmacı tarafından incelendiği gözlen-
mektedir. Ayrıca bu konuda fikir birliği olmadığı da 
görülmektedir. Astephen ve arkadaşları yaptıkları 
çalışmada; şiddetli diz OA’lı bireylerde kalça flek-
siyonu ve sagital düzlem total ayak bileği hareket 
açıklığında sağlıklı kontrol ve orta şiddette diz OA’lı 
gruba göre azalma olduğunu, fakat bu paramet-
relerde orta şiddetli ve sağlıklı kontrol grubunun 
değerlerinin benzer olduğunu rapor etmişlerdir (5). 
Huang ve arkadaşları ise şiddetli diz OA’lı bireylerde 
(Evre III-IV), topuk teması fazında ayak bileği plan-
tar fleksiyon açısında azalma varken hafif diz OA’lı 
grup ile sağlıklı kontrol grubu değerlerinin benzer 
olduğunu belirlemişlerdir. Huang ve arkadaşları 
aynı çalışmada, diz OA’lı hastalar ile sağlıklı kontrol 
grubunun kalça ekleminin sagital düzlemdeki hare-
ketlerinin benzer olduğunu saptamışlardır (7). Mün-
dermann ve arkadaşları ise yaptıkları çalışmada, diz 
OA’lı bireyler ile sağlıklı kontrol grubundaki bireyle-
rin sagital düzlemdeki ayak bileği ve kalça eklemi 
hareketlerinin benzer olduğunu bildirmişlerdir (6). 
Elde edilen sonuçlar diz OA’sında görülen ağrı, bi-
yomekanik değişikliklere, nöromusküler kontroldeki 
kayıplara, yürüme hızı, çift adım uzunluğu ve sal-
lanma fazında diz fleksiyon açısındaki minör deği-
şikliklere rağmen yürüyüş esnasında kalça ve ayak 
bileği sagital düzlemdeki hareketlerinde herhangi 
bir değişiklik olmadığını göstermektedir.

Çalışmamızda, çift adım uzunluğu parametresinde 
Evre III diz OA’lı hasta grubunun değerlerinin sağ-
lıklı grup ve Evre I diz OA’lı hasta grubu değerlerine 
göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde azaldığı 

bulundu. Yürüme hızı parametresinde Evre III diz 
OA’lı hasta grubun değerleri sağlıklı grup ve Evre 
I diz OA’lı grubun değerlerine göre, Evre II diz OA’lı 
grubun değerleri ise sağlıklı grubun değerlerine 
göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde azalma 
gösterdiği saptandı. Duruş fazı uzunluğu para-
metresinde değerlendirilen gruplar arasında fark 
olmadığı saptandı. Baert ve arkadaşları, Evre I ve 
II diz OA’sı olan bireylerin yürüme hızı ve çift adım 
uzunluğunun sağlıklı bireyler ile benzerlik gösterdi-
ğini rapor etmişlerdir (12). Kiss yaptığı çalışmada 
Evre III ve Evre IV diz osteoartritli bireylerin yürüme 
hızının ve çift adım uzunluğunun sağlıklı bireylere 
göre azaldığını belirtmiştir, fakat bu farkın sadece 
Evre IV diz OA’lı hastalarda sağlıklı kontrol grubuna 
göre istatistiksel olarak anlamlı fark gösterdiğini 
rapor etmiştir (9). Harding ve arkadaşları yaptıkları 
çalışmada, orta şiddetli diz OA’sına sahip bireylerin 
yürüme hızında ve çift adım uzunluğunda belirgin 
azalma olduğunu, duruş fazı uzunluğunda ise be-
lirgin artış olduğunu belirtmişlerdir (10). Astephan 
ve arkadaşları, Evre II diz OA’lı bireylerde yürüme 
hızında sağlıklı gruba göre azalma olduğunu, çift 
adım uzunluğunda ise herhangi bir fark olmadığını 
ve duruş fazın uzunluğunun ise tüm OA’lı hasta gru-
bunda arttığını rapor etmişlerdir. Aynı çalışmada 
Evre III ve IV diz OA’lı bireylerde ise yürüme hızı ile 
çift adım uzunlunun sağlıklı bireylere göre azaldığı 
belirtilmiştir (5). Literatürdeki hakim görüşten fark-
lı olarak, Huang ve arkadaşları ise hafif ve şiddet-
li diz OA’lı hastaların yürüme hızının ve çift adım 
uzunluğunun sağlıklı bireylere göre azaldığını, fakat 
bu farkın anlamlı olmadığını bulmuşlardır (7). Mün-
dermann ve arkadaşları ise yaptıkları çalışmada, 
diz OA’lı grubun sağlıklı gruba göre yürüme hızında 
artma olduğunu, fakat bu farkın anlamlı olmadığını 
tespit etmişlerdir (6). 

Literatürde diz OA’lı hasta grubunun yürüme hı-
zındaki değişiklikler hakkında fikir birliği olmadığı 
görülmektedir. Yürüme hızındaki azalmanın, sagital 
düzlemdeki eklem hareketlerinde azalmayla oldu-
ğu kadar diz addüktör momentindeki azalmayla da 
ilişkili olduğunu gösteren çalışmalar bulunmakta-
dır (21,25). Diz OA’sında görülen en önemli kinetik 
değişiklik, tepe diz addüktör momentindeki artıştır 
(2-9). Yürüme hızındaki azalma, diz addüktör mo-
mentini azaltmaya yönelik kompansatuvar bir me-
kanizma olabilir.

Taş S, Baki A, Erdoğanoğlu Y, Akbaş E, Kınıklı Gİ, Erden Z, Yiğiter Bayramlar K.



TÜRK FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON DERGİSİ 2014; 25(3) 106

Limitasyonlar: Çalışmaya Evre I-II ve III diz OA’lı 
hastalar dahil edildi. Çalışmaya diz Evre IV diz OA’lı 
hastalar dahil edilseydi hastalığın progresyonu için-
de meydana gelen kinematik değişiklikler daha iyi 
anlaşılabilirdi. Çalışmaya dahil edilen bireylerdeki 
diz varus ve valgus deformitesi göz önüne alınmadı. 
Hastaların diz deformitesine göre sınıflandırılması, 
çalışma sonuçlarının daha objektif yorumlanmasına 
katkı sağlayabilirdi. Evre IV diz OA’lı hasta grubunun 
da dahil edildiği daha yüksek vaka sayısıyla yapıla-
cak çalışmalara ihtiyaç vardır. 

Sonuç olarak Evre II ve III diz OA hasta grubunda 
sallanma fazında diz fleksiyon açısında azalma ol-
duğu, Evre III diz OA’lı grubun yürüme hızı ve çift 
adım uzunluğu değerlerinin, sağlıklı kontrol grubu 
ve Evre I diz OA’lı grubun değerlerine göre azaldığı, 
Evre II diz OA’lı grubun yürüme hızının ise sağlıklı 
kontrol grubuna göre azaldığı belirlendi. Sözü edi-
len parametrelerdeki değişikliklerin diz OA şidde-
tinde artmaya bağlı olarak belirginleştiği gözlendi. 
Diz OA’lı hasta grubunda tespit edilen sallanma fa-
zındaki azalmış diz fleksiyon açısı yürüme hızındaki 
azalma ile ilişkilendirildi. Diz OA’lı hastalar tedaviye 
alınırken yürüyüşleri de değerlendirilmeli ve yürü-
yüşteki mevcut değişiklikler de göz önüne alınarak 
tedavi programı belirlenmelidir. 
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