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Özet: Bu araĢtırmanın amacı; iĢ hayatı içerisinde aktif görev alan kadın katılımcıların 
yaĢamıĢ olduğu ortopedik bazı sorunların belirlenmesi ve bu ortaya çıkan sorunların iĢ 
hayatı içerisindeki performans ve verimlilikleri üzerine etkilerinin ortaya çıkarılması 
Ģeklindedir. Uygulamalı olarak gerçekleĢtirilen bu çalıĢmada ölçekli bir anket 
kullanılmıĢtır. Kullanılan anket iki bölümden oluĢmaktadır. Ġlk bölümde katılımcıların 
demografik özelliklerinin belirlenmesine yönelik sorular, ikinci bölümde ise 5‟li lirekt 
ölçekten oluĢan sorular bulunmaktadır. AraĢtırmada kullanılan ölçme aleti ilk kez 
kullanıldığından bir ön teste tabi tutulmuĢtur. Ön test Ġstanbul ilinde bulunan (n=20) 
bayan katılımcıya uygulanmıĢtır. Uygulamaya katılanlardan elde edilen veriler SPSS 18 
istatistik programı ile analiz edilmiĢtir. Ön test sonrasında Cronbach‟s Alpha kat sayısı 
olarak 0.719 kat sayısı elde edilmiĢtir. Bu değer araĢtırmada kullanılan ölçme aletinin 
oldukça güvenilir olduğunu göstermektedir. Asıl araĢtırmanın evreni Ġstanbul, Ankara, 
Bursa, Kocaeli, Ġzmit, Tekirdağ ve Edirne illerinde bulunan ortopedi ve travmatoloji ile 
fiziksel anlamda romatizmal rahatsızlık yaĢayan bayan katılımcılar oluĢturmaktadır. 
(n=4378) katılımcıya elden, mail, posta ve yüz yüze görüĢmek koĢulu ile dağıtılan anket 
formlarından geri dönüĢ (n=2461) adettir. Bu dönen anketlerin sadece (n=1351) adeti 
uygulamaya uygun bulunmuĢtur. Tüm katılımcılar rast gele seçilmiĢ ve araĢtırmada 
basit rassal yöntem uygulanmıĢtır. AraĢtırma yaklaĢık olarak 11 ay sürmüĢtür. Analize 
uygun bulunan formlar SPSS 18 programına yüklenmiĢ ve güvenirlilik geçerlilik testi, 
anova, t testi, kuruskal – Wallis Testi, Faktör, Hipotez ve Mann – Whitney U 
testlerinden yararlanılmıĢtır. Alpha kat sayısı olarak 0.769 kat sayısı elde edilmiĢtir. 
AraĢtırma sonucunda katılımcıların büyük çoğunluğunun romatizmalı hastalıklar ve 
eklem rahatsızlıkları nedeniyle büyük sorun yaĢadığı görülmüĢtür. Ortaya çıkan bu 
sorunlar katılımcıların sosyal yaĢam konforunu olumsuz etkilediği gibi yaptıkları iĢ ile 
görevlerinde baĢarı kaybına neden olduğunu göstermiĢtir. Ayrıca bu rahatsızlıkları 
yaĢayan katılımcıların büyük çoğunluğu yaĢadığı rahatsızlığın ortaya çıkardığı ağrılı 
durumlar nedeniyle iĢ performans ve verimliliğinde de azalmalara neden oluĢturduğunu 

ULUSLARARASI HAKEMLİ ORTOPEDİ TRAVMATOLOJİ VE SPOR 
HEKİMLİĞİ DERGİSİ

INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF ORTHOPAEDICS  
TRAUMATOLOGY AND SPORTS MEDICINE

Ağustos – Aralık 2014 Sayı: 02 Cilt: 01 Yaz Kış
August-December 2014 Issue: 02 Volume: 01 Summer Winter

www.otshdergisi.com
Print: 2148-4805 Online: 2148-5550



II

İÇİNDEKİLER

YAŞAM KONFORU AÇISINDAN ORTOPEDİK VE  
FİZİKSEL SAĞLIK SORUNLARININ ÇALIŞAN İŞ  
KADINLARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN  
UYGULAMALI BİR ÖRNEĞİ  1-20
Murat KORKMAZ, Bülent KILIÇ, Ali Serdar YÜCEL

GENÇ HASTALARDA OSTEOARTRİT VE AYNI  
SEANSTA LOKAL ANESTEZİLİ DİZ EKLEMİ  
LAVAJI İLE HYALÜRONİK ASİT ENJEKSİYONU  
UYGULAMA SONUÇLARININ  
DEĞERLENDİRİLMESİ 21-37
Bülent KILIÇ, Aylin ZEKİOĞLU, Fatih ÇATIKKAŞ,   
Ali Serdar YÜCEL

HUMERUS PSEUDARTROZLARINDA EKSTERNAL  
TESPİT YÖNTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 38-46
Bülent KILIÇ, Ali Serdar YÜCEL, Aylin ZEKİOĞLU

TÜRKİYE’NİN FARKLI İKİ COĞRAFİ BÖLGESİNDE 
YAŞAYAN VE ANTRENMAN YAPAN UZUN MESAFE 
ATLETLERİNİN FİZİKİ VE FİZYOLOJİK  
ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRLMASI 47-58
Sinan SEYHAN, İlhan ODABAŞ



III

BAŞ EDİTÖR 
Yavuz TAŞKIRAN 
Bülent KILIÇ 
Cumhur Cevdet KESEMENLİ

BAŞ EDİTÖR ASİSTANI 
Kemal GÖRAL 

BAŞ EDİTÖR YARDIMCILARI 
Çetin YAMAN
Gülten HERGÜNER
Fatih ÇATIKKAŞ

İLETİŞİM VE SEKTERETERLİK 
Ali Murat KIRIK 
Ali Serdar YÜCEL 

GENEL YAYIN YÖNETMENİ 
Murat KORKMAZ 

DİL EDİTÖRLERİ 
Gökşen ARAS (İngilizce) 
Gülsemin HAZER (Türkçe) 

İSTATİSTİK VE ÖLÇME 
DEĞERLENDİRME 
Gökhan DELİCEOĞLU 
Işık BAYRAKTAR 
Saliha ALTIPARMAK

TEKNİK EDİTÖR 
Burhan MADEN 

YAYIN KURULU 
Bülent KILIÇ
Ali Serdar YÜCEL
Gülten HERGÜNER
Fatih ÇATIKKAŞ
Ümran SEVİL
Murat KORKMAZ 
Çetin YAMAN 
Emre YANIKKEREM 
Serdar TOK 
Yavuz TAŞKIRAN
Fatma TEZEL ŞAHİN
Arzu ÖZYÜREK
Mustafa USLU 
Sezer ER GÜNERİ 
Cumhur Cevdet KESEMENLİ
Aylin ZEKİOĞLU
Kemal GÖRAL 

YÖNETİM KURULU
Murat KORKMAZ
Bülent KILIÇ 
Gökşen ARAS 
Ali Murat KIRIK
Çetin YAMAN
Yavuz TAŞKIRAN
Ali Serdar YÜCEL
Gülten HERGÜNER
Fatih ÇATIKKAŞ
Cumhur Cevdet KESEMENLİ 
Fatma TEZEL ŞAHİN
Arzu ÖZYÜREK
Gülsemin HAZER
Mustafa USLU 
Michael KUYUCU
Ali Murat KIRIK 
Çetin YAMAN
Sefer GÜMÜŞ 
Av. Onur BAYKAN
Av. Bülent YILMAZ 



IV



V

DİĞER DERGİLERİMİZ
1. BESLENME ARAŞTIRMALARI http://www.dbhadergisi.com

2. KADIN HASTALIKLARI VE JİNEKOLOJİ http://www.jacsdergisi.com

3. PAZARLAMA VE PAZAR ARAŞTIRMALARI http://www.uhpadergisi.com

4. MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ http://www.hmfdergisi.com

5 5 İKTİSAT VE EKONOMİ YÖNETİMİ http://www.iibdergisi.com

6. MULTİDİSİPLİNER SOSYAL BİLİMLER http://www.uhbabdergisi.com

7. SPOR SAĞLIK TIP BİLİMLERİ http://www.sstbdergisi.com

8. EDEBİYAT VE İLETİŞİM ARAŞTIRMALARI http://www.uhedergisi.com

9. OKUL ÖNCESİ EĞİTİM ARAŞTIRMALARI http://www.aceddergisi.com

10. HEMŞİRELİK http://www.khsdergisi.com

11. MİMARLIK VE TASARIM http://www.mtddergisi.com

12. PSİKİYATRİ VE PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI http://www.uhpdergisi.com
13. MÜZİK VE SAHNE SANATLARI http://www.uhmadergisi.com
14. EKONOMİ YÖNETİMİ VE ARAŞTIRMALARI http://www.uheyadergisi.com



VI

Değerli Bilim İnsanları., 

Dergimizin bu sayısında yine sizlerle buluşmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu sayımızda 4  değerli 
çalışmaya yer vermiş bulunmaktayız. Bu çalışmaları bizlerle paylaşan değerli araştırmacı ve 
yazarlarımıza teşekkür ederiz. Dergimiz bu sayı itibariyle ISO 9001-2008 & “12879 Belge No” ISO 
14001-2004 “12880 Belge No” ve Marka Patent belgelerini alarak yayın hayatına devam etmektedir. 
Dergi ve diğer dergilerimizde yayınlanan ve basılan tüm makaleler Kalite Yönetim, Çevre Yönetim 
Sistemi ve Marka Tescil ile Patenti alarak Fikri Sınai Haklar Kanunu çerçevesinde tüm yetkilerini 
sağlamız olmaktadır. Türkiye’de bir ilk olan bu çalışmalar doğrultusunda dergi ve dergilerimiz artık 
uluslararası ILAC ile eğitim yönetim kalitesi akreditasyon çalışmalarına da başlamıştır. ILAC ın talebi 
doğrultusunda dergi ve dergilerimiz bir yıl boyunca izlenecek ve eğitim yönetim kalitesini sağladığı an 
itibariyle uluslararası akreditasyon belgesini almaya hak kazanacaktır. Bu gelişmeler konusunda bizleri 
destekleyen tüm kurum ve kuruluşlara ayrıca teşekkür ediyorum. Dergimiz ve diğer dergilerimizde görev 
alan hakem, bilim, editörler, yayın, danışma, iletişim ve yönetim kurulu üyelerimize sonsuz şükran ve 
saygılarımı sunuyorum. Değerli okurlar, değerli yazarlar artık dergimizdeki tüm yayınlarınız marka 
patentli olarak güvence altına alınmıştır. Her türlü haklarınız fikri sınai haklar kanunu çerçevesinde 
Türkiye ve dünya ülkelerinde koruma altında olup her türlü maddi ve manevi haklarınız hukuki güvence 
ile temin edilmiştir. Yine dergi ve diğer dergilerimiz ile ilgili farklı belgelendirme ve çalışmalara devam 
edilmektedir. Şimdiden tüm bilim ve araştırmacılarımıza hayırlar getirmesini diliyoruz. Bu sayımızda 
bizleri destekleyen ve yayınların sayıya kazandırılması konusunda destek olan değerli hakem kurulu 
üyelerimiz ile sayı hakemlerimize de ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. Bir sonraki sayımız Haziran 
2015 Tarihinde sistemdeki yerini alacaktır. Saygı, sevgi ve esenlikler diliyorum. 

(Dergimizde etik kurul raporu gerektiren her türlü çalışmada yazar(lar) editörlüğe ve derginin sis-
temine yayın yüklerken gerekli etik kurul rapor bilgilerini girmekle yükümlüdür. Hiçbir koşul ve 
şartlarda oluşan ya da oluşacak bir sorunda – problemde dergimiz, yayın kurulu, imtiyaz sahibi, yazı 
işleri, hakem ve bilim kurulları sorumluluk kabul etmez. Yazar(lar) bu bilgiyi dergiye yazılı olarak 
vermekle yükümlüdür. Bu konuda tüm sorumluluk yazar(lar) a aittir). 

Op.Dr.Bülent KILIÇ 
Baş Editör 
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Basın Yayın Kanunun “5187” gereğince basılı eserler yoluyla işlenen fiillerden doğan maddi ve manevi 
zarar m-13-14 kapsamında dergimizde yayınlanan yayınların içeriği ve hukuki sorumluluğu tek taraflı 
olarak yazar(lar) a aittir. Dergimiz, yönetim, hakem, editör, bilim ve imtiyaz sahibi bu yükümlülükleri 
kabul etmez. Dergimizde bilimsel içerikli, literatüre katkı yapan, bilimsel anlamda değer ifade eden 
çalışmalar kabul edilir ve yayınlanır. Bunun dışında siyasi, politik, hukuki ve ticari içerikli fikri sınai 
haklar kanununa aykırılık içeren yayınlara yer verilmez. Olası bir olumsuzluk durumunda yazar(lar) 
doğabilecek her türlü maddi ve manevi zararı peşinen kabul etmiş ve yüklenmiştir. Bu nedenle ikinci 
üçüncü ve diğer şahıs ile kurumlar konusunda dergimiz yönetimi ve kurulları hiçbir sorumluluğu kabul 
etmez. Bu yönde dergimiz ve kurulları üzerinde bir hukuki yaptırım uygulanması söz konusu olamaz. 
Eserlerin içeriği ve mevcut durumu yazar(lar) ait olup dergimiz bu yayınların sadece yayınlanması ve 
literatüre kazandırılması aşamasında görev üstlenmiştir. Tüm okuyucu, kamuoyu ve takipçilerine ilanen 
duyurulur.
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Distinguished Scientists.,

We are so glad to meet you again in this volume of our journal. We have included a total of 4 valuable 
articles in this volume. We express our thanks to valuable researchers and authors who shared these 
papers with us. Our journal has received the certificates of ISO 9001-2008 & “Certificate No 12879” 
ISO 14001-2004 “Certificate No 12880” and Trademark Patent by this volume and continues its 
publication. All the articles published in this and all of our other journals are certified with Quality 
Management, Environmental Management and Trademark and Patent Registration and fully authorized 
within the framework of Intellectual Property Rights. All the articles published in this and all of our other 
journals are certified with Quality Management, Environmental Management and Trademark and Patent 
Registration and fully authorized within the framework of Intellectual Property Rights. We extend our 
thanks to all institutions and organizations that supported us concerning these developments. We extend 
our deepest regards and gratitude to referees, editors, and members of publication board, advisory board, 
communication and executive boards of our journals. Dear readers and authors, from now on all your 
publications in our journal are guaranteed with trademark and patent. All of your rights are protected 
both in Turkey and all over the world within the framework of intellectual property rights and all kinds 
of your physical and moral rights are provided with legal assurance. Relevant efforts with different 
certifications for our journals go on. We hope that these efforts will yield fruitful results for all scientists 
and researchers. I also extend my thanks to distinguished members of referee board and referees of this 
volume who supported us regarding the publication. Our next volume will be uploaded to the system in 
June 2015. With respect and welfare. 

(In any kind of study requiring ethical board report in our journal, author(s) is/are obliged to enter 
the data of necessary ethical board report while uploading their publication in editorship and journal 
system. Our journal, publication board, grant holder, editorial office, referee and science boards do 
not undertake any responsibility for a problem to occur under any circumstances and conditions. 
Author(s) is/are obliged to give this information to journal in written. All liability in this issue belongs 
to author(s)).
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As per the “5187” of Press Law, material and emotional damage arising from the actions via published 
works, the content and legal responsibility of the publications published in our journal within the scope 
of m14-13- unilaterally belong to author(s). Our journal, executive board, referees, editor, science 
board and publisher don’t accept these obligations. The scientifically valuable papers with scientific 
content which contribute to literature are accepted and published in our journal. Apart from this, the 
papers with political, legal and commercial content which are against the intellectual property rights 
are not accepted. in case of a possible negative situation, author(s) is/are regarded as accepting and 
undertaking all kinds of possible material and emotional damage beforehand. Therefore, our journal’s 
management and other boards don’t accept any responsibility regarding the second, third and other 
persons and institutions under any condition. in this sense, a legal sanction on our journal and its 
boards is out of question. The content and the current status of the papers belong to author(s) and our 
journal only takes part in the publication of these papers and contribution to literature. Respectfully 
announced to all readers, public and followers by publication.
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YAŞAM KONFORU AÇISINDAN ORTOPEDİK VE FİZİKSEL 
SAĞLIK SORUNLARININ ÇALIŞAN İŞ KADINLARI ÜZERİNDEKİ 

ETKİLERİNİN UYGULAMALI BİR ÖRNEĞİ 

A PRACTICAL EXAMPLE OF THE IMPACTS OF ORTHOPEDIC AND 
PHYSICAL HEALTH CONCERNS ON ACTIVE BUSINESS WOMEN 

WITH REGARD TO WELFARE

Murat KORKMAZ1, Bülent KILIÇ2, Ali Serdar YÜCEL3

1 Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni 
2 Ortopedi Uzmanı

3 Fırat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 

Özet: Bu araştırmanın amacı; iş hayatı içerisinde aktif görev alan kadın 
katılımcıların yaşamış olduğu ortopedik bazı sorunların belirlenmesi ve 
bu ortaya çıkan sorunların iş hayatı içerisindeki performans ve verimlilik-
leri üzerine etkilerinin ortaya çıkarılması şeklindedir. Uygulamalı olarak 
gerçekleştirilen bu çalışmada ölçekli bir anket kullanılmıştır. Kullanılan 
anket iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde katılımcıların demografik 
özelliklerinin belirlenmesine yönelik sorular, ikinci bölümde ise 5’li lirekt 
ölçekten oluşan sorular bulunmaktadır. Araştırmada kullanılan ölçme aleti 
ilk kez kullanıldığından bir ön teste tabi tutulmuştur. Ön test İstanbul ilinde 
bulunan (n=20) bayan katılımcıya uygulanmıştır. Uygulamaya katılanlardan 
elde edilen veriler SPSS 18 istatistik programı ile analiz edilmiştir. Ön test 
sonrasında Cronbach’s Alpha kat sayısı olarak 0.719 kat sayısı elde edilmiştir. 
Bu değer araştırmada kullanılan ölçme aletinin oldukça güvenilir olduğunu 
göstermektedir. Asıl araştırmanın evreni İstanbul, Ankara, Bursa, Kocaeli, 
İzmit, Tekirdağ ve Edirne illerinde bulunan ortopedi ve travmatoloji ile fiziksel 
anlamda romatizmal rahatsızlık yaşayan bayan katılımcılar oluşturmaktadır. 
(n=4378) katılımcıya elden, mail, posta ve yüz yüze görüşmek koşulu ile 
dağıtılan anket formlarından geri dönüş (n=2461) adettir. Bu dönen anketlerin 
sadece (n=1351) adeti uygulamaya uygun bulunmuştur. Tüm katılımcılar rast 
gele seçilmiş ve araştırmada basit rassal yöntem uygulanmıştır. Araştırma 
yaklaşık olarak 11 ay sürmüştür. Analize uygun bulunan formlar SPSS 18 
programına yüklenmiş ve güvenirlilik geçerlilik testi, anova, t testi, kuruskal 
– Wallis Testi, Faktör, Hipotez ve Mann – Whitney U testlerinden yararla-
nılmıştır. Alpha kat sayısı olarak 0.769 kat sayısı elde edilmiştir. Araştırma 
sonucunda katılımcıların büyük çoğunluğunun romatizmalı hastalıklar ve 
eklem rahatsızlıkları nedeniyle büyük sorun yaşadığı görülmüştür. Ortaya 
çıkan bu sorunlar katılımcıların sosyal yaşam konforunu olumsuz etkilediği 
gibi yaptıkları iş ile görevlerinde başarı kaybına neden olduğunu göstermiştir. 
Ayrıca bu rahatsızlıkları yaşayan katılımcıların büyük çoğunluğu yaşadığı 
rahatsızlığın ortaya çıkardığı ağrılı durumlar nedeniyle iş performans ve 
verimliliğinde de azalmalara neden oluşturduğunu belirtmiştir. Sonuç olarak 
katılımcıların tamamında yaşadıkları sorun nedeniyle motivasyon kaybı, iş 
verimliliğinde azalma, performans ve sosyo-kültürel hayat içerisinde ciddi 
sorunlar yaşattığını ortaya çıkarmıştır. Ayrıca bazı sağlık sorunu yaşayan 
bireylerin kullandığı geçici çözümlerin etkili olmadığı, jel, ağrı kesici, ısı 
bantları v.b. materyallerin sağlıkları üzerinde kalıcı bir fayda yaratmadığı 
saptanmıştır. Bir başka önemli bulgu ise eklem rahatsızlıkları ve doku bozul-
maları konusunda sorun yaşayan katılımcıların ortalama olması gereken kilo 
üzerinde bir kiloya sahip olduğu gerçeğini de göstermektedir. Katılımcıların 
büyük çoğunluğunun sportif aktivite yapmamaları da bu tip rahatsızlıkların 
ortaya çıkışındaki kilo alma sorunu üzerinde etkili olduğunu göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Ortopedi, Fiziksel Sorun, Romatizma, Kilo, Motivasyon, 
Performans, Verimlilik, Sportif Aktivite 

Abstract: The aim of this study is to determine specific orthopedic problems 
experienced by women participants who work actively in business life, and to 
reveal the effects of these emerging problems on performance and efficiency 
in business life. A scaled survey is used in this practically carried out study. 
The conducted survey consists of two sections. In the first section, there are 
questions for determining the demographical features of the participants; 
and in the second section, there are questions composed of 5-point likert 
scale. Since the measuring instrument used in the survey is used for the first 
time, it is put to test. Preliminary test is applied to the women participants 
living in Istanbul (n=20). Data acquired from the participants is analyzed 
via SPSS 18 statistical program. After the preliminary test, 0.719 coefficient 
is acquired as Cronbach’s Alpha coefficient. This value indicates that the 
measuring instrument used in the study is considerably reliable. Target 
population of the study is the women participants living in Istanbul, Ankara, 
Bursa, Kocaeli, Izmit, Tekirdağ, and Edirne who physically have rheumatic 
diseases, with orthopedics and traumatology. The number of the return from 
the survey delivered to (n=4378) participants via mail, post, and face-to-face 
meetings is (n=2461). Only (n=1351) of these returned surveys are found 
appropriate for the study. All participants are randomly chosen and simple 
random method is used in the study. The study has continued for about 11 
months. The forms, found appropriate for analysis, is loaded to SPSS 18 
program; and, safety and effectiveness tests, anova, t test, kruskal – Wallis 
test, Factor, Hypothesis and Mann – Whitney U tests are used. As Alpha 
coefficient, 0.769 coefficient is acquired. As a result of the study, it is found 
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shows the fact that the weight of participants who have trouble with joint 
disorders and lesions is over the average weight. The reality that most of 
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Key Words: Orthopedics, Physical Problem, Rheumatism, Weight, Moti-
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Özet: Bu araĢtırmanın amacı; iĢ hayatı içerisinde aktif görev alan kadın katılımcıların 
yaĢamıĢ olduğu ortopedik bazı sorunların belirlenmesi ve bu ortaya çıkan sorunların iĢ 
hayatı içerisindeki performans ve verimlilikleri üzerine etkilerinin ortaya çıkarılması 
Ģeklindedir. Uygulamalı olarak gerçekleĢtirilen bu çalıĢmada ölçekli bir anket 
kullanılmıĢtır. Kullanılan anket iki bölümden oluĢmaktadır. Ġlk bölümde katılımcıların 
demografik özelliklerinin belirlenmesine yönelik sorular, ikinci bölümde ise 5‟li lirekt 
ölçekten oluĢan sorular bulunmaktadır. AraĢtırmada kullanılan ölçme aleti ilk kez 
kullanıldığından bir ön teste tabi tutulmuĢtur. Ön test Ġstanbul ilinde bulunan (n=20) 
bayan katılımcıya uygulanmıĢtır. Uygulamaya katılanlardan elde edilen veriler SPSS 18 
istatistik programı ile analiz edilmiĢtir. Ön test sonrasında Cronbach‟s Alpha kat sayısı 
olarak 0.719 kat sayısı elde edilmiĢtir. Bu değer araĢtırmada kullanılan ölçme aletinin 
oldukça güvenilir olduğunu göstermektedir. Asıl araĢtırmanın evreni Ġstanbul, Ankara, 
Bursa, Kocaeli, Ġzmit, Tekirdağ ve Edirne illerinde bulunan ortopedi ve travmatoloji ile 
fiziksel anlamda romatizmal rahatsızlık yaĢayan bayan katılımcılar oluĢturmaktadır. 
(n=4378) katılımcıya elden, mail, posta ve yüz yüze görüĢmek koĢulu ile dağıtılan anket 
formlarından geri dönüĢ (n=2461) adettir. Bu dönen anketlerin sadece (n=1351) adeti 
uygulamaya uygun bulunmuĢtur. Tüm katılımcılar rast gele seçilmiĢ ve araĢtırmada 
basit rassal yöntem uygulanmıĢtır. AraĢtırma yaklaĢık olarak 11 ay sürmüĢtür. Analize 
uygun bulunan formlar SPSS 18 programına yüklenmiĢ ve güvenirlilik geçerlilik testi, 
anova, t testi, kuruskal – Wallis Testi, Faktör, Hipotez ve Mann – Whitney U 
testlerinden yararlanılmıĢtır. Alpha kat sayısı olarak 0.769 kat sayısı elde edilmiĢtir. 
AraĢtırma sonucunda katılımcıların büyük çoğunluğunun romatizmalı hastalıklar ve 
eklem rahatsızlıkları nedeniyle büyük sorun yaĢadığı görülmüĢtür. Ortaya çıkan bu 
sorunlar katılımcıların sosyal yaĢam konforunu olumsuz etkilediği gibi yaptıkları iĢ ile 
görevlerinde baĢarı kaybına neden olduğunu göstermiĢtir. Ayrıca bu rahatsızlıkları 
yaĢayan katılımcıların büyük çoğunluğu yaĢadığı rahatsızlığın ortaya çıkardığı ağrılı 
durumlar nedeniyle iĢ performans ve verimliliğinde de azalmalara neden oluĢturduğunu 

GİRİŞ

Kadının çalışma yaşamına girmesi, 19.yy’da 
“Sanayi Devrimi”nin yol açtığı endüstrileşme ile 
birlikte olmuştur. Sanayi devrimi öncesinde evinin 
dışında ücretli olarak çalışan kadın sayısı az iken 
endüstrileşme hareketi ile batıda pek çok kadın 
evi dışında ücret karşılığı çalışmaya başlamıştır 
(Demirci, 2004; Rogers and Travers, 2001). 

Kadınların çalışma yaşamına girmelerinde bir başka 
etken de savaşlardır. II. Dünya savaşı sırasında 
savaşa giden erkeklerden boşalan iş yerlerini 
kadınlar doldurmuş ve bu durum, çalışan kadın 
sayısında artışa yol açmıştır. Savaş bittiğinde 
kadınların evlerine dönmeleri beklenmiş, ancak 
kadınlar görev aldıkları iş alanlarında çalışmaya 
devam etmişlerdir. (Kocacık ve Gökkaya, 2005; 
Demirci, 2004; Öztürk, 2006).

Çağdaş toplumlarda kadının çalışmasının, eko-
nominin, toplumun, ailenin ve kadının kendisinin 
gelişmesi yönünde önemi büyük ölçüde anlaşıl-
mış bulunmaktadır. (9).(Çitçi, 1992). Günümüz 
dünyasında kadınlar artık geleneksel rollerinden 
sıyrılarak sosyal ve ekonomik yaşamda daha 
aktif rol üstlenmeye başlamışlardır. Bu gelişme 
aynı hızda olmamakla birlikte Türkiye’de de 
görülmektedir (Hıdıroğlu, 2006). 

Kadınların çalışma hayatında daha fazla yer 
almalarının avantajlarının yanı sıra dezavantaj-
larının da olduğu söylenebilir. Bunlardan biride 
iş hayatı öncesi ya da iş hayatında karşılaşılan 
sağlık problemleri ve bu sorunların iş yaşamına 
etkileridir. 

Hane halkı işgücü Araştırması 2008 Şubat Dönemi 
Sonuçları’na göre daha önce bir iş sahibi olup, söz 
konusu dönemde sağlık nedeniyle (%15,8) işten 
ayrılma 2. Sırada yer almaktadır (Çakır, 2008).

Kişinin anatomik ve psikolojik özelliklerine, 
sosyokültürel faktörlere, çalışma tekniğine ve 
çalıştığı ortamın fiziki koşullarına bağlı olarak 
gelişen risk faktörleri, kas iskelet sistemi başta 
olmak üzere solunum, dolaşım ve diğer vücut 
sistemlerini olumsuz yönde etkilemektedir (Tunç, 
2008). 

Herhangi bir nedenle meydana gelen sağlık so-
runlarının ortaya çıkmasında önemli rol oynayan 
belirleyici özelliklerden biride cinsiyettir. Çalışma 
hayatı ile ilgili sağlık sorunlarında da bu nokta 
çok önemlidir. Kadınlar çalışma ortamlarında 
bulunan pek çok faktöre karşı, erkeklere oranla 
daha duyarlıdırlar. (Bilir, 1995; Özşahin ve Güler, 
2004). 

Kadın ve erkek arasında fiziksel güç açısından 
belirgin farklar bulunmaktadır. 20 yaşlarındaki 
bir kadının kaldırma gücü, aynı yaşlardaki bir 
erkeğin gücünün %65’idir. İtme-çekme gücü ise, 
aynı yaştaki erkeğin %75’idir. 55 yaşındaki bir 
kadında bu oran %55’e düşmektedir. Bu farkların, 
kadınların işe alınmasında değil, iş koşullarının 
düzenlenmesinde belirleyici olması gerekliliği 
unutulmamalıdır. Kadın kas kütlesi, erkeğe 
oranla daha azdır. Kadın ve erkeklerin anatomik 
farklılıkları nedeniyle, kullanılan malzemeler 
ve araçlar, erkek çalışanlara göre planlanmış 
olması nedeniyle, çoğu zaman kadınlara uygun 
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boyutlarda olmamaktadır. Sırt ağrıları, kramplar, 
skolyoz, kifoz gibi omurga şekil bozuklukları, 
disk hernisi özellikle kadın çalışanlarda duruş 
bozukluklarına bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. 
Erkeğe oranla daha geniş olan kadın pelvisi, 
femur-tibia arasındaki açıyı küçültmekte, bu da 
kadınlarda diz dislokasyonlarını kolaylaştırmak-
tadır. Kadın omurgasının erkek omurgasından 
uzun olması, özellikle gebelikte vücut ağırlık 
dağılımının değişmesi nedeniyle, kadınlarda disk 
hernisi riskini artırmaktadır (Çalışma yaşamında 
özel risk grupları)1 bununla beraber çalışma orta-
mında kişinin sağlığını etkileyen pek çok faktör 
bulunabilir, bunları şöyle sıralayabiliriz; 

•	 Fiziksel etkenler

•	 Kimyasal etkenler

•	 Tozlar

•	 Biyolojik faktörler

•	 Ergonomik unsurlar

•	 Bir iş yerinde bulunan değişik kişiler arası 
ilişkiler (Öztürk, 2006). 

Kadınların ağırlıklı olarak çalıştığı işler genellikle 
boyun, omuz, kol, bel, sırt, bacak ve bileklerde 
dejenerasyon, inflamasyon vb. önemli sağlık 
sorunları oluşturmaktadır (Esin ve Öztürk, 2005; 
Gonzalez et al., 2003; http://ergo2.amisco.org/
ergosci1.html, 11.12.2014).

Çalışma hayatı kadınların kas-iskelet sistemi, 
dolaşım sistemi, psikolojik, deri, üreme sağlık-
larını olumsuz yönde etkilemektedir. Kadınlarda 

1 http://www.baskentfreze.com, Erişim: 10.12.2014

en yaygın sağlık sorunlarının başında kas-iskelet 
sistemi sorunları gelmektedir. Bunun nedeni 
kadınların işte ve evde ağır fiziksel yüke maruz 
kalması ve anatomik yapılarının bunu kaldırama-
masıdır. Daha çok bu sorun üzerine araştırmalar 
yapılmaktadır. Kas-iskelet sistemi rahatsızlıkları 
genellikle tezgahtarlık, garsonluk, balık işleme ve 
temizlik işleri gibi fiziksel gücün çok kullanıldığı 
sektörlerde çalışan kadınlarda görülmektedir. Kas-
iskelet problemleri kadınlarda erkeklerden daha sık 
görülmektedir. Kadınlar fiziksel baskı ve soğuktan 
erkeklere göre daha fazla etkilenmekte ve daha 
fazla kronik sırt ağrısı çekmektedirler. Gelişen 
teknolojiye bağlı olarak bilgisayar başında uzun 
süreli çalışma kas-iskelet sistemi problemlerine, 
görme ve göz rahatsızlıklarına, genel yorgunluğa 
yol açmaktadır. 2

Kas iskelet sistemi bireyin günlük yaşamını ve 
işini sürdürmede gerekli olan hareketleri sağlama 
açısından bireyin yaşamında önemli yere sahiptir. 
Pek çok iş kolunda yapılan işlerin büyük bir kısmı 
kas iskelet sisteminin kullanılmasını gerektiren 
işlerdir. Kas iskelet sistemi hastalıkları fonksiyonel 
kısıtlamalara yol açarak yaşam kalitesini düşür-
mekte ve iş gücü kayıplarına neden olmaktadır 
(Rogers and Travers, 2001; Okkaoğlu, 1998; 
Öztürk, 2006). 

Örneğin bel ağrılarının spesifik nedenlerinin be-
lirlenmesi zor olsa da iş ile ilgili fiziksel faktörler, 
ağır iş yükü ve sorumluluğu, kas gücü yetersizliği, 

2 (Esin ve Öztürk, 2005; http://www.who.int/gen-
der/other_health/Gender,HealthandWorklast.pdf, 
11.12.2014; http://www.ilo.org, 11.12.2014; Kuş 
ve ark., 2013). Erişim: 11.12.2014
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fiziksel uyum bozukluğu, cinsiyet, yaş, sigara 
içme, spor aktiviteleri gibi kişisel faktörlerin de 
bel ağrısı oluşumunda rol oynadığı bilinmektedir. 
Kadınlarda sağlık bakımı ve temizlik işlerinde 
çalışanların bel ağrısı için en yüksek risk grubu 
olduğu saptanmıştır (Bölükbaşı, 1999; Müslüma-
noğlu, 2002; Özcan, 2002; Tunç, 2008). 

Kadınların işle ilgili karşılaştıkları sağlık sorun-
ları, doğrudan çalışma ortamından kaynaklanan; 
kronik bronşit, koroner arter hastalıkları, kronik 
ve dejeneratif hastalıklar, ülser, psikosomatik 
hastalıklar yanında, yapılan işle bağlantısı olma-
yan, toplumun genelini ilgilendiren mevsimsel 
değişiklik gösteren yaygın hastalıklar da vardır. 
Çalışan annelerin en önemli sorunlarında biri 
fiziksel ve zihinsel yorgunluktur (Hıdıroğlu, 2006). 

Ülkemizde kadınlar çoğunlukla işiyle beraber 
çocuk bakımı ve ev işleri gibi ailevi sorumluluk-
larını da yerine getirmek durumundadır. Sık iş 
değiştirmekte, daha yoğun ve stres altında çalış-
makta veya kısmi zamanlı çalışmayı daha fazla 
tercih etmektedirler. Bu durum kadın çalışanları, 
erkeklere göre kaza ve hastalığa daha açık hale 
getirmektedir (Yılmaz, 2010).

Evlilik ve çocuk sahibi olma, kadınların çalışma 
yaşamında belirleyici rol oynamaktadır. Çocuk 
sayısındaki artışa rağmen kadının çalışmak zo-
runda olması, annenin fiziksel ve ruhsal olarak 
yıpranmasına, iş veriminin düşmesine ve iş 
kazalarına yol açabilmektedir (İnciroğlu, 2014). 

Dünyada mesleki ve iş ile ilgili hastalıklar arasında 
ilk sırayı fiziksel etkenlerle oluşan hastalıklar (%40 

ile kas-iskelet sistemi hastalıkları) almaktadır. 
Türkiye’de ise, birinci sırada mesleki solunum 
sistemi hastalıkları bulunmaktadır (Makine Mü-
hendisleri Odası, 2012).

Kronik hastalıkların bir kolu olan kas ve iskelet 
sistemi hastalıkları, iş gücü kayıplarına en çok 
neden olan hastalık sınıflarının başında yer al-
maktadır. Özellikle üretim yoğun iş kollarında bu 
hastalıklara sahip bireylerin hastalık nedeniyle 
hem hayat konforları hem de iş verimlilikleri 
önemli ölçüde etkilenmektedir. İşle ilgili kas ve 
iskelet sistemi hastalıkları; kas, eklem, tendon, 
bağ, sinir ve kemik gibi vücut yapılarında ve 
lokalize olmuş kan dolaşım sisteminde görülen, 
yapılan iş ve işin yapıldığı ortamın etkisiyle 
gelişen ya da alevlenen bozukluklardır. Sayılan 
bu hastalıkları meslek hastalıkları başlığı altında 
toplamak da mümkündür (Sağlıklı hayatı teşvik 
ve sağlık politikaları derneği, 2014). 

Kas ve İskelet Sistemi Hastalıklarının Oluşma-
sında Rol Oynayan bireysel faktörler arasında; 

•  Geçmişe yönelik sağlık öyküsü

•  Fiziksel kapasite

•  Yaş

•  Obezite

•  Sigara tiryakiliği gelmektedir (Sağlıklı hayatı 
teşvik ve sağlık politikaları derneği, 2014). 

Çalışan kadınların iş yaşamı üzerinde etkili 
olan birbiri ile ilişkili pek çok olumsuz faktör 
sayılabilir. Yukarıda ifade edildiği üzere kas ve 
iskelet sistemi rahatsızlıklarından, yaş, cinsiyet, 
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Özet: Bu araĢtırmanın amacı; iĢ hayatı içerisinde aktif görev alan kadın katılımcıların 
yaĢamıĢ olduğu ortopedik bazı sorunların belirlenmesi ve bu ortaya çıkan sorunların iĢ 
hayatı içerisindeki performans ve verimlilikleri üzerine etkilerinin ortaya çıkarılması 
Ģeklindedir. Uygulamalı olarak gerçekleĢtirilen bu çalıĢmada ölçekli bir anket 
kullanılmıĢtır. Kullanılan anket iki bölümden oluĢmaktadır. Ġlk bölümde katılımcıların 
demografik özelliklerinin belirlenmesine yönelik sorular, ikinci bölümde ise 5‟li lirekt 
ölçekten oluĢan sorular bulunmaktadır. AraĢtırmada kullanılan ölçme aleti ilk kez 
kullanıldığından bir ön teste tabi tutulmuĢtur. Ön test Ġstanbul ilinde bulunan (n=20) 
bayan katılımcıya uygulanmıĢtır. Uygulamaya katılanlardan elde edilen veriler SPSS 18 
istatistik programı ile analiz edilmiĢtir. Ön test sonrasında Cronbach‟s Alpha kat sayısı 
olarak 0.719 kat sayısı elde edilmiĢtir. Bu değer araĢtırmada kullanılan ölçme aletinin 
oldukça güvenilir olduğunu göstermektedir. Asıl araĢtırmanın evreni Ġstanbul, Ankara, 
Bursa, Kocaeli, Ġzmit, Tekirdağ ve Edirne illerinde bulunan ortopedi ve travmatoloji ile 
fiziksel anlamda romatizmal rahatsızlık yaĢayan bayan katılımcılar oluĢturmaktadır. 
(n=4378) katılımcıya elden, mail, posta ve yüz yüze görüĢmek koĢulu ile dağıtılan anket 
formlarından geri dönüĢ (n=2461) adettir. Bu dönen anketlerin sadece (n=1351) adeti 
uygulamaya uygun bulunmuĢtur. Tüm katılımcılar rast gele seçilmiĢ ve araĢtırmada 
basit rassal yöntem uygulanmıĢtır. AraĢtırma yaklaĢık olarak 11 ay sürmüĢtür. Analize 
uygun bulunan formlar SPSS 18 programına yüklenmiĢ ve güvenirlilik geçerlilik testi, 
anova, t testi, kuruskal – Wallis Testi, Faktör, Hipotez ve Mann – Whitney U 
testlerinden yararlanılmıĢtır. Alpha kat sayısı olarak 0.769 kat sayısı elde edilmiĢtir. 
AraĢtırma sonucunda katılımcıların büyük çoğunluğunun romatizmalı hastalıklar ve 
eklem rahatsızlıkları nedeniyle büyük sorun yaĢadığı görülmüĢtür. Ortaya çıkan bu 
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obezite, sigara alkol vb. madde kullanımı gibi 
birçok unsur çalışma yaşamında olumsuz etki 
oluşturabilmektedir. 

Alkol bağımlılığı, kişinin fiziksel ve ruhsal 
sağlığında olduğu kadar sosyal ilişkilerinde 
de bozulmaya neden olan biyopsikososyal bir 
hastalıktır (Kitiş, 2007). Kadınlarda alkol kulla-
nımı gastrointestinal sistem, kalp-damar sistemi, 
santral sinir sistemi, üreme sistemi, kemik ve 
meme hastalıkları gelişme riskini artırmaktadır 
(Altıntoprak ve ark., 2008). Kronik bir hastalık 
olan alkol bağımlılığında, yaşanan nüksler yaşa-
mın birçok boyutunda kısıtlılıklara neden olarak 
yaşam kalitesini düşürmektedir (Kitiş, 2007). 
Yine sigara unsuru da bireyin yaşam kalitesini 
düşürmektedir (Altay ve Çetin, 2007; Demirci 
ve ark., 2007).  

Kadınlarda sigara ve alkol gibi uyuşturucu madde 
kullanımında da artışlar görülmektedir. Değişen 
dünyayla birlikte kadının toplumdaki yeri ve ko-
numu da değişmekte; geleneksel cinsiyet rolleri 
zayıflamakta, bununla birlikte erkeklere özgü 
görünen alanlarda kadınlar daha fazla gözükmeye 
başlamaktadırlar (Kaya ve Şahin, 2013). 

Madde kullanımı hastalıklara karşı direnci azaltarak 
bazı hastalıkların artmasına, sinir sistemi üzerine 
etki ederek fiziksel, mental ve psikolojik denge 
bozukluklarına, toplum üzerinde ekonomik ve 
sosyal çöküntülere sebep olur (Gülşen ve ark., 
2014). Kadınların maddeyi kötüye kullanımları 
ile ilişkili depresyon, anksiyete, travma sonrası 
stres bozukluğu gibi ruhsal sorunlar ortaya çık-

maktadır. Epidemiyolojik verilere göre madde 
kullanım bozukluğu olan kadınlarda erkeklere 
oranlara ruhsal sorunlar daha sık görülmektedir 
(Albright and Rayburn, 2009).

Çalışma yaşamında etkili olan bir diğer unsur 
fiziksel aktivitedir. Sağlık ve fiziksel uygunluk 
birbiriyle ilişkili kavramlardır. Fiziksel uygunlu-
ğun korunması ve geliştirilmesi, fiziksel etkinlik 
düzeyini artırmak ve egzersiz yapmak ile müm-
kündür. Egzersiz alışkanlığından uzaklaşmanın bir 
ifade şekli olan inaktivite sağlıklı yaşamı tehdit 
ederek, birçok problemi beraberinde getirmektedir 
(Erkan 2000; Kalyon 1995). Türk toplumunda 
özellikle kadınların egzersizden uzak sedanter 
yaşam tarzları vardır. Sedanter yaşam kadın sağ-
lığını önemli ölçüde etkilemektedir. (Glassberg 
ve Balady, 1999; Akdur ve ark., 2003). Fiziksel 
aktiviteden uzak bir yaşamın sağlık problemleri 
oluşturacağı ve bunun iş yaşamına da yansıyacağı 
bir gerçektir. 

Kullanılan maddelerin yarattığı etkiye ve sorunlara 
baktığımızda kadınların sigara, alkol ve diğer 
ilaçların fiziksel etkisine erkeklere göre daha 
yatkın olduğu ve düşük dozda kullansalar bile 
daha çok etkilendikleri ifade edilmektedir (Kutlu, 
2011). Alkol kullanma kadında kemik sağlığını 
da bozmakta ve osteoporoz riskini arttırabilmek-
tedir. Fetal alkol sendromu da anne adayları için 
önemli bir sorun olarak görülmektedir (Poole 
and Dell, 2005). 

İş ve sağlık arasında iki yönlü bir ilişki olduğu 
belirtilmektedir. Bir yandan çalışma yaşamı ve 
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koşulları kişinin sağlığını etkilerken öte yandan 
çalışan kişinin sağlık durumu da işin niteliğini 
ve niceliğini etkilemektedir. Sağlıklı bir insan, 
hastalığı ve sakatlığı olan bir kişiye oranla daha 
verimli çalışır ve daha nitelikli üretim yapar (Bilir, 
1995; Öztürk, 2006). Sağlığı bozucu etkisi olan 
bazı faktörler (sigara, alkol vb. madde kullanım-
ları, obezite, çok çocuk sahibi olma, ortopedik 
rahatsızlıklar vb.) bireylerin günlük aktivitelerinde 
daha etken ve verimli çalışmalarına olumsuz etki 
yapacaktır.   

İş ve sağlık ilişkisinin diğer yönü olan, çalışma 
koşullarının çalışanın sağlığı üzerindeki etkileri 
de sağlığı bozucu olabildiği gibi, sağlığı geliştiri-
cide olabilir. İşin sağlık üzerindeki etkisi ağırlıklı 
olarak olumsuz etkidir. Yani çalışan kişi işyeri 
ortamında bulunan pek çok faktörle karşılaşmak 
durumunda kaldığı için bu faktörlerin etkisiyle 
sağlığı olumsuz etkilenmektedir (Bilir, 1995; 
Öztürk, 2006). 

Bu bağlamda çalışmada iş hayatı içerisinde aktif 
görev alan kadınların yaşamış olduğu ortopedik 
bazı sorunların belirlenmesi ve bu ortaya çıkan 
sorunların iş hayatı içerisindeki performans ve 
verimlilikleri üzerine etkilerinin ortaya koyulması 
çalışmanın temel amacını oluşturmaktadır.

Türkiye’de çalışma koşullarından kaynaklanan 
sağlık sorunlarının ya da mevcut sağlık sorun-
larının çalışma koşullarına yansıması ve çalışma 
hayatında verim ve performansa etkileri konu-
sunda yapılan çalışmalar son derece yetersizdir. 
Bu kapsamda daha detaylı çalışmalar yapılması 

konunun öneminin ortaya koyulmasında önemli 
bir adım olabilir. 

AMAÇ, KAPSAM VE YÖNTEM

Bu çalışmanın temel amacı iş hayatı içerisinde aktif 
görev alan kadınların yaşamış olduğu ortopedik 
bazı sorunların belirlenmesi ve bu ortaya çıkan 
sorunların iş hayatı içerisindeki performans ve ve-
rimlilikleri üzerine etkilerinin ortaya çıkarılmasıdır. 
Uygulamalı olarak gerçekleştirilen bu çalışmada 
ölçekli bir anket kullanılmıştır. Anket içerisinde 
ölçek maddeleri, demografik sorular ve kişisel 
yaşantı konusunda çeşitli sorular sorulmuştur. 
İstatistiksel analiz tekniklerinden güvenilirlik 
analizi, faktör analizi, ölçek istatistikleri değer-
lendirilmesi ve hipotez testleri uygulanmıştır. 

BULGULAR

Analiz sonucu 1351 katılımcı arasından 981 kişinin 
(% 73) eklem ve romatizma türü rahatsızlıklar 
yaşadığı, 874 kişinin (% 65) karbonhidrat ağırlıklı, 
259 kişi (%19) protein ağırlıklı, 202 kişi (% 15) 
bitkisel ağırlıklı ve 16 kişi (% 1) diğer ürünler 
ağırlıklı olarak beslendiği saptanmıştır. Katılımcılar 
arasından 540 kişi (% 40) sigara 470 kişi (% 35) 
kişi alkol 185 (% 14) kişi antidepresan ilaçlar 92 
kişi (% 7) alkol + sigara kullanmaktadır. 65 kişi 
(% 5) ise hiçbir ürün kullanmadığını belirtmiştir. 
Yine katılımcılar arasından 918 kişi (% 68) evli,  
433 kişi (% 35) bekar, 258 kişi (% 19) 30-35, 
368 kişi (% 27) 36-40, 281 kişi (% 21) 41-50, 
255 kişi (% 19) 51-60 ve 189 kişi (% 14) 61 ve 
üzeri yaş grubuna dahildir.
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Özet: Bu araĢtırmanın amacı; iĢ hayatı içerisinde aktif görev alan kadın katılımcıların 
yaĢamıĢ olduğu ortopedik bazı sorunların belirlenmesi ve bu ortaya çıkan sorunların iĢ 
hayatı içerisindeki performans ve verimlilikleri üzerine etkilerinin ortaya çıkarılması 
Ģeklindedir. Uygulamalı olarak gerçekleĢtirilen bu çalıĢmada ölçekli bir anket 
kullanılmıĢtır. Kullanılan anket iki bölümden oluĢmaktadır. Ġlk bölümde katılımcıların 
demografik özelliklerinin belirlenmesine yönelik sorular, ikinci bölümde ise 5‟li lirekt 
ölçekten oluĢan sorular bulunmaktadır. AraĢtırmada kullanılan ölçme aleti ilk kez 
kullanıldığından bir ön teste tabi tutulmuĢtur. Ön test Ġstanbul ilinde bulunan (n=20) 
bayan katılımcıya uygulanmıĢtır. Uygulamaya katılanlardan elde edilen veriler SPSS 18 
istatistik programı ile analiz edilmiĢtir. Ön test sonrasında Cronbach‟s Alpha kat sayısı 
olarak 0.719 kat sayısı elde edilmiĢtir. Bu değer araĢtırmada kullanılan ölçme aletinin 
oldukça güvenilir olduğunu göstermektedir. Asıl araĢtırmanın evreni Ġstanbul, Ankara, 
Bursa, Kocaeli, Ġzmit, Tekirdağ ve Edirne illerinde bulunan ortopedi ve travmatoloji ile 
fiziksel anlamda romatizmal rahatsızlık yaĢayan bayan katılımcılar oluĢturmaktadır. 
(n=4378) katılımcıya elden, mail, posta ve yüz yüze görüĢmek koĢulu ile dağıtılan anket 
formlarından geri dönüĢ (n=2461) adettir. Bu dönen anketlerin sadece (n=1351) adeti 
uygulamaya uygun bulunmuĢtur. Tüm katılımcılar rast gele seçilmiĢ ve araĢtırmada 
basit rassal yöntem uygulanmıĢtır. AraĢtırma yaklaĢık olarak 11 ay sürmüĢtür. Analize 
uygun bulunan formlar SPSS 18 programına yüklenmiĢ ve güvenirlilik geçerlilik testi, 
anova, t testi, kuruskal – Wallis Testi, Faktör, Hipotez ve Mann – Whitney U 
testlerinden yararlanılmıĢtır. Alpha kat sayısı olarak 0.769 kat sayısı elde edilmiĢtir. 
AraĢtırma sonucunda katılımcıların büyük çoğunluğunun romatizmalı hastalıklar ve 
eklem rahatsızlıkları nedeniyle büyük sorun yaĢadığı görülmüĢtür. Ortaya çıkan bu 
sorunlar katılımcıların sosyal yaĢam konforunu olumsuz etkilediği gibi yaptıkları iĢ ile 
görevlerinde baĢarı kaybına neden olduğunu göstermiĢtir. Ayrıca bu rahatsızlıkları 
yaĢayan katılımcıların büyük çoğunluğu yaĢadığı rahatsızlığın ortaya çıkardığı ağrılı 
durumlar nedeniyle iĢ performans ve verimliliğinde de azalmalara neden oluĢturduğunu 

Tablo 1: Ölçeğe İlişkin Güvenirlik Analizi

 

Madde 
silindiği 

durumda 
ölçek orta-

laması

Madde 
silindiği 

durumda 
ölçek 

varyansı

Düzeltilmiş mad-
de toplam kore-

lasyonları

Madde silindiğin-
de Cronbach Alfa 

Katsayısı

1. Kendimi sürekli yorgun ve bitkin halde 
hissediyorum. 74.4077 89.883 .150 .702

2. Aldığım kilolarımı vermekte çok zorla-
nıyorum. 74.6860 91.603 .134 .702

3. Kilo sorunum nedeniyle eklem ve diz 
ağrısı sorunları yaşıyorum. 74.9972 93.030 .022 .711

4. Yaşadığım sağlık sorunlarım işime karşı 
motivasyonumu, verimliliğimi ve per-
formansımı olumsuz yönde etkiliyor. 

75.0606 92.024 .071 .707

5. Hızlı ve fiziksel hareket etmekte zorlanı-
yorum. 75.1570 87.989 .291 .691

6. Kas ve bel ağrılarım oluyor. 74.9945 88.431 .238 .695

7. Kendimi mutsuz ve güçsüz hissediyo-
rum. 74.9118 88.263 .266 .693

8. Bazen çaresiz olduğum hissine kapılıyo-
rum. 74.9311 88.307 .266 .693

9.    Farklı yöntemlerle tedavi olmayı dene-
dim fakat bir çözüm oluşturamadım. 74.8926 89.091 .222 .696

10.  Merdiven ve yüksek yerlere inip çıkar-
ken zorlanıyorum. 74.9807 89.223 .214 .697

11. Uzun mesafe yol yürüyemiyorum. 74.8567 88.709 .223 .696

12. Günlük aktivitelerimi yapamıyorum aşı-
rı derecede kısıtlandığımı düşünüyorum. 74.7658 88.224 .237 .695

13. Zorunlu ihtiyaçlarım “Tuvalet, Banyo” 
gibi karşılamakta güçlük çekiyorum. 74.9559 88.457 .220 .697

14. Bazı durumlarda çevremdeki bireyler-
den destek almak zorunda kalıyorum. 
Bu durum psikolojimi olumsuz yönde 
etkiliyor. 

75.1157 88.511 .256 .694

15. Yaşadığım ağrı ve fiziksel sorunlarım 
nedeniyle sosyo-kültürel etkinliklere ka-
tılım sağlayamıyorum. 

75.2259 89.037 .226 .696
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hayatı içerisindeki performans ve verimlilikleri üzerine etkilerinin ortaya çıkarılması 
Ģeklindedir. Uygulamalı olarak gerçekleĢtirilen bu çalıĢmada ölçekli bir anket 
kullanılmıĢtır. Kullanılan anket iki bölümden oluĢmaktadır. Ġlk bölümde katılımcıların 
demografik özelliklerinin belirlenmesine yönelik sorular, ikinci bölümde ise 5‟li lirekt 
ölçekten oluĢan sorular bulunmaktadır. AraĢtırmada kullanılan ölçme aleti ilk kez 
kullanıldığından bir ön teste tabi tutulmuĢtur. Ön test Ġstanbul ilinde bulunan (n=20) 
bayan katılımcıya uygulanmıĢtır. Uygulamaya katılanlardan elde edilen veriler SPSS 18 
istatistik programı ile analiz edilmiĢtir. Ön test sonrasında Cronbach‟s Alpha kat sayısı 
olarak 0.719 kat sayısı elde edilmiĢtir. Bu değer araĢtırmada kullanılan ölçme aletinin 
oldukça güvenilir olduğunu göstermektedir. Asıl araĢtırmanın evreni Ġstanbul, Ankara, 
Bursa, Kocaeli, Ġzmit, Tekirdağ ve Edirne illerinde bulunan ortopedi ve travmatoloji ile 
fiziksel anlamda romatizmal rahatsızlık yaĢayan bayan katılımcılar oluĢturmaktadır. 
(n=4378) katılımcıya elden, mail, posta ve yüz yüze görüĢmek koĢulu ile dağıtılan anket 
formlarından geri dönüĢ (n=2461) adettir. Bu dönen anketlerin sadece (n=1351) adeti 
uygulamaya uygun bulunmuĢtur. Tüm katılımcılar rast gele seçilmiĢ ve araĢtırmada 
basit rassal yöntem uygulanmıĢtır. AraĢtırma yaklaĢık olarak 11 ay sürmüĢtür. Analize 
uygun bulunan formlar SPSS 18 programına yüklenmiĢ ve güvenirlilik geçerlilik testi, 
anova, t testi, kuruskal – Wallis Testi, Faktör, Hipotez ve Mann – Whitney U 
testlerinden yararlanılmıĢtır. Alpha kat sayısı olarak 0.769 kat sayısı elde edilmiĢtir. 
AraĢtırma sonucunda katılımcıların büyük çoğunluğunun romatizmalı hastalıklar ve 
eklem rahatsızlıkları nedeniyle büyük sorun yaĢadığı görülmüĢtür. Ortaya çıkan bu 
sorunlar katılımcıların sosyal yaĢam konforunu olumsuz etkilediği gibi yaptıkları iĢ ile 
görevlerinde baĢarı kaybına neden olduğunu göstermiĢtir. Ayrıca bu rahatsızlıkları 
yaĢayan katılımcıların büyük çoğunluğu yaĢadığı rahatsızlığın ortaya çıkardığı ağrılı 
durumlar nedeniyle iĢ performans ve verimliliğinde de azalmalara neden oluĢturduğunu 

16. Ağrılarımı dindirebilmek için kullandı-
ğım jel, ağrı kesici, takviye ürünler gibi 
materyallerden bir fayda sağlayamadım. 

75.1019 87.749 .296 .691

17.    Kullandığım bazı organik ve bitkisel 
ilaçlar nedeniyle kilo artışlarım oldu. 74.9421 87.243 .331 .688

18. Yaşadığım ağrı ve fiziksel sorunlar nede-
niyle uyku düzenim bozuldu. 74.9256 87.445 .322 .689

19. Çok sık aralıklarla baş ve kas ağrılarım 
oluyor. 75.0496 88.556 .241 .695

20. Soğuk ve sıcak ortamlarda hassasiyetim 
oluyor. 74.9945 89.459 .197 .698

21. Nemli ve sıcak ortamlarda daha az ağrı 
yaşadığım oluyor. Bu durum beni fizik-
sel ağrı yönünden rahatlatıyor. 

74.9725 89.983 .156 .702

22. Ağrılarım nedeniyle çok sıklıkla terleme 
ve depresif davranışlarım oluyor. 75.0634 87.695 .263 .693

23. Güneş ışınlarından uzak kalmak bozulan 
ortopedik rahatsızlığımın daha hızla iler-
lemesine neden oldu. 

75.0468 85.570 .377 .684

24. Ağrılarım nedeniyle fiziksel aktivite, 
sportif faaliyetler yapamıyorum. 75.0882 85.788 .401 .683

25. Fiziksel aktivite kısıtlaması nedeniyle 
kilo artışım oluyor bu durum rahatsızlı-
ğımın daha fazla ortaya çıkmasına neden 
oluşturuyor. 

75.0909 89.155 .214 .697

26. Eşim ve çocuklarımla olan ilişkilerimde 
azalmalar oluyor. Bu durum onlarla be-
nim aramdaki ailevi bağlara zarar veri-
yor. 

75.2507 87.614 .307 .690

27. Yaşadığım sorunlar görev ve işime karşı 
tutumumu olumsuz yönde etkiliyor. Or-
taya çıkan bu sorun motivasyon kaybına 
neden oluyor. 

75.0964 87.988 .288 .691

Kadınlarda ortopedik sorunlar ve performans 

ölçeğine ilişkin güvenilirlik katsayısı 0.719 ola-

rak hesaplanmıştır. Anket analizi yaklaşık % 72 

düzeyinde güvenilirdir. Bu sonuca göre ölçeğin 

yüksek düzeyde güvenilir olduğu tespit edilmiştir. 

Yukarıdaki tabloda ölçeğe ilişkin her madde için 

maddenin silinmesi durumunda elde Cronbach 

Alfa katsayısı gösterilmektedir. Maddenin silinmesi 

durumunda elde edilecek Cronbach Alfa katsa-

yılarına bakıldığında, analiz dışı bırakılacak soru 
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Özet: Bu araĢtırmanın amacı; iĢ hayatı içerisinde aktif görev alan kadın katılımcıların 
yaĢamıĢ olduğu ortopedik bazı sorunların belirlenmesi ve bu ortaya çıkan sorunların iĢ 
hayatı içerisindeki performans ve verimlilikleri üzerine etkilerinin ortaya çıkarılması 
Ģeklindedir. Uygulamalı olarak gerçekleĢtirilen bu çalıĢmada ölçekli bir anket 
kullanılmıĢtır. Kullanılan anket iki bölümden oluĢmaktadır. Ġlk bölümde katılımcıların 
demografik özelliklerinin belirlenmesine yönelik sorular, ikinci bölümde ise 5‟li lirekt 
ölçekten oluĢan sorular bulunmaktadır. AraĢtırmada kullanılan ölçme aleti ilk kez 
kullanıldığından bir ön teste tabi tutulmuĢtur. Ön test Ġstanbul ilinde bulunan (n=20) 
bayan katılımcıya uygulanmıĢtır. Uygulamaya katılanlardan elde edilen veriler SPSS 18 
istatistik programı ile analiz edilmiĢtir. Ön test sonrasında Cronbach‟s Alpha kat sayısı 
olarak 0.719 kat sayısı elde edilmiĢtir. Bu değer araĢtırmada kullanılan ölçme aletinin 
oldukça güvenilir olduğunu göstermektedir. Asıl araĢtırmanın evreni Ġstanbul, Ankara, 
Bursa, Kocaeli, Ġzmit, Tekirdağ ve Edirne illerinde bulunan ortopedi ve travmatoloji ile 
fiziksel anlamda romatizmal rahatsızlık yaĢayan bayan katılımcılar oluĢturmaktadır. 
(n=4378) katılımcıya elden, mail, posta ve yüz yüze görüĢmek koĢulu ile dağıtılan anket 
formlarından geri dönüĢ (n=2461) adettir. Bu dönen anketlerin sadece (n=1351) adeti 
uygulamaya uygun bulunmuĢtur. Tüm katılımcılar rast gele seçilmiĢ ve araĢtırmada 
basit rassal yöntem uygulanmıĢtır. AraĢtırma yaklaĢık olarak 11 ay sürmüĢtür. Analize 
uygun bulunan formlar SPSS 18 programına yüklenmiĢ ve güvenirlilik geçerlilik testi, 
anova, t testi, kuruskal – Wallis Testi, Faktör, Hipotez ve Mann – Whitney U 
testlerinden yararlanılmıĢtır. Alpha kat sayısı olarak 0.769 kat sayısı elde edilmiĢtir. 
AraĢtırma sonucunda katılımcıların büyük çoğunluğunun romatizmalı hastalıklar ve 
eklem rahatsızlıkları nedeniyle büyük sorun yaĢadığı görülmüĢtür. Ortaya çıkan bu 
sorunlar katılımcıların sosyal yaĢam konforunu olumsuz etkilediği gibi yaptıkları iĢ ile 
görevlerinde baĢarı kaybına neden olduğunu göstermiĢtir. Ayrıca bu rahatsızlıkları 
yaĢayan katılımcıların büyük çoğunluğu yaĢadığı rahatsızlığın ortaya çıkardığı ağrılı 
durumlar nedeniyle iĢ performans ve verimliliğinde de azalmalara neden oluĢturduğunu 

olmadığı görülmektedir. Cronbach Alfa değerleri 
0.719’ dan anlamlı ölçüde büyük olmadığından 

Kadınlarda ortopedik sorunlar ve performans 
ölçeğinden hiçbir soru çıkartılmamıştır.

Tablo 2: Bartlett’s Küresellik Testi

Kaiser-Meyer-Olkin Örneklem Yeterliliği Ölçüsü 0.951

Bartlett’s Küresellik Testi
Ki-Kare İstatistiği 1238.871

Sig. 0.000

Anket ölçeği için verilen yanıtlara ilişkin Barlett 
Küresellik Testi uygulanmıştır. Barlett Küresellik 
Testi sonuçlarına göre anlamlılık değeri 0,000 
olduğu için %5 hata payı ile değişkenler arası 

anlamlı korelasyon bulunduğu belirlenmiştir. KMO 
istatistiğine göre ölçeğin yaklaşık % 95 oranında 
faktör analizine uygun olduğu belirlenmiştir.

Tablo 3: Faktör Analizi

Özdeğer Toplam Varyans (%) Kümülatif Varyans (%)

8.959 33.182 33.182

5.272 19.525 52.708

3.269 12.107 64.815

2.869 10.626 75.441

1.138 4.213 79.654

Faktör analizi sonuçlarına göre özdeğeri 1’den 
fazla 5 faktör tespit edilmiştir. Elde edilen 3 

faktör toplam değişkenliğin yaklaşık % 80 ‘ini 
açıklamaktadır. Bu oran oldukça yüksektir.
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anova, t testi, kuruskal – Wallis Testi, Faktör, Hipotez ve Mann – Whitney U 
testlerinden yararlanılmıĢtır. Alpha kat sayısı olarak 0.769 kat sayısı elde edilmiĢtir. 
AraĢtırma sonucunda katılımcıların büyük çoğunluğunun romatizmalı hastalıklar ve 
eklem rahatsızlıkları nedeniyle büyük sorun yaĢadığı görülmüĢtür. Ortaya çıkan bu 
sorunlar katılımcıların sosyal yaĢam konforunu olumsuz etkilediği gibi yaptıkları iĢ ile 
görevlerinde baĢarı kaybına neden olduğunu göstermiĢtir. Ayrıca bu rahatsızlıkları 
yaĢayan katılımcıların büyük çoğunluğu yaĢadığı rahatsızlığın ortaya çıkardığı ağrılı 
durumlar nedeniyle iĢ performans ve verimliliğinde de azalmalara neden oluĢturduğunu 

Tablo 4: Faktör Yükleri Dağılım Tablosu

Madde
                              Faktör  

Faktör 1 Faktör 2 Faktör 3 Faktör 4 Faktör 5

S22 .856     

S18 .761

S17 .750

S10 .687

S03 .665

S06 .623

S01 .559

S11 .751

S16 .715

S15 .677

S13 .627

S26 .581

S08 .812

S09 .697

S12 .670

S02 .636

S05 .625

S07 .523

S04 .921

S21 .897

S24 .770

S23 .736

S19 .725

S25 .823

S14 .770

S20 .736

S27     .725
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Özet: Bu araĢtırmanın amacı; iĢ hayatı içerisinde aktif görev alan kadın katılımcıların 
yaĢamıĢ olduğu ortopedik bazı sorunların belirlenmesi ve bu ortaya çıkan sorunların iĢ 
hayatı içerisindeki performans ve verimlilikleri üzerine etkilerinin ortaya çıkarılması 
Ģeklindedir. Uygulamalı olarak gerçekleĢtirilen bu çalıĢmada ölçekli bir anket 
kullanılmıĢtır. Kullanılan anket iki bölümden oluĢmaktadır. Ġlk bölümde katılımcıların 
demografik özelliklerinin belirlenmesine yönelik sorular, ikinci bölümde ise 5‟li lirekt 
ölçekten oluĢan sorular bulunmaktadır. AraĢtırmada kullanılan ölçme aleti ilk kez 
kullanıldığından bir ön teste tabi tutulmuĢtur. Ön test Ġstanbul ilinde bulunan (n=20) 
bayan katılımcıya uygulanmıĢtır. Uygulamaya katılanlardan elde edilen veriler SPSS 18 
istatistik programı ile analiz edilmiĢtir. Ön test sonrasında Cronbach‟s Alpha kat sayısı 
olarak 0.719 kat sayısı elde edilmiĢtir. Bu değer araĢtırmada kullanılan ölçme aletinin 
oldukça güvenilir olduğunu göstermektedir. Asıl araĢtırmanın evreni Ġstanbul, Ankara, 
Bursa, Kocaeli, Ġzmit, Tekirdağ ve Edirne illerinde bulunan ortopedi ve travmatoloji ile 
fiziksel anlamda romatizmal rahatsızlık yaĢayan bayan katılımcılar oluĢturmaktadır. 
(n=4378) katılımcıya elden, mail, posta ve yüz yüze görüĢmek koĢulu ile dağıtılan anket 
formlarından geri dönüĢ (n=2461) adettir. Bu dönen anketlerin sadece (n=1351) adeti 
uygulamaya uygun bulunmuĢtur. Tüm katılımcılar rast gele seçilmiĢ ve araĢtırmada 
basit rassal yöntem uygulanmıĢtır. AraĢtırma yaklaĢık olarak 11 ay sürmüĢtür. Analize 
uygun bulunan formlar SPSS 18 programına yüklenmiĢ ve güvenirlilik geçerlilik testi, 
anova, t testi, kuruskal – Wallis Testi, Faktör, Hipotez ve Mann – Whitney U 
testlerinden yararlanılmıĢtır. Alpha kat sayısı olarak 0.769 kat sayısı elde edilmiĢtir. 
AraĢtırma sonucunda katılımcıların büyük çoğunluğunun romatizmalı hastalıklar ve 
eklem rahatsızlıkları nedeniyle büyük sorun yaĢadığı görülmüĢtür. Ortaya çıkan bu 
sorunlar katılımcıların sosyal yaĢam konforunu olumsuz etkilediği gibi yaptıkları iĢ ile 
görevlerinde baĢarı kaybına neden olduğunu göstermiĢtir. Ayrıca bu rahatsızlıkları 
yaĢayan katılımcıların büyük çoğunluğu yaĢadığı rahatsızlığın ortaya çıkardığı ağrılı 
durumlar nedeniyle iĢ performans ve verimliliğinde de azalmalara neden oluĢturduğunu 

Yukarıdaki tabloda anket sorularına ilişkin dön-
dürülmüş bileşenler matrisi gösterilmektedir. Bu 
matriste her sorunun hangi faktör altında toplandığı 
görülmektedir. Ölçeğe ilişkin her soru için ait 
olduğu faktör ile arasındaki korelasyon değerleri 
de tabloda gösterilmiştir. Analiz sonucunda 27 
soru, 5 faktör altında toplanmıştır. Faktör analizi 
sonucuna göre 5 faktör için şu isimlendirmeler 
yapılmıştır:

•	 Eklem rahatsızlıkları ve farklı etkenler

•	 Fiziksel aktivite yetersizliği ve Kas iskelet 
sistemi rahatsızlıkları

•	 Kas iskelet sistemi rahatsızlıkları ve karam-
sarlık durumları

•	 Rahatsızlıklar, ortam etkileri ve performans

•	 Sağlık sorunları ve motivasyon

Tablo 5: Hipotez Testleri

EKLEM VE 
ROMATİZMA TÜRÜ
RAHATSIZLIĞINIZ 

VAR MI?

Değişken p

AŞAĞIDAKİ MADDELERDEN HANGİLERİNİ SÜREKLİ 
KULLANIYORSUNUZ? 0,019

ÇOCUĞUNUZ VAR MI? VAR İSE KAÇ ÇOCUĞUNUZ VAR? 0,007

KİLO SORUNLARINIZ VAR MI? 0,017

EKLEM ve ROMATİZMA TÜRÜ RAHATSIZLIĞINIZ VAR MI? 0,000

HANGİ TÜR YİYECEKLERİ DAHA FAZLA TÜKETİYORSUNUZ? 0,002

YAŞADIĞINIZ BU RAHATSIZLIK SİZİN İŞ VE 
PERFORMANSINIZI OLUMSUZ YÖNDE ETKİLİYOR MU? 0,003

Eklem rahatsızlığı ile ilişkisi olan değişkenleri 
belirlemek için hipotez testleri uygulanmıştır. 
Test sonuçlarına ilişkin anlamlılık değerlerine 
eklem rahatsızlığı ile anlamlı olan değişkenlere 
göre şu çıkarımlar yapılabilir:

•	 Alkol alan bireylerin % 78’ i ortopedik yani 
eklem rahatsızlıkları yaşamaktadır. Bu oran, 
diğer gruplara göre daha yüksektir.

•	 İki ve üç çocuk sahibi olan bireylerin % 68’ 
i eklem rahatsızlıkları yaşamaktadır. Bu bi-
reylerde eklem rahatsızlıkları gözlenme oranı 
daha fazladır.

•	 Kilo sorunu yaşayan bireylerde eklem rahat-
sızlıkları yaşama oranı % 83’ tür.

•	 İlaç kullanan bireyler arasında antidepresan 
ilaç kullananlarda eklem rahatsızlıkları yaşama 
oranı % 74’ tür. 

•	 Menepoz dönemi ve sonrasındaki kadınlarda 
eklem rahatsızlıkları yaşama oranı % 64’ tür.

•	 Beslenme alışkanlıkları açısından özellikle 
karbonhidrat ağırlıklı ürün tüketenlerde eklem 
rahatsızlıkları yaşama oranı % 91’ dir.
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ölçekten oluĢan sorular bulunmaktadır. AraĢtırmada kullanılan ölçme aleti ilk kez 
kullanıldığından bir ön teste tabi tutulmuĢtur. Ön test Ġstanbul ilinde bulunan (n=20) 
bayan katılımcıya uygulanmıĢtır. Uygulamaya katılanlardan elde edilen veriler SPSS 18 
istatistik programı ile analiz edilmiĢtir. Ön test sonrasında Cronbach‟s Alpha kat sayısı 
olarak 0.719 kat sayısı elde edilmiĢtir. Bu değer araĢtırmada kullanılan ölçme aletinin 
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uygulamaya uygun bulunmuĢtur. Tüm katılımcılar rast gele seçilmiĢ ve araĢtırmada 
basit rassal yöntem uygulanmıĢtır. AraĢtırma yaklaĢık olarak 11 ay sürmüĢtür. Analize 
uygun bulunan formlar SPSS 18 programına yüklenmiĢ ve güvenirlilik geçerlilik testi, 
anova, t testi, kuruskal – Wallis Testi, Faktör, Hipotez ve Mann – Whitney U 
testlerinden yararlanılmıĢtır. Alpha kat sayısı olarak 0.769 kat sayısı elde edilmiĢtir. 
AraĢtırma sonucunda katılımcıların büyük çoğunluğunun romatizmalı hastalıklar ve 
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görevlerinde baĢarı kaybına neden olduğunu göstermiĢtir. Ayrıca bu rahatsızlıkları 
yaĢayan katılımcıların büyük çoğunluğu yaĢadığı rahatsızlığın ortaya çıkardığı ağrılı 
durumlar nedeniyle iĢ performans ve verimliliğinde de azalmalara neden oluĢturduğunu 

Tablo 6: Ölçek Maddelerine İlişkin İstatistikler

Madde Ortalama Standart 
sapma

1.  Kendimi sürekli yorgun ve bitkin halde hissediyorum. 3.460 11.681

2.  Aldığım kilolarımı vermekte çok zorlanıyorum. 3.182 8.668

3.  Kilo sorunum nedeniyle eklem ve diz ağrısı sorunları yaşıyorum. 2.866 10.541

4. Yaşadığım sağlık sorunlarım işime karşı motivasyonumu, verimliliğimi ve 
performansımı olumsuz yönde etkiliyor. 2.803 10.559

5.  Hızlı ve fiziksel hareket etmekte zorlanıyorum. 2.707 10.186

6.  Kas ve bel ağrılarım oluyor. 2.871 11.006

7.  Kendimi mutsuz ve güçsüz hissediyorum. 2.959 10.435

8.  Bazen çaresiz olduğum hissine kapılıyorum. 2.934 10.383

9. Farklı yöntemlerle tedavi olmayı denedim fakat bir çözüm oluşturamadım. 2.967 10.504

10.  Merdiven ve yüksek yerlere inip çıkarken zorlanıyorum. 2.888 10.488

11.  Uzun mesafe yol yürüyemiyorum. 3.011 11.044

12. Günlük aktivitelerimi yapamıyorum aşırı derecede kısıtlandığımı 
düşünüyorum. 4.796 11.383

13.  Zorunlu ihtiyaçlarım “Tuvalet, Banyo” gibi karşılamakta güçlük çekiyorum. 2.907 11.565

14.  Bazı durumlarda çevremdeki bireylerden destek almak zorunda kalıyorum. 
Bu durum psikolojimi olumsuz yönde etkiliyor. 2.751 10.355

15.  Yaşadığım ağrı ve fiziksel sorunlarım nedeniyle sosyo-kültürel etkinliklere 
katılım sağlayamıyorum. 2.641 10.430

16.  Ağrılarımı dindirebilmek için kullandığım jel, ağrı kesici, takviye ürünler 
gibi materyallerden bir fayda sağlayamadım.  4.764 10.401

17. Kullandığım bazı organik ve bitkisel ilaçlar nedeniyle kilo artışlarım oldu. 2.923 10.162

18.  Yaşadığım ağrı ve fiziksel sorunlar nedeniyle uyku düzenim bozuldu. 2.940 10.118

19.  Çok sık aralıklarla baş ve kas ağrılarım oluyor. 2.816 10.776

20.  Soğuk ve sıcak ortamlarda hassasiyetim oluyor. 2.871 10.677
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21.  Nemli ve sıcak ortamlarda daha az ağrı yaşadığım oluyor. Bu durum beni 
fiziksel ağrı yönünden rahatlatıyor. 2.893 11.252

22.  Ağrılarım nedeniyle çok sıklıkla terleme ve depresif davranışlarım oluyor. 2.803 11.337

23.  Güneş ışınlarından uzak kalmak bozulan ortopedik rahatsızlığımın daha 
hızla ilerlemesine neden oldu.  2.819 11.169

24.  Ağrılarım nedeniyle fiziksel aktivite, sportif faaliyetler yapamıyorum. 2.778 10.365

25.  Fiziksel aktivite kısıtlaması nedeniyle kilo artışım oluyor bu durum 
rahatsızlığımın daha fazla ortaya çıkmasına neden oluşturuyor. 4.773 10.641

26.  Eşim ve çocuklarımla olan ilişkilerimde azalmalar oluyor. Bu durum onlarla 
benim aramdaki ailevi bağlara zarar veriyor. 2.622 10.269

27.  Yaşadığım sorunlar görev ve işime karşı tutumumu olumsuz yönde etkiliyor. 
Ortaya çıkan bu sorun motivasyon kaybına neden oluyor. 2.770 10.226

Ölçek istatistiklerine göre “Fiziksel aktivite 
kısıtlaması nedeniyle kilo artışım oluyor bu du-
rum rahatsızlığımın daha fazla ortaya çıkmasına 
neden oluşturuyor.”  “Ağrılarımı dindirebilmek 
için kullandığım jel, ağrı kesici, takviye ürünler 
gibi materyallerden bir fayda sağlayamadım.” ve 
“Günlük aktivitelerimi yapamıyorum aşırı derece-
de kısıtlandığımı düşünüyorum.  ” maddelerinin 
ortalama değeri çok yüksektir. Bu sonuca göre 
bazı sağlık sorunu yaşayan bireylerin kullandığı 

geçici çözümlerin etkili olmadığı, jel, ağrı kesici, 
ısı bantları v.b. materyallerin sağlıkları üzerinde 
kalıcı bir fayda yaratmadığı sonucuna varılır.  
Ayrıca eklem rahatsızlıkları ve doku bozulmaları 
konusunda sorun yaşayan katılımcıların ortalama 
olması gereken kilo üzerinde bir kiloya sahip 
olduğu belirlenmiştir. Katılımcıların büyük ço-
ğunluğunun sportif aktivite yapmamaları da bu 
tip rahatsızlıkların ortaya çıkışındaki kilo alma 
sorunu üzerinde etkili olduğunu göstermektedir.

Tablo 7: Madde Kullanımı İle Günlük Aktivitelerde Yaşanan Sıkıntılara İlişkin Anova Testi

 
Kareler 

Ortalaması F Anlamlılık

Gruplar arası 10015.575 9.072 .030
Gruplar içi 994.433   

Madde kullanımı ile günlük aktivitelerde ya-
şanan sıkıntılar arasındaki ilişkileri belirlemek 
üzere tek yönlü varyans analizi (ANOVA) testi 
gerçekleştirilmiştir. 

Anova testi sonucuna göre, madde kullanımı ile 
günlük aktivitelerde yaşanan kısıtlamalar arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardır (p<0.05). 
Duncan testi sonucunda, katılımcılar arasından 
sigara içen bireylerin, içmeyen bireylere göre % 
54 oranında,  sigara ve alkol kullanan bireylerin 
kullanmayanlara göre % 38 oranında daha fazla 
ölçüde günlük aktivitelerini yapamadığı ve gün-
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Özet: Bu araĢtırmanın amacı; iĢ hayatı içerisinde aktif görev alan kadın katılımcıların 
yaĢamıĢ olduğu ortopedik bazı sorunların belirlenmesi ve bu ortaya çıkan sorunların iĢ 
hayatı içerisindeki performans ve verimlilikleri üzerine etkilerinin ortaya çıkarılması 
Ģeklindedir. Uygulamalı olarak gerçekleĢtirilen bu çalıĢmada ölçekli bir anket 
kullanılmıĢtır. Kullanılan anket iki bölümden oluĢmaktadır. Ġlk bölümde katılımcıların 
demografik özelliklerinin belirlenmesine yönelik sorular, ikinci bölümde ise 5‟li lirekt 
ölçekten oluĢan sorular bulunmaktadır. AraĢtırmada kullanılan ölçme aleti ilk kez 
kullanıldığından bir ön teste tabi tutulmuĢtur. Ön test Ġstanbul ilinde bulunan (n=20) 
bayan katılımcıya uygulanmıĢtır. Uygulamaya katılanlardan elde edilen veriler SPSS 18 
istatistik programı ile analiz edilmiĢtir. Ön test sonrasında Cronbach‟s Alpha kat sayısı 
olarak 0.719 kat sayısı elde edilmiĢtir. Bu değer araĢtırmada kullanılan ölçme aletinin 
oldukça güvenilir olduğunu göstermektedir. Asıl araĢtırmanın evreni Ġstanbul, Ankara, 
Bursa, Kocaeli, Ġzmit, Tekirdağ ve Edirne illerinde bulunan ortopedi ve travmatoloji ile 
fiziksel anlamda romatizmal rahatsızlık yaĢayan bayan katılımcılar oluĢturmaktadır. 
(n=4378) katılımcıya elden, mail, posta ve yüz yüze görüĢmek koĢulu ile dağıtılan anket 
formlarından geri dönüĢ (n=2461) adettir. Bu dönen anketlerin sadece (n=1351) adeti 
uygulamaya uygun bulunmuĢtur. Tüm katılımcılar rast gele seçilmiĢ ve araĢtırmada 
basit rassal yöntem uygulanmıĢtır. AraĢtırma yaklaĢık olarak 11 ay sürmüĢtür. Analize 
uygun bulunan formlar SPSS 18 programına yüklenmiĢ ve güvenirlilik geçerlilik testi, 
anova, t testi, kuruskal – Wallis Testi, Faktör, Hipotez ve Mann – Whitney U 
testlerinden yararlanılmıĢtır. Alpha kat sayısı olarak 0.769 kat sayısı elde edilmiĢtir. 
AraĢtırma sonucunda katılımcıların büyük çoğunluğunun romatizmalı hastalıklar ve 
eklem rahatsızlıkları nedeniyle büyük sorun yaĢadığı görülmüĢtür. Ortaya çıkan bu 
sorunlar katılımcıların sosyal yaĢam konforunu olumsuz etkilediği gibi yaptıkları iĢ ile 
görevlerinde baĢarı kaybına neden olduğunu göstermiĢtir. Ayrıca bu rahatsızlıkları 
yaĢayan katılımcıların büyük çoğunluğu yaĢadığı rahatsızlığın ortaya çıkardığı ağrılı 
durumlar nedeniyle iĢ performans ve verimliliğinde de azalmalara neden oluĢturduğunu 

lük rutin işlerde sorun yaşadıkları ve performans 
düşüşü yaşandığı tespit edilmiştir.

Tablo 8: Eklem Rahatsızlığı Yaşama İle 
Günlük Aktivitelerde Yaşanan Sıkıntılara 

İlişkin Mann-Whitney U Testi

Mann-Whitney U 
İstatistiği Anlamlılık

99.872 .000

Eklem rahatsızlığı yaşama ile günlük aktivitelerde 
yaşanan sıkıntılar arasındaki ilişkileri belirlemek 
üzere Mann-Whitney U testi gerçekleştirilmiştir. 

Mann-Whitney U testi sonucuna göre, eklem ra-
hatsızlığı yaşama durumu ile günlük aktivitelerde 
yaşanan kısıtlamalar arasında istatistiksel olarak 
anlamlı bir ilişki vardır (p<0.05). Test sonucuna 
göre, katılımcılar arasından eklem rahatsızlığı 
yaşayan bireylerin, eklem rahatsızlığı olmayan 
bireylere göre % 74 oranında daha fazla ölçüde 
günlük aktivitelerini yapamadığı ve günlük rutin 
işlerde sorun, performans düşüşü yaşadığı tespit 
edilmiştir.

Tablo 9: Kilo Sorunları Yaşama İle Günlük 
Aktivitelerde Yaşanan Sıkıntılara İlişkin 

t-testi

t- İstatistiği Anlamlılık

23.164 .000

Kilo sorunları yaşama ile günlük aktivitelerde 
yaşanan sıkıntılar arasındaki ilişkileri belirlemek 
üzere Mann-Whitney U testi gerçekleştirilmiştir. 

T-testi sonucuna göre, kilo rahatsızlığı yaşama 
durumu ile günlük aktivitelerde yaşanan kısıtla-
malar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki 
vardır (p<0.05). Test sonucuna göre, katılımcılar 
arasından kilo rahatsızlığı yaşayan bireylerin, kilo 
rahatsızlığı olmayan bireylere göre % 68 oranında 
daha fazla ölçüde günlük aktivitelerini yapamadığı 
ve günlük rutin işlerde sorun, performans düşüşü 
yaşadığı tespit edilmiştir.

Tablo 10: Tüketilen Yiyecek Türleri İle 
Günlük Aktivitelerde Yaşanan Sıkıntılara 

İlişkin Kruskal-Wallis Testi

Kruskal-Wallis 
İstatistiği Anlamlılık

104.318 .000

Tüketilen yiyecek türleri ile günlük aktivitelerde 
yaşanan sıkıntılar arasındaki ilişkileri belirlemek 
üzere tek Kruskal-Wallis testi gerçekleştirilmiştir. 

Kruskal-Wallis testi sonucuna göre, yiyecek tüke-
timi ile günlük aktivitelerde yaşanan kısıtlamalar 
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardır 
(p<0.05). Kruskal-Wallis testi sonucunda, katı-
lımcılar arasından karbonhidrat ağırlıklı, şekerli 
ve unlu ürünler tüketen bireylerin, bu tür ürünler 
tüketmeyen bireylere göre % 46 oranında daha 
fazla ölçüde günlük aktivitelerini yapamadığı ve 
günlük rutin işlerde sorun, performans düşüşü 
yaşadığı tespit edilmiştir.

TARTIŞMA VE SONUÇ 

Bu araştırma sonucunda kadınların ortopedik 
sorunları ve bu sorunlarla ilişkisi olan çeşitli 
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olgular ortaya çıkarılmıştır. Anketin güvenilirlik 
düzeyi % 72 düzeyindedir ve bu düzey anket için 
yeterlidir. Anket maddeleri arasından hiçbir soru 
analiz dışı bırakılmamıştır. Bu çalışma sonucuna 
göre yüksek ölçüde alkol alan,  iki ve üç çocuk 
yapan, kilo fazlası bulunan, antidepresan ilaç kul-
lanan, beslenme alışkanlıkları açısından özellikle 
karbonhidrat ağırlıklı şekerli ve unlu tüketen ve 
menepoz dönemi sonrasındaki kadın bireylerde 
yüksek ölçüde eklem rahatsızlığı görülmektedir. 

Katılımcılara sorulan alkol tüketiminiz haftalık 
olarak nedir? Sorusuna aldığımız cevaplar sonra-
sında ortalama katılımcıların haftada en az iki gün 
ve genellikle 1000 cc düzeyi ve üzerinde tüketim 
yaptıklarını belirlenmiştir. Kullanılan alkol türüne 
bakıldığında ise “Rakı, Bira, Şarap ve Votka” 
türü alkollü içecekler aldığı görülmüştür. Sigara 
tüketimi konusunda ise günlük ortalama en az 
15 en fazla 40 adet sigara tüketimi gerçekleştiği 
saptanmıştır. Alkol + sigara tüketimi konusunda 
ise genellikle sigara tüketimi ile alkol tüketimi 
karşılaştırıldığında sigara tüketiminin daha yo-
ğun olduğu gözlenmektedir. Antidepresan ilaç 
kullanan katılımcıların ise yemek yeme alışkan-
lığının düzensiz ve daha fazla olduğu gözlenen 
gerçekler arasındadır. Kullanılan antidperesan 
ilaçlar içerisinde en fazla tüketim prozac 20 mg 
olduğu saptanmıştır. 

Kas iskelet sistemi bireyin günlük yaşamını ve 
işini sürdürmede gerekli olan hareketleri sağlama 
açısından bireyin yaşamında önemli yere sahiptir. 
Pek çok iş kolunda yapılan işlerin büyük bir kısmı 
kas iskelet sisteminin kullanılmasını gerektiren 

işlerdir. Kas iskelet sistemi hastalıkları fonksiyonel 
kısıtlamalara yol açarak yaşam kalitesini düşür-
mekte ve iş gücü kayıplarına neden olmaktadır 
(Rogers and Travers, 2001; Okkaoğlu, 1998; 
Öztürk, 2006). Kas iskelet sistemi hastalığının 
oluşumunda kadın ve erkeğin fizyolojik farklılıkları 
nedeniyle cinsiyet önemli bir etkendir (Özşahin 
ve Güler, 2004). Bu rahatsızlıklara kadınlar daha 
fazla maruz kalmaktadır. 

Kadınlarda alkol, sigara vb. gibi madde kullanımı 
da pek çok sorunla beraber kas iskelet sistemi 
rahatsızlıklarını da beraberinde getirmektedir. 

Günlük yaşamda yanlış olarak performans öncesi 
sakinleşmek amacıyla kullanılmakta olan sigara 
çoğu kez performansı olumsuz yönde etkilemek-
tedir. Ülkemizde bir toplum sağlığı sorunu olarak 
alkolle birlikte en yaygın bağımlılık tipidir. Madde 
bağımlılığı ile kişilik bozuklukları arasında önemli 
bir ilişki olduğu saptanmıştır. Bağımlı kişilerde 
en sık gözlenen kişilik bozukluğu antisosyal 
(topluma karşı) kişilik bozukluğudur. Bunun 
yanı sıra bitkinlik, uyuklama, uyku bozukluğu, 
dengesizlik, konuşma güçlüğü, yürüme bozukluğu 
vb. pek çok fiziksel soruna neden olmaktadır. 
Ayrıca birçok ruhsal rahatsızlıkta kendini göstere-
bilmektedir. (T.C. Aliağa Kaymakamlığı Bülteni, 
Ekim 2014). Tüm bu etkenlerin çalışma yaşamını 
olumsuz etkileyeceği ve çalışanın performansını 
düşürebileceği söylenebilir.  

Yine Colditz ve ark. (1992), 55.000 kadın üze-
rinde 8 yıl süren çalışmaları sonunda, sigara 
içmeyenlerin sigara içenlere veya bu sürede si-
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garaya başlayanlara göre daha az kilo aldıklarını 
ortaya koymuşlardır. Yağbasan ve ark. (2008), 83 
kadın hastada yaptıkları araştırma sonunda, sigara 
içenlerin, içmeyenlere göre istatistiksel olarak 
anlamlı olmamasına rağmen daha yüksek kiloya 
sahip olduklarını saptamışlardır (Temur ve ark., 
2011). Obezitenin neden olduğu menstruasyon 
düzensizlikleri, uyku apnesi, solunum zorluğu, 
kas-iskelet sistemi rahatsızlıkları3 gibi pek çok 
rahatsızlık kilo fazlası olan kadınların çalışma 
hayatını olumsuz etkileyecektir.  

Ayrıca şişmanlıkta safra taşları, karaciğerde 
yağlanma, depresyon, eklem ağrıları, hareket 
kısıtlanması ortaya çıkma tadır. Obezite insan 
ömrünü kısaltan ve yaşam kalitesini olumsuz 
olarak etkileyen bir hastalıktır. Kendinden mem-
nuniyetsizlik, iş bulma güçlüğü gibi psiko-sosyal 
sorunlara da yol açmaktadır.4

Diğer taraftan obezitenin alkol ve sigara tüketimi 
ile doğru orantılı olduğu belirlenmiş ve bu iliş-
kilerin çoğu 15 yıllık bir periyot süresinde sabit 
kalmıştır. Sigara ve alkol tüketiminden uzak 
durulan, sağlıklı yiyeceklerin tüketildiği, fiziksel 
olarak aktif bir yaşam tarzının normal bir kiloya 
sahip olma şansını maksimize ettiği sonucuna 
varılmıştır (Yardımcı ve Özçelik, 2006). Ayrıca 
beslenme alışkanlıkları, sigara ve alkol tüketimi 
ile fiziksel aktivite azlığı gibi yaşam biçimi fak-
törlerinin de obeziteden sorumlu olduğu ifade 
edilmektedir (Sağlık Bakanlığı, 2013). 

3  (http://mebk12.meb.gov.tr, 11.12.2014)
4  (http://www.seah.gov.tr, 11.12.2014).

Ayrıca yaşlanma ile beraber birçok hastalık ortaya 
çıkmakta ve bu hastalıkların ortaya çıkmasında 
sigara içilmesinin önemli etkisi olmaktadır. Örneğin; 
osteoporoz, postmenopozal dönemdeki kadınların 
karşılaştığı önemli bir sağlık sorunu olup sigara içen 
kadınlarda osteoporoz sıklığının daha fazla olduğu 
araştırmalarla ortaya konmuştur. Yine hipertansiyon, 
koroner kalp hastalıkları, diabetes mellitus gibi has-
talıklarda sigara kullanan kişilerde risk yönünden 
artış olduğu bilinmektedir (Bilir, 2004). 

Bugün toplumda en fazla kullanılan keyif verici 
maddeler ise sigara ve alkoldür (Çitim, 1992). 
Kişinin aile ilişkilerini ve iş yaşamını olumsuz 
etkileyecek biçimde alkol alma ise sorunlu içicilik 
olarak tanımlanır (Ziyalar, 1999). Özellikle alkol 
kullanımı trafik kazalarında kaza ve ölümler, doğum 
anomalilerine yol açmanın yanı sıra, toplumda 
şiddete, suç işlemeye, ailelerin parçalanmasına da 
yol açmaktadır. Alkolün olumsuz sonuçları sadece 
içenleri değil, onların eşlerini, çocuklarını, arka-
daşlarını, işverenlerini ve çevrelerindeki insanları 
da etkilemektedir (Çoşkunol ve Çelikkol, 1996). 

Ayrıca çalışmada bazı sağlık sorunu yaşayan 
bireylerin kullandığı geçici çözümlerin etkili olma-
dığı, jel, ağrı kesici, ısı bantları v.b. materyallerin 
sağlıkları üzerinde kalıcı bir fayda yaratmadığı 
tespit edilmiştir. Özellikle eklem rahatsızlıkları 
ve doku bozulmaları konusunda sorun yaşayan 
katılımcıların ortalama olması gereken kilo 
üzerinde bir kiloya sahiptir. Araştırmaya katılan 
bireylerin büyük çoğunluğunun sportif aktivite 
yapmamaları da bu tip rahatsızlıkların ortaya 
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Özet: Bu araĢtırmanın amacı; iĢ hayatı içerisinde aktif görev alan kadın katılımcıların 
yaĢamıĢ olduğu ortopedik bazı sorunların belirlenmesi ve bu ortaya çıkan sorunların iĢ 
hayatı içerisindeki performans ve verimlilikleri üzerine etkilerinin ortaya çıkarılması 
Ģeklindedir. Uygulamalı olarak gerçekleĢtirilen bu çalıĢmada ölçekli bir anket 
kullanılmıĢtır. Kullanılan anket iki bölümden oluĢmaktadır. Ġlk bölümde katılımcıların 
demografik özelliklerinin belirlenmesine yönelik sorular, ikinci bölümde ise 5‟li lirekt 
ölçekten oluĢan sorular bulunmaktadır. AraĢtırmada kullanılan ölçme aleti ilk kez 
kullanıldığından bir ön teste tabi tutulmuĢtur. Ön test Ġstanbul ilinde bulunan (n=20) 
bayan katılımcıya uygulanmıĢtır. Uygulamaya katılanlardan elde edilen veriler SPSS 18 
istatistik programı ile analiz edilmiĢtir. Ön test sonrasında Cronbach‟s Alpha kat sayısı 
olarak 0.719 kat sayısı elde edilmiĢtir. Bu değer araĢtırmada kullanılan ölçme aletinin 
oldukça güvenilir olduğunu göstermektedir. Asıl araĢtırmanın evreni Ġstanbul, Ankara, 
Bursa, Kocaeli, Ġzmit, Tekirdağ ve Edirne illerinde bulunan ortopedi ve travmatoloji ile 
fiziksel anlamda romatizmal rahatsızlık yaĢayan bayan katılımcılar oluĢturmaktadır. 
(n=4378) katılımcıya elden, mail, posta ve yüz yüze görüĢmek koĢulu ile dağıtılan anket 
formlarından geri dönüĢ (n=2461) adettir. Bu dönen anketlerin sadece (n=1351) adeti 
uygulamaya uygun bulunmuĢtur. Tüm katılımcılar rast gele seçilmiĢ ve araĢtırmada 
basit rassal yöntem uygulanmıĢtır. AraĢtırma yaklaĢık olarak 11 ay sürmüĢtür. Analize 
uygun bulunan formlar SPSS 18 programına yüklenmiĢ ve güvenirlilik geçerlilik testi, 
anova, t testi, kuruskal – Wallis Testi, Faktör, Hipotez ve Mann – Whitney U 
testlerinden yararlanılmıĢtır. Alpha kat sayısı olarak 0.769 kat sayısı elde edilmiĢtir. 
AraĢtırma sonucunda katılımcıların büyük çoğunluğunun romatizmalı hastalıklar ve 
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çıkışındaki kilo alma sorunu üzerinde etkili 
olduğunu göstermektedir.

Sonuç olarak kadınların kas-iskelet sistemi ra-
hatsızlıklarıyla, sigara, alkol, kilo alımı, aktivite 
eksikliği, menopoz gibi çeşitli olguların ilişkisi 
olduğu ve kadınların yaşadıkları bu olumsuzluk-
ların çalışma yaşamlarını olumsuz etkileyeceği 
ortaya koyulmuştur. 
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uygulamaya uygun bulunmuĢtur. Tüm katılımcılar rast gele seçilmiĢ ve araĢtırmada 
basit rassal yöntem uygulanmıĢtır. AraĢtırma yaklaĢık olarak 11 ay sürmüĢtür. Analize 
uygun bulunan formlar SPSS 18 programına yüklenmiĢ ve güvenirlilik geçerlilik testi, 
anova, t testi, kuruskal – Wallis Testi, Faktör, Hipotez ve Mann – Whitney U 
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yaĢayan katılımcıların büyük çoğunluğu yaĢadığı rahatsızlığın ortaya çıkardığı ağrılı 
durumlar nedeniyle iĢ performans ve verimliliğinde de azalmalara neden oluĢturduğunu 
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basit rassal yöntem uygulanmıĢtır. AraĢtırma yaklaĢık olarak 11 ay sürmüĢtür. Analize 
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GENÇ HASTALARDA OSTEOARTRİT VE AYNI SEANSTA LOKAL 
ANESTEZİLİ DİZ EKLEMİ LAVAJI İLE HYALÜRONİK ASİT 

ENJEKSİYONU UYGULAMA SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

EVALUATION OF APPLICATION RESULTS OF OSTEOARTHIRITIS 
IN YOUNG PATIENTS AND HYALUNORIC ACIDE INJECTION WITH 
KNEE JOINT LAVAGE AND LOCAL ANESTHESIA AT SAME SESSION

Bülent KILIÇ1, Aylin ZEKİOĞLU2, Fatih ÇATIKKAŞ3,  Ali Serdar YÜCEL4

1 Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı, Tekirdağ
2-3 Celal Bayar Üniversitesi Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu, Manisa

4 Fırat Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Elazığ

Özet: Osteoartrit (OA) kıkırdak dejenerasyonudur ve 
yaşamı olumsuz etkiler. Daha çok yaşlılarda görülen 
bu önemli sağlık sorununun gençlerde görülme se-
bepleri cinsiyet, ırk, kalıtım, obezite, travma, mekanik 
etkenler, kas güçsüzlüğü, östrojenin azalması ve 
beslenme yetersizliği olarak sayılabilir. Osteoartritte 
eklemin durumunu değerlendirmek için direkt grafiler 
kullanılır. Bu çalışmada; osteoartrite genel bakış ve 
164 radiografik kellgren sınıflamasına göre stage 2 
ve 3 olan hastalarda, aynı seansta lokal anesteziyle 
uygulanan diz eklemi lavajı ile hyalüronik asit en-
jeksiyonu sonrası 1 yıllık takibe göre; sadece eklem 
lavajı veya eklem içi hyalüronik asid uygulamalarına 
göre çok daha iyi sonuç veren 2 metodun beraber 
uygulanma sonuçları sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Eklem Lavajı, Hyalüronik Asit, 
Osteoartrit

Abstract: Osteoarthritis (OA) is cartilage degeneration 
and influences the daily life adversely.  This signifi-
cant health problem mostly seen in old people, and 
reasons why it is seen in young ones can be stated 
as gender, race, heredity, obesity, trauma, mechanic 
factors, muscle weakness, reduced oestrogen and 
nutritional deficiency.  For osteoarthritis, direct grap-
hics are used to evaluate status of the joint. In this 
study, general review of osteoarthritis is made and 
knee-joint lavage with local anesthesia was realized 
together with hyaluronic acid injection to the 164 
patients who were stage 2 and 3 according to kell-
gren classification; and results of implementation of 
2 methods together, which gave much better results 
in comparison to only joint lavage or intra-articular 
hyaluronic acid applications, are presented according 
to one year follow-up. 

Key Words: Joint Lavage, Hyaluronic Acid, Oste-
oarthritis
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Özet: Bu araĢtırmanın amacı; iĢ hayatı içerisinde aktif görev alan kadın katılımcıların 
yaĢamıĢ olduğu ortopedik bazı sorunların belirlenmesi ve bu ortaya çıkan sorunların iĢ 
hayatı içerisindeki performans ve verimlilikleri üzerine etkilerinin ortaya çıkarılması 
Ģeklindedir. Uygulamalı olarak gerçekleĢtirilen bu çalıĢmada ölçekli bir anket 
kullanılmıĢtır. Kullanılan anket iki bölümden oluĢmaktadır. Ġlk bölümde katılımcıların 
demografik özelliklerinin belirlenmesine yönelik sorular, ikinci bölümde ise 5‟li lirekt 
ölçekten oluĢan sorular bulunmaktadır. AraĢtırmada kullanılan ölçme aleti ilk kez 
kullanıldığından bir ön teste tabi tutulmuĢtur. Ön test Ġstanbul ilinde bulunan (n=20) 
bayan katılımcıya uygulanmıĢtır. Uygulamaya katılanlardan elde edilen veriler SPSS 18 
istatistik programı ile analiz edilmiĢtir. Ön test sonrasında Cronbach‟s Alpha kat sayısı 
olarak 0.719 kat sayısı elde edilmiĢtir. Bu değer araĢtırmada kullanılan ölçme aletinin 
oldukça güvenilir olduğunu göstermektedir. Asıl araĢtırmanın evreni Ġstanbul, Ankara, 
Bursa, Kocaeli, Ġzmit, Tekirdağ ve Edirne illerinde bulunan ortopedi ve travmatoloji ile 
fiziksel anlamda romatizmal rahatsızlık yaĢayan bayan katılımcılar oluĢturmaktadır. 
(n=4378) katılımcıya elden, mail, posta ve yüz yüze görüĢmek koĢulu ile dağıtılan anket 
formlarından geri dönüĢ (n=2461) adettir. Bu dönen anketlerin sadece (n=1351) adeti 
uygulamaya uygun bulunmuĢtur. Tüm katılımcılar rast gele seçilmiĢ ve araĢtırmada 
basit rassal yöntem uygulanmıĢtır. AraĢtırma yaklaĢık olarak 11 ay sürmüĢtür. Analize 
uygun bulunan formlar SPSS 18 programına yüklenmiĢ ve güvenirlilik geçerlilik testi, 
anova, t testi, kuruskal – Wallis Testi, Faktör, Hipotez ve Mann – Whitney U 
testlerinden yararlanılmıĢtır. Alpha kat sayısı olarak 0.769 kat sayısı elde edilmiĢtir. 
AraĢtırma sonucunda katılımcıların büyük çoğunluğunun romatizmalı hastalıklar ve 
eklem rahatsızlıkları nedeniyle büyük sorun yaĢadığı görülmüĢtür. Ortaya çıkan bu 
sorunlar katılımcıların sosyal yaĢam konforunu olumsuz etkilediği gibi yaptıkları iĢ ile 
görevlerinde baĢarı kaybına neden olduğunu göstermiĢtir. Ayrıca bu rahatsızlıkları 
yaĢayan katılımcıların büyük çoğunluğu yaĢadığı rahatsızlığın ortaya çıkardığı ağrılı 
durumlar nedeniyle iĢ performans ve verimliliğinde de azalmalara neden oluĢturduğunu 

GİRİŞ

Osteoartrit (OA) eklem kıkırdağı ve altındaki kemik 
bütünlüğünün bozulmasına neden olan çok çeşitli 
etmenler sonucu ortaya çıkan semptom ve klinik 
muayene bulgularıyla karakterize bir hastalıktır 
(Samut, 2013). “Osteoartrit (OA); yavaş progresyon 
gösteren monoartiküler veya poliartiküler tutulumlu 
sinovyal, diartrodial ve özellikle yük taşıyan ek-
lemlerde progresif olarak ortaya çıkan, kıkırdak 
harabiyeti, osteofit formasyonu ve subkondral 
skleroz ile karekterize, non-inflamatuar, kronik, 
dejeneratif bir eklem hastalığıdır” (Lawrence 
vd.,  2008; Mert, 2013; Jordon vd., 2003; Altın 
vd., 2013; Uludağ, 2012; Yıldız, 2009). 

Bütün eklemlerde görülmekle birlikte en sık el, 
diz, kalça ve omurga eklemlerinde ortaya çıkar. 
(Kutsal, 2012; Neogi ve Zhang, 2011). Dünyada 
sakatlık ve ağrının en önde gelen nedeni, aynı 
zamanda artritlerin en yaygm görülen şekli olan 
diz osteoartritinin prevalansı yaşla (Conaghan 
vd., 2008; Felson, 2006; İnan, 2012; Di Cesare 
ve Abramson, 2006) birlikte artar ve kadınlarda 
erkeklere göre daha sık görülür (İnan, 2012).

Şekil 1: Osteoartiritin etkilediği bölgeler 
(www.infobik.com)

Bu hastalık diz bölgesinde görüldüğü zaman de-
jeneratif diz eklemi değişikliklerine sebep olur ve 
sadece eklem kıkırdağını değil, aynı zamanda bağlar, 
eklem kapsülü, tendonlar ve kaslar gibi periartiküler 
yapıları da etkiler (Di Cesare ve Abramson, 2006; 
Atay, 2011; Azarfam, 2013). Diz osteoartritinin 45 
yaş üzeri erişkinlerin %28’i, 65 yaş üzeri erişkinlerin 
ise %37’si etkilenir (Mert, 2013; Uludağ, 2012; 
Jakobsson ve Hallberg, 2006; Lee ve Kean, 2012; 
Coty ve Wallston, 2008; Kaya, 2008). Diz osteoart-
ritinde, özellikle kapsüler ve ligamentöz yapılardan 
kaynaklanan afferent sinyallerin bozulması sonucu, 
eklemin pozisyon ve hareket algılamasında gelişen 
yetersizlik, propriosepsiyon bozukluğuna yol açmak-
tadır (Azarfam, 2013). Osteoartritte (OA) kıkırdak 
dejenerasyonu, subkondral kemik sklerozu, kemik 
kistleri ve eklem kapsülünde sertleşme görülür. 
Ağrı, deformite ve devamında kronik dizabiliteye 
neden olarak, hastaların günlük yaşam aktivitelerini 
kısıtlar (Coşkun, 2013; Altın vd., 2013; Yıldız, 2009; 
Jakobsson ve Hallberg, 2006; Sadosky vd., 2010; 
Beyazova ve Gökçe, 2000). 

Şekil 2: Normal ve osteoartiritli diz (www.
atillaayral.com)
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Özet: Bu araĢtırmanın amacı; iĢ hayatı içerisinde aktif görev alan kadın katılımcıların 
yaĢamıĢ olduğu ortopedik bazı sorunların belirlenmesi ve bu ortaya çıkan sorunların iĢ 
hayatı içerisindeki performans ve verimlilikleri üzerine etkilerinin ortaya çıkarılması 
Ģeklindedir. Uygulamalı olarak gerçekleĢtirilen bu çalıĢmada ölçekli bir anket 
kullanılmıĢtır. Kullanılan anket iki bölümden oluĢmaktadır. Ġlk bölümde katılımcıların 
demografik özelliklerinin belirlenmesine yönelik sorular, ikinci bölümde ise 5‟li lirekt 
ölçekten oluĢan sorular bulunmaktadır. AraĢtırmada kullanılan ölçme aleti ilk kez 
kullanıldığından bir ön teste tabi tutulmuĢtur. Ön test Ġstanbul ilinde bulunan (n=20) 
bayan katılımcıya uygulanmıĢtır. Uygulamaya katılanlardan elde edilen veriler SPSS 18 
istatistik programı ile analiz edilmiĢtir. Ön test sonrasında Cronbach‟s Alpha kat sayısı 
olarak 0.719 kat sayısı elde edilmiĢtir. Bu değer araĢtırmada kullanılan ölçme aletinin 
oldukça güvenilir olduğunu göstermektedir. Asıl araĢtırmanın evreni Ġstanbul, Ankara, 
Bursa, Kocaeli, Ġzmit, Tekirdağ ve Edirne illerinde bulunan ortopedi ve travmatoloji ile 
fiziksel anlamda romatizmal rahatsızlık yaĢayan bayan katılımcılar oluĢturmaktadır. 
(n=4378) katılımcıya elden, mail, posta ve yüz yüze görüĢmek koĢulu ile dağıtılan anket 
formlarından geri dönüĢ (n=2461) adettir. Bu dönen anketlerin sadece (n=1351) adeti 
uygulamaya uygun bulunmuĢtur. Tüm katılımcılar rast gele seçilmiĢ ve araĢtırmada 
basit rassal yöntem uygulanmıĢtır. AraĢtırma yaklaĢık olarak 11 ay sürmüĢtür. Analize 
uygun bulunan formlar SPSS 18 programına yüklenmiĢ ve güvenirlilik geçerlilik testi, 
anova, t testi, kuruskal – Wallis Testi, Faktör, Hipotez ve Mann – Whitney U 
testlerinden yararlanılmıĢtır. Alpha kat sayısı olarak 0.769 kat sayısı elde edilmiĢtir. 
AraĢtırma sonucunda katılımcıların büyük çoğunluğunun romatizmalı hastalıklar ve 
eklem rahatsızlıkları nedeniyle büyük sorun yaĢadığı görülmüĢtür. Ortaya çıkan bu 
sorunlar katılımcıların sosyal yaĢam konforunu olumsuz etkilediği gibi yaptıkları iĢ ile 
görevlerinde baĢarı kaybına neden olduğunu göstermiĢtir. Ayrıca bu rahatsızlıkları 
yaĢayan katılımcıların büyük çoğunluğu yaĢadığı rahatsızlığın ortaya çıkardığı ağrılı 
durumlar nedeniyle iĢ performans ve verimliliğinde de azalmalara neden oluĢturduğunu 

Osteoartrit iş hayatında sınırlamalara, kişisel ve 
ailevi sorumlulukları yerine getirmede zorluklara, 
yaşam tarzında olumsuz etkilere, depresyon ve 
anksiyeteye sebep olmaktadır. Kişilerin ekono-
misi üzerine ise sakatlık nedeniyle iş kaybı ve 
yüksek tedavi maliyeti olarak yansımaktadır 
(İnan, 2012). Osteoartritin risk faktörleri yaş, 
cinsiyet, ırk, kalıtım, obezite, travma, mekanik 
etkenler, kas güçsüzlüğü, östrojenin azalması ve 
beslenme yetersizliğidir (Coşkun, 2013). Osteo-
artrit aynı zamanda disabilite nedenidir (Samut, 
2013). Klinik bulgular ağrı, hareket kısıtlılığı ve 
eklem tutukluluğudur. Ağrı çoğu zaman tutulan 
ekleme lokalizedir ve hareketle gün içinde artar, 
dinlenme ile azalır (Uludağ, 2012; Arslan, 2000; 
Kelly, 2006).

Toplumdaki sıklığı, ortalama yaşam süresinin 
uzaması, obezitenin artması ve hareketsiz yaşam 
tarzının yaygınlaşması gibi nedenlerle giderek 
artmaktadır (Yıldız, 2009).

Osteoartritin tedavisinde amaç; eklem ağrısı ve 
sertliğini azaltmak, eklem mobilitesini korumak 
ve artırmak, fiziksel yetersizliği ve engelliliği 
azaltmak, yaşam kalitesini artırmak, eklem 
hasarının ilerlemesini azaltmaktır (Mert, 2013; 
Uludağ, 2012; Neogi ve Zhang, 2011; Coty ve 
Wallston, 2008; Kaya, 2008).

Morbiditeyi azaltmak için yapılan ilk tedavi kon-
servatif tedavilerdir (Altın vd., 2013).  Ağrı ve 
ağrı sonucu oluşan hareket kısıtlılığının kontrolü 
için analjezikler ve nonsteroideal anti-inflama-
tuar ilaçlar tek başına ya da esas tedavi olarak 

kullanılmazlar. Birçok durumda farmakolojik ve 
nonfarmakolojik yöntemler bir arada kullanılır 
ve bu ağrı kontrolünde en iyi yöntemdir. (Samut, 
2013; Uludağ, 2012; Özgürsoy, 2006; Edmonds 
ve Holm, 2009). Kronik osteoartrit ağrısını kontrol 
altına almanın yolu farmakolojik ve nonfarma-
kolojik yaklaşımları içeren kapsamlı bir tedavi 
planı gerektirir. Özellikle kalça ve diz osteoart-
ritinde nonfarmakolojik tedavi yönetimi olarak 
akupunktur, manuel terapi, fizik tedavi cihazları 
eğitim ve öz-yönetim, kilo kaybı, transkütanöz 
elektrostimülasyon veya transkütanoz elektriksel 
sinir stimülasyonu (TENS), termal (sıcak-soğuk) 
vb. gibi yöntemler ile cerrahi ve rehabilitasyon 
uygulanır (İnan, 2012).  Bu çalışmada genç has-
talarda diz osteoartritinin tedavi yöntemlerinin 
anlatılması amaçlanmaktadır. 

OSTEOARTRİT

Osteoartrit (OA), eklem kıkırdağında erozyon, 
eklem kenarlarında kemik hipertrofisi, subkondral 
skleroz ve sinovyal membran ve eklem kapsülünde 
birtakım biyokimyasal ve morfolojik değişiklik-
ler ile karakterize, tüm eklem ve eklem çevresi 
dokuları etkileyen, yaygın görülen, kompleks ve 
kronik (Kutsal, 2010; Pesesse vd., 2011; Mcken-
zie ve Torkington, 2010)  dejeneratif bir eklem 
hastalığıdır. Osteoartrit morbiditeye yol açar, 
eklem kıkırdağı ve altındaki kemik bütünlüğünün 
bozulmasına neden olur. Prevalansı yaşla beraber 
artan ve sık görülen bu hastalık (Kutsal, 2010; 
Hurley ve Beame, 2008),  çok çeşitli etmenler 
sonucu ortaya çıkan semptomlar gösterir (Yıldız, 
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2009; Sarıdoğan, 2005; Çarlı, 2012; Di Cesare 
ve Abramson, 2005).    

Osteoartritte, ekstrasellüler matriks kontrolsüz 
olarak parçalanır ve kıkırdak yok olur (Michael 
vd., 2010; Umlauf vd., 2010; Brandt vd., 2008) 
Bu hastalıkta  eklemlerin şekli değişir ve ilerleyici 
bir eklem hastalığıdır.  Osteoartritin oluşumuna 
sebep olan faktörler arasında eklemlere aşırı 
yüklenmek, tekrarlayıcı hareket, yaralanma ve 
inflamasyonun katkıda bulunduğu birden çok 
faktör yer alır. Dizler başta olmak üzere kalça, 
omuz ve küçük el eklemleri osteoartritten en çok 
etkilenen yerlerdir (İnan, 2012; Seed vd., 2011). 
Özellikle diz eklemi gibi yük taşıyan eklemleri 
etkilediğinden, önemli derecede özürlülüğe neden 
olur (Atay, 2011; Azarfam, 2013). Diz ekleminde 
normalde kan içermeyen ve sinovyal sıvı tarafından 
beslenen, eylem sırasında sürtünmeyi azaltan ve 
eklemlere sertlik ve elastikiyet sağlayarak vücut 
hareketlerindeki titreşimi önlemeye yardım eden 
kartilajın yapımı (İnan, 2009; Bands, 2007) sağlıklı 
insanda dengededir. Ancak osteoartritli hastalar-
da bu denge kaybolur ve kartilaj yenilenmeden 
hızlı bir şekilde bozulur, sertleşir ve elastikiyetini 
kaybeder. Sonunda aşınmayla birlikte ağrılı yeni 
kemik oluşumlar oluşur. Kemik çıkıntıları kemiğe 
benzer kistler ve kemiksi uçlar biçiminde gelişir. 
Bu kemik anormallikleri eklem deformiteleri, 
ağrı ve yetersizliğe neden olur (Uludağ, 2012; 
Altındağ vd., 2007).

Yaşın ilerlemesiyle birlikte kıkırdakta ortaya 
çıkan morfolojik değişiklikler Osteartrite zemin 
hazırlar. Prevalans yaşla birlikte kademeli olarak 

artar. Bu hastalarda ilerleyen fonksiyon kaybı, 
yürüme, ayakta durma, merdiven inip çıkma 
gibi fonksiyonlarda artış gösteren bir zorlanma 
ile karşı karşıyadırlar. Yaşla birlikte radyolojik 
değişiklikler görülebilir (Yıldız, 2009).

EPİDEMİYOLOJİ

Osteoartrit gelişimi ile yaş arasında bir ilişki 
(Çarlı, 2012). Her iki cins ve tüm ırkları etkile-
yen bir hastalıktır (Mert, 2013). Ortalama yaşam 
süresinin uzaması ile OA daha yaygın olarak 
görülmektedir (Çarlı, 2012). OA’in kardiyovas-
küler hastalıklardan sonra gelişmiş ülkelerde 
devlet ekonomisine en çok yük getiren hastalıktır 
(Peat vd., 2006; Conaghan vd., 2008).  İnan 45 
yaş ve üzeri yetişkinlerin yaklaşık %19-28’inde 
diz osteoartritinin görüldüğünü belirtilmektedir 
(Felson, 2006; İnan, 2012). 55 yaş üstünde ise 
insanların yaklaşık %80‘inde radyolojik olarak OA 
saptanmaktadır. Yapılan araştırmalarda 100.000 
kişide yıllık el osteoartrit insidansı 100, diz OA’i 
insidansı 240 ve kalça OA’i insidansı 88 olarak 
saptanmıştır (Tuncer ve Gilgil, 2007; Oliveria 
vd., 2007; Çarlı, 2012). OA hastalarının eklem 
tutulum dağılımları değerlendirildiğinde ise; en 
sık tutulan eklemlerin sırası ile diz (%76), omurga 
(%55.7), kalça (%21.6) ve el eklemi (%21.1) 
olduğu görülmektedir (Uludağ, 2012; Bilir vd., 
2008; Atamaz vd., 2006). Prevalansı ellerde ve 
dizlerde 75 yaşına kadar artar, daha sonra bu 
artış gözlenmez (Mert, 2013). Osteoartrit 50 
yaş öncesinde erkeklerde, 50 yaş sonrasında ise 
kadınlarda daha sık görülür (Çarlı, 2012; Tuncer 
ve Gilgil, 2007). Periferal eklemlerde en sık eller, 
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dizler ve kalçalar tutulur. Kalça eklemlerinin OA 
prevalansı diz ve parmağa göre daha düşüktür 
(Mert, 2013; Bilir vd., 2008). Semptomatik diz 
Osteoartrit prevalansı 55 yaş üstünde %13 olup, 
Türkiye’de ise, toplamda %14,8, kadınlarda %22,5 
ve erkeklerde %8 olarak bulunmuştur (Uysal ve 
Başaran, 2009; Azarfam, 2013). OA tüm disabilite 
nedenlerinin %2-3’ünü oluşturmaktadır (Samut, 
2013; Yıldız, 2009). Özellikle diz ve kalça OA’inin 
yüksek mortalite, kardiyovasküler hastalıklar, dia-
betes mellitus ve yürüyüş bozuklukları ile ilişkili 
olduğu bulunmuştur (Samut, 2013; Mendel vd., 
2010; Nüesch vd., 2011).  

ETYOLOJİ

OA’in etyolojisinde mekanik, biyomekanik ve 
genetik faktörlerin rol oynadığı belirtilmektedir. 
Bazı nutrisyonel ve endokrin faktörler de etki-
lidir. Özellikle diz OA gelişiminde rol oynayan 
en önemli faktörler ise, obezite, cinsiyet, yaş, 
diz ekleminde travma, merdiven çıkma ve diz 
çökme gibi dizlerde aşırı mekanik yüklenmeye 
ve zorlanmaya neden olan işlerde çalışma, eklemi 
zorlayan veya zedeleyen yarış sporları ile uğraşma, 
yüksek topuklu ayakkabı giyme, hareketsizlik 
ve genetik yatkınlıktır (Oğuz ve Tekin, 2007). 
Obesite, yük taşıyan eklemlerde yüklenmeyi 
artırarak ve postür, yürüyüş ve fiziksel aktivite 
düzeyini olumsuz etkileyerek, OA riskini artırır. 
Vücut kitle indeksi 30 kg/m2 üzerinde olanlarda, 
diz OA riski 6,8 kat artmıştır (Azarfam, 2013; 
Coggon vd., 2001).

Osteoartrit gelişmesinde çoklu risk faktörleri 
vardır. (Uludağ, 2012; Pirbudak vd., 2008). Os-
teoartritin hastalık sürecinin gelişmesine katkıda 
bulunan faktörler, sistemik, genetik, biyomekanik 
ve çevresel faktörler olarak sınıflandırılabilirler 
(Çarlı, 2012).

Sistemik faktörler ileri yaş ve kadın olmak olarak 
açıklanabilir (Pirbudak vd., 2008). Kadınlarda 
daha fazla görülmesinin nedeni hormonal deği-
şimlerdir. Genetik yatkınlık, özellikle nodal OA 
için önemli bir risk faktördür. Heberden nödülleri 
ile diz OA birlikteliğinin hastaların birinci derece 
yakınlarda daha fazla olması ve monozigotik 
ikizlerde, dizigotik ikizlere göre daha çok genetik 
geçiş göstermesi, genetik faktörlerin etkisini teyit 
etmektedir (Pirbudak vd., 2008; Azarfam, 2013). 
Sigara ile diz OA ilişkisini araştıran çalışmalarda, 
OA’da kıkırdak kaybı ve ağrı şiddetinin sigara 
içenlerde daha fazla olduğu tespit edilmiştir 
(Azarfam, 2013; Amin vd., 2007; Gullahorn vd., 
2005). Eklem kıkırdağında yaşla beraber oluşan 
morfolojik veya yapısal değişiklikler arasında 
yıpranma, yumuşama, eklem yüzeyinde incelme 
ve matriksin gerilme gücü ve sertliğinde kayıp 
vardır (Di Cesare ve Abramson, 2005; Martin 
ve Buckwalter, 2002). Kadınlarda OA gelişimi 
erkeklere göre 2 kat fazladır. 50 yaşından önce 
kadınlarda OA prevalansı daha az iken, 50 ya-
şından sonra özellikle dizde prevalans atmaktadır 
(Di Cesare ve Abramson, 2005). Yaş ve cinsiyet 
ile ilgili OA riskinin artmasında, postmenapozal 
hormon yetmezliğinin rolü vardır. Menisküs yara-
lanması, krusiat ligaman yırtıkları, ekleme yakın 
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Özet: Bu araĢtırmanın amacı; iĢ hayatı içerisinde aktif görev alan kadın katılımcıların 
yaĢamıĢ olduğu ortopedik bazı sorunların belirlenmesi ve bu ortaya çıkan sorunların iĢ 
hayatı içerisindeki performans ve verimlilikleri üzerine etkilerinin ortaya çıkarılması 
Ģeklindedir. Uygulamalı olarak gerçekleĢtirilen bu çalıĢmada ölçekli bir anket 
kullanılmıĢtır. Kullanılan anket iki bölümden oluĢmaktadır. Ġlk bölümde katılımcıların 
demografik özelliklerinin belirlenmesine yönelik sorular, ikinci bölümde ise 5‟li lirekt 
ölçekten oluĢan sorular bulunmaktadır. AraĢtırmada kullanılan ölçme aleti ilk kez 
kullanıldığından bir ön teste tabi tutulmuĢtur. Ön test Ġstanbul ilinde bulunan (n=20) 
bayan katılımcıya uygulanmıĢtır. Uygulamaya katılanlardan elde edilen veriler SPSS 18 
istatistik programı ile analiz edilmiĢtir. Ön test sonrasında Cronbach‟s Alpha kat sayısı 
olarak 0.719 kat sayısı elde edilmiĢtir. Bu değer araĢtırmada kullanılan ölçme aletinin 
oldukça güvenilir olduğunu göstermektedir. Asıl araĢtırmanın evreni Ġstanbul, Ankara, 
Bursa, Kocaeli, Ġzmit, Tekirdağ ve Edirne illerinde bulunan ortopedi ve travmatoloji ile 
fiziksel anlamda romatizmal rahatsızlık yaĢayan bayan katılımcılar oluĢturmaktadır. 
(n=4378) katılımcıya elden, mail, posta ve yüz yüze görüĢmek koĢulu ile dağıtılan anket 
formlarından geri dönüĢ (n=2461) adettir. Bu dönen anketlerin sadece (n=1351) adeti 
uygulamaya uygun bulunmuĢtur. Tüm katılımcılar rast gele seçilmiĢ ve araĢtırmada 
basit rassal yöntem uygulanmıĢtır. AraĢtırma yaklaĢık olarak 11 ay sürmüĢtür. Analize 
uygun bulunan formlar SPSS 18 programına yüklenmiĢ ve güvenirlilik geçerlilik testi, 
anova, t testi, kuruskal – Wallis Testi, Faktör, Hipotez ve Mann – Whitney U 
testlerinden yararlanılmıĢtır. Alpha kat sayısı olarak 0.769 kat sayısı elde edilmiĢtir. 
AraĢtırma sonucunda katılımcıların büyük çoğunluğunun romatizmalı hastalıklar ve 
eklem rahatsızlıkları nedeniyle büyük sorun yaĢadığı görülmüĢtür. Ortaya çıkan bu 
sorunlar katılımcıların sosyal yaĢam konforunu olumsuz etkilediği gibi yaptıkları iĢ ile 
görevlerinde baĢarı kaybına neden olduğunu göstermiĢtir. Ayrıca bu rahatsızlıkları 
yaĢayan katılımcıların büyük çoğunluğu yaĢadığı rahatsızlığın ortaya çıkardığı ağrılı 
durumlar nedeniyle iĢ performans ve verimliliğinde de azalmalara neden oluĢturduğunu 

kırıklar gibi travmatik faktörlerin diz OA gelişimini 
kolaylaştırdıkları bilinmektedir (Arden ve Nevitt, 
2006). Diyet faktörü ise şöyle etkilidir;  Yüksek 
doz C vitamini ile tedavi edilen bir deneysel diz 
OA modelinde kıkırdağın fibrilasyon ve eburnas-
yonu anlamlı derecede azalmıştır. Düşük serum 
D vitamini düzeyleri veya yetersiz D vitamini 
alımı ile diz OA progresyonunda artış olduğu 
bulunmuştur (Mann, 2004). Jeneralize eklem 
hipermobilitesi olan bireylerde OA prevalansının 
arttığı tespit edilmiştir. Bu durum konnektif doku 
bozuklukları veya eklem travmasına bağlı olabilir. 
Sinoviyal effüzyon ve kondrokalsinozis olaya 
sıklıkla eşlik eder (Yıldız, 2009; Mann, 2004).

Kısaca genetik faktörler, sigara, hipermobilite, 
mesleki faktörler, bazı profesyonel sporlar (halter, 
futbol, bisiklet), vitamin eksiklikleri (yetersiz C 
vitamin alımı, düşük D ve E vitamini seviyeleri), 
dizde zorlanmaya neden olan hareketlerin sıklık-
la yapıldığı aktiviteler, kuadriseps güçsüzlüğü 
(eklem üzerine binen yük artışı nedeniyle), ve 
travma öyküsü, yaşlılık, kadın olmak, özellikle 
ağırlık taşıyan eklemler, aşırı kilo, diz yaralan-
ması, tekrarlayan eklem hareketleri, düşük kemik 
yoğunluğu, kas zayıflığı ve eklem gevşekliği 
tüm osteoartrit türlerinin gelişiminde ortak risk 
faktörlerdir (İnan, 2012; Atay, 2011; Atamaz vd., 
2006; Haq ve Davatchi, 2011; Zhang vd., 2010; 
Wang vd., 2004).

Osteoartrit risk faktörlerini maddeleştirirsek 
şöyle olur:

• Yaş 

• Cinsiyet 

• Etnik /Irk 

• Genetik 

• Obezite 

• Diyet 

• Travma / Cerrahi 

• Meslek 

• Mekanik faktörler 

• Dizilim 

• Laktisite (Samut, 2013)

SINIFLANDIRMA

Osteoartrit primer ve sekonder olarak iki başlıkta 
sınıflandırılır Primer (idiopatik ) OA’de bilinen 
bir etyoloji bulunmamakta, sekonder OA ise daha 
önceden oluşmuş bir eklem yıkımı sonucunda 
ortaya çıkmaktadır (Ruddy vd., 2009; Aksu, 2006).

1. İDİOPATİK

A. Lokalize Eller (İnterfalangeal ve 1.karpome-
takarpal eklemler)

Ayaklar (Metatarsofalangeal eklem)

Diz (Medial, lateral, patellofemoral)

Kalça (Superolateral, superomedial, medial)

Omurga (Apofizyal)

Diğer bölgeler (Omuz, dirsek, el ve ayak bileği)

B. Generalize (Kellgren’s sendromu) (Yıldız, 
2009).
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2. SEKONDER

Sistemik, metabolik veya endokrin hastalıklar

 Okronozis

 Wilson hastalığı

 Hemakromatozis

 Akromegali

 Hiperparatiroidizm

 Kristal depo hastalıklar

 Konjenital ve gelişimsel hastalıklar

 Üst femoral epifiz kayması

 Blount hastalığı

 Perthes hastalığı

 Doğuştan kalça çıkığı

 Bacak uzunlukları eşitsizliği

 Hipermobilite sendromları

Travmatik nedenler

 Major eklem travması

 Ekleme uzanan kırık

 Eklem cerrahisi

İnflamatuar nedenler

 İnflamatuar hastalıklar (RA)

 Septik artrit

 Nöropatik Artropati (Çarlı, 2012).

KLİNİK BULGULAR

Genç hastalarda klinik bulgularda önceden geçi-
rilmiş bir zedelenme veya menisektomiye bağlı 
olarak izole OA saptanır. Klinik bulgularda Ağrı, 

eklem tutukluğu, krepitasyon, hareket kısıtlılığı, 
sinovit, eklem yüzeyi genişlemesi, kas artrofisi, 
deformite ve fonksiyon kaybı, görülür (Azarfam, 
2013). Eklem hareket kısıtlılığı, eklem yüzeylerinde 
uyumsuzluk, kas spazmı ve kontraktürü, eklem 
kapsülü kontraktürü, osteofitler ve eklem fareleri 
nedeniyle gelişir. Eklem yüzeylerinde asimetrik 
genişlemeler, sekonder sinovit ve sinovyal sıvı 
artışı, osteofitler ve kıkırdağın proliferatif deği-
şiklikleri sonucu gelişebilir. Medial kompartman 
tutulumunda, sıklıkla gelişen varus deformitesi 
ve daha az sıklıkla (Felson, 2006)  lateral kom-
partman tutulumunda gelişen valgus deformitesi, 
subkondral kemik kollapsı, kemik büyümeleri ve 
periartiküler yumuşak doku kontraktürü nedeniyle 
gelişen deformitelerdir (İnan, 2012; Peat vd., 
2006; McCaffery, 1990). Ağrı aktiviteler sırasında 
artar ve istirahatle azalır. Ağrı, en sık rastlanan 
ve en önemli yakınmadır. İleri dönemde devamlı 
ağrı ve gece ağrısı gelişebilir. Ağrının kaynağı 
periost irritasyonu, trabeküler mikrofraktürler, 
kapsül gerilmesi ve fibrozisi, periartiküler kas 
spazmı ve yorgunluğu ve bazı vakalarda gelişen 
hafif sinovit tablosudur (Atay, 2011; Azarfam, 
2013; McCaffery, 1990). Yürüyüş kalça veya 
diz OA’sında antaljik şekilde, patellofemoral 
ağrı olduğunda ise hastanın dizini koruyarak 
yürümesi şeklindedir. Ağrı; bu hastalarda infla-
matuar ve mekanik ağrı olmak üzere iki çeşittir. 
Ağrı başlangıçta tek eklemde görülen hastalığın 
en baskın semptomu olup kişiyi tanıya götürür. 
Osteoartrit ağrısı genellikle derin bir sızı şeklinde 
tanımlanır. Genellikle uzun mesafe yürüme, ağır 
taşıma gibi eklem faaliyetleri ile daha da kötüleşir 
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ve inflamatuar hastalıkların aksine, dinlenmeyle 
azalabilir (Pesesse vd., 2011). Etkilenen eklemin 
kullanılması ağrıyı arttırabilir ve ağrının etrafa 
yayılmasına neden olabilir.  Ağrı, bir etkinliğe 
başladıktan sonra bir kaç dakika içinde başlar 
ve faaliyetin bitiminden sonra saatlerce sürebilir. 
(Ng vd., 2011; Sellam ve Berenbaum, 2008). Diz 
osteoartriti olan hastalar sürekli ya da gece gelen 
ağrıdan şikayet edebilirler. Ağrı sürdükçe hastalar 
psikolojik sıkıntı da yaşayabilirler. (İnan, 2012; 
Hunter vd., 2008; Mcdonald, 2009). Krepitasyon 
sıktır. Pasif veya aktif hareket ağrıya neden olur. 
Muayenede osteofitler düzensiz ve sert şişlikler 
şeklinde palpe edilebilirler (Çarlı, 2012).  Tutukluk 
Sık görülen bir semptomdur. Eklem hareketinin 
başlatılmasında güçlük olarak tanımlanır. Daha çok 
sabahları ve belli bir süre hareketsizliği takiben 
ortaya çıkar. Tutukluk genellikle kısa sürelidir ve 
30 dakikadan azdır. Tutukluk eklem kapsülünde 
kalınlaşmaya ve peri-artiküler değişikliklere bağlı 
olabilir. (Uludağ, 2012; Yıldız, 2007; Lee vd., 
2006). Krepitasyon: OA’nın önemli bir bulgusudur. 
İleri OA’da palpasyon ile hissedilebileceği gibi, 
ses olarak da duyulabilir. Eklem yüzeyindeki 
düzensizlikler, marjinal çıkıntılar ve sinoviyal 
sıvıdaki hava kabarcıkları krepitasyon nedenleri 
arasında gösterilmektedir Özellikle dizde kullan-
mamaya bağlı kuadriseps kasında atrofi görülür 
(Azarfam, 2013; Altan vd., 2004).

TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Osteartirit tedavisinde esas amaç ağrıyı azaltmak 
ve günlük yaşamı kolaylaştırmaktır. Tedavisi yaş, 
komorbidite, klinik tablonun şiddeti, hastanın 

tercihleri ve tedavinin maliyeti göz önünde bu-
lundurularak planlanır (Azarfam, 2013; Samut, 
2013; Altan vd., 2004).

Osteoartrit yönetimi farmakolojik, nonfarmakolo-
jik ve cerrahi tedavileri içerir (Griffin ve Guilak, 
2008; Pereira vd., 2011).

Hastalığın tedavisi semptomatiktir. İlaç dışı te-
daviler en az ilaçlar kadar önemlidir. Osteoartrit 
yönetimi için eğitim ve bilgilendirme, egzersiz, 
kilo verme (hasta kilolu ise), topikal non-steroid 
antiinflamatuar ilaçlar (NSAİİ) ve parasetamol 
diz osteoartriti için “çekirdek tedaviler” olarak 
kabul edilen beş müdahale olarak listelenir 
(Coşkun, 2013).  

a) Farmakolojik Yöntemler:

Analjezikler (İlk denenmesi gereken oral anal-
jeziktir ve orta dereceli ağrılarda uzun süre 
kullanılabilir (Yıldız, 2009) bunlar Parasetamol, 
opioidler, tramadol, asetaminofen olabilir), NSAİİ 
Parasetamole yanıt vermeyen hastalarda NSAİİ 
verilebilir. Osteoartritte NSAİİ verilmesinin nedeni 
inflamatuar komponentin de semptomlara katkıda 
bulunabilmesidir (Yıldız, 2009)  (naproxsen, 
asetilsalisik asit, ibufrofen ve benzeri), COX-2 
inhibitörleri (COX–2 inhibitörleri NSAİİ’lere 
benzer analjezik etkiye sahipken gastrointestinal 
yan etki profili ve endoskopik ülserasyon riski 
açısından plaseboya benzerdir. Gastrointestinal 
risk faktörleri olan hastalara COX–2 inhibitörleri 
önerilebilir (Yıldız, 2009; Jordan vd., 2003).  
cyclooxygenause-  selective non-steroidal anti-
inflammatory ilaçlar, celecoxib, rofecoxib vb), 
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Özet: Bu araĢtırmanın amacı; iĢ hayatı içerisinde aktif görev alan kadın katılımcıların 
yaĢamıĢ olduğu ortopedik bazı sorunların belirlenmesi ve bu ortaya çıkan sorunların iĢ 
hayatı içerisindeki performans ve verimlilikleri üzerine etkilerinin ortaya çıkarılması 
Ģeklindedir. Uygulamalı olarak gerçekleĢtirilen bu çalıĢmada ölçekli bir anket 
kullanılmıĢtır. Kullanılan anket iki bölümden oluĢmaktadır. Ġlk bölümde katılımcıların 
demografik özelliklerinin belirlenmesine yönelik sorular, ikinci bölümde ise 5‟li lirekt 
ölçekten oluĢan sorular bulunmaktadır. AraĢtırmada kullanılan ölçme aleti ilk kez 
kullanıldığından bir ön teste tabi tutulmuĢtur. Ön test Ġstanbul ilinde bulunan (n=20) 
bayan katılımcıya uygulanmıĢtır. Uygulamaya katılanlardan elde edilen veriler SPSS 18 
istatistik programı ile analiz edilmiĢtir. Ön test sonrasında Cronbach‟s Alpha kat sayısı 
olarak 0.719 kat sayısı elde edilmiĢtir. Bu değer araĢtırmada kullanılan ölçme aletinin 
oldukça güvenilir olduğunu göstermektedir. Asıl araĢtırmanın evreni Ġstanbul, Ankara, 
Bursa, Kocaeli, Ġzmit, Tekirdağ ve Edirne illerinde bulunan ortopedi ve travmatoloji ile 
fiziksel anlamda romatizmal rahatsızlık yaĢayan bayan katılımcılar oluĢturmaktadır. 
(n=4378) katılımcıya elden, mail, posta ve yüz yüze görüĢmek koĢulu ile dağıtılan anket 
formlarından geri dönüĢ (n=2461) adettir. Bu dönen anketlerin sadece (n=1351) adeti 
uygulamaya uygun bulunmuĢtur. Tüm katılımcılar rast gele seçilmiĢ ve araĢtırmada 
basit rassal yöntem uygulanmıĢtır. AraĢtırma yaklaĢık olarak 11 ay sürmüĢtür. Analize 
uygun bulunan formlar SPSS 18 programına yüklenmiĢ ve güvenirlilik geçerlilik testi, 
anova, t testi, kuruskal – Wallis Testi, Faktör, Hipotez ve Mann – Whitney U 
testlerinden yararlanılmıĢtır. Alpha kat sayısı olarak 0.769 kat sayısı elde edilmiĢtir. 
AraĢtırma sonucunda katılımcıların büyük çoğunluğunun romatizmalı hastalıklar ve 
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topikal kremler, eklem içi uygulamalardır (eklem 
lavajı, kortikositeroidler, hyaluronat asit) (Uludağ, 
2012). NSAİİ’lerin kontrendike olduğu, etkisiz 
olduğu veya tolere edilemediği durumlarda opioid 
analjezikler ve antidepresanlar yararlı alternatifler 
olabilir (Yıldız, 2009) kas gevşetici ve antidep-
resanlar, topical kremler, eklem içi uygulamalar 
kullanılabilir (İnan, 2012). 

b) Non-farmakolojik Yöntemler:

Osteoartritli hastaların tedavisinde değişik non-
farmakolojik yöntemler (Peterfy vd., 2004)  
kullanılabilir. Örneğin hasta eğitimi, egzersiz 
programı, mekanik faktörlerin düzeltilmesi (kilo 
kaybı, uygun ayakkabı seçimi, spor aktiviteleri, 
baston, yardımcı cihazlar), lokal fizik tedavidir 
(soğuk uygulama, yüzeyel ısıtıcılar, derin ısıtıcılar, 
pulsatil elektrik stimülasyonu, TENS, akupunktur) 
(Gürer vd., 2005; Page vd., 2011).  Fizyoterapi 
tadavileri osteoartrit için Non-farmakolojik 
yöntemlerden olup fiziksel önlemlerin yanı sıra 
egzersiz tedavisi de dahil olmak üzere; ultrason 
uygulaması, elektroterapi, kas stimülasyonu. sıcak 
ve soğuk uygulama, özel bir masaj tekniği olan 
enine sürtünme, akupunktur, germe/yürüyüş, 
çekiş uygulamalarını  içerir (İnan, 2012; Peterfy 
vd., 2004).  

c) Cerrahi Yöntemler:

Nonfarmakolojik ve farmakolojik tedaviye 
cevap vermeyen ağrılı hastalar ve fonksiyon 
kaybı yaşayan hastalar eklem replasman cerrahisi 
açısından değerlendirilirler (İnan, 2012) ve uygu-
lanan yöntemler, artroskopik debridman, eklem 

replasmanı, atroskopi, osteotomidir (Gürer vd., 
2005). Artroskopik debridmanla eklem yüzey-
lerinin düzgünleştirilmesi (kıkırdak tıraşlaması 
veya termal kondroplasti), küçük parçacıkların 
uzaklaştırılması, abrazyon, menisektomi, oste-
ofit eksizyonu, kısmi sinovektomi gibi cerrahi 
müdahaleler uygulanabilmektedir (Shannon 
vd., 2001). Osteotomi ile özellikle diz OA’sında 
valgus deformitesi ve distal femoral osteotomi, 
varus deformitesi ve proksimal tibial osteotomi 
uygulanır (Aglietti ve Menchetti, 2000; Choi vd., 
2001).  Artroplasti ile yaşam kalitesini arttırdığı, 
ağrıda azalmaya ve fonksiyonel durumda iyileş-
meye neden olur (Yıldız, 2009; Jordan vd., 2003; 
Frankel vd., 1990).                   

METOD

Çeşitli tarihlerde tarafımıza diz şikayetiyle baş-
vuran 164 hastamız çalışmaya dahil edilmiştir.  
Tüm hastalarımız, çeşitli konservatif tedavilere 
yanıt alamamış hastalardır. Hastalarımıza; fizik 
muayene, direkt radyografik ve magnetik rezo-
nans görüntüleme yapılmıştır. Tüm hastalarımız, 
radiografik kellgren sınıflamasına göre grade 2 ve 
3 hastalardır. Hastalarımızın 96 sı bayan ve 68 i 
erkekdir. Hastalarımızın yaş ortalaması 43,4 tür. 
Ortalama takip süremiz 1 yıldır. Hastalarımızın 
56 sında bilateral osteoartrit mevcuttur.  Çalışma-
mızdaki toplam diz sayısı 220 dir. Hastalarımızın 
87 si grade 2 ve 77 si grade 3 tür, bilateral ekelm 
tutulumu olan hastalarımızın her iki dizleride aynı 
gradelidir.  Bilateral hastalarımızın 39 u grade 2 
ve 17 si grade 3 tür. 36 hastamızda geçirilmiş 
diz kırığına öyküsü mevcuttur. 68 hastamızda 
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geçirilmiş artroskopik menisektomi hikayesi 
mevcuttur. 7 hastamızda geçirilmiş diz eklemi 
enfeksiyonu öyküsü mevcuttur. 

Tüm hastaların dizleri, müdahale odasında steril 
hazırlandıktan sonra; portal için cilt cilt altı in-
filtrasyon anestezisi ve eklem içi anestezi, 20 cc 
lidokain ile yapılmıştır. Patella lateralinde açılan 
mini portalden eklem içi yollanan silikon kanül 
ile eklem basınçlı olarak lavaj enjektörü ile 1500 
cc serum fizyolojik kullanılarak irrige edilmiştir. 
Portal 1 adet absorbe olan sutür materyali ile 
kapatılmıştır. Eklem içi 1ml izotonik solüsyon 
(ph 7,3) fermentasyon ile elde edilmiş 20.0 mg 
sodyum hyaluronat ve sodyum klorür, sodyum 
monohidrojen fosfat, sodyum dihidrojen fosfat, 
mannitol ve enjeksiyonluk karışımı enjekte edil-
miştir. Hastalarımız poliklinikten takibe alınmıştır.

Hastalarımıza ilk başvuruda ve takiplerde;   Hos-
pital for Special Surgery skorlaması (HSSS), 
hasta memnuniyeti, ağrı kesici kullanımındaki 
değişiklik ve ağrısız diz hareketindeki değişiklik 
sorgulaması yapılmıştır. Hastalarımızın 1 yıllık 
takiplerinde HSS skoru 67 den 87 e çıkmıştır, 
düzelme, hasta memnuniyetinde artış, ağrısız 
hareket aralığında artış ve ağrı kesici kullanımında 
azalma olmuştur.

TARTIŞMA

Osteoartrit (OA) eklem kıkırdağı ve altındaki kemik 
bütünlüğünün bozulmasına neden olan çok çeşitli 
etmenler sonucu ortaya çıkan semptom ve klinik 
muayene bulgularıyla karakterize bir hastalıktır 
(Samut, 2013). Ağrı, deformite ve devamında 

kronik dizabiliteye neden olarak, hastaların günlük 
yaşam aktivitelerini kısıtlar (Coşkun, 2013; Altın 
vd., 2013; Yıldız, 2009; Jakobsson ve Hallberg, 
2006; Sadosky vd., 2010; Beyazova ve Gökçe, 
2000). Ağrı çoğu zaman tutulan ekleme lokalizedir 
ve hareketle gün içinde artar, dinlenme ile azalır 
(Uludağ, 2012; Arslan, 2000; Kelly, 2006). Genç 
hastalarda klinik bulgularda önceden geçirilmiş 
bir zedelenme veya menisektomiye bağlı olarak 
izole OA saptanır. Çalışmamızdaki 68 hastada 
da geçirilmiş artroskopik menisektomi hikayesi 
vardır. Klinik bulgularda Ağrı, eklem tutukluğu, 
krepitasyon, hareket kısıtlılığı, sinovit, eklem 
yüzeyi genişlemesi, kas artrofisi, deformite ve 
fonksiyon kaybı, görülür (Azarfam, 2013). 

Genç hastalarda gelişen diz osteoartriti için kon-
servatif yöntemler ile tedavi anlamlıdır. 

Çalışmamızda uyguladığımız pratik eklem lavajı 
ve eklem içi hyaluronik asit enjeksiyonu kom-
binasyonu ile 1 yıllık takibimizde elde ettiğimiz 
başarı (HSSS unda 67 den 87 ye artış, analgesik  
kullanımının azalması ve harekette artış) literatüre 
göre anlamlıdır (Edelson vd., 1995; Forster ve 
Straw, 2003; Navarro vd., 2006). Hastalarımızın 
genç olması çalışmamızda elde ettiğimiz sonu-
caolumlu katkıda bulunmuştur. Çalışmamızdaki 
travmatik osteoartrit hastalarında eklem yapısal 
bozukluğu olmaması sonuca olumlu katkı yap-
mıştır. Çalışmamızda ileri evre hasta olmaması 
çalışmamızın kısıtlılığıdır. Takip süremizin 1 yılla 
sınırlı olması çalışmamızdaki kısıtlılıktır.
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Özet: Bu araĢtırmanın amacı; iĢ hayatı içerisinde aktif görev alan kadın katılımcıların 
yaĢamıĢ olduğu ortopedik bazı sorunların belirlenmesi ve bu ortaya çıkan sorunların iĢ 
hayatı içerisindeki performans ve verimlilikleri üzerine etkilerinin ortaya çıkarılması 
Ģeklindedir. Uygulamalı olarak gerçekleĢtirilen bu çalıĢmada ölçekli bir anket 
kullanılmıĢtır. Kullanılan anket iki bölümden oluĢmaktadır. Ġlk bölümde katılımcıların 
demografik özelliklerinin belirlenmesine yönelik sorular, ikinci bölümde ise 5‟li lirekt 
ölçekten oluĢan sorular bulunmaktadır. AraĢtırmada kullanılan ölçme aleti ilk kez 
kullanıldığından bir ön teste tabi tutulmuĢtur. Ön test Ġstanbul ilinde bulunan (n=20) 
bayan katılımcıya uygulanmıĢtır. Uygulamaya katılanlardan elde edilen veriler SPSS 18 
istatistik programı ile analiz edilmiĢtir. Ön test sonrasında Cronbach‟s Alpha kat sayısı 
olarak 0.719 kat sayısı elde edilmiĢtir. Bu değer araĢtırmada kullanılan ölçme aletinin 
oldukça güvenilir olduğunu göstermektedir. Asıl araĢtırmanın evreni Ġstanbul, Ankara, 
Bursa, Kocaeli, Ġzmit, Tekirdağ ve Edirne illerinde bulunan ortopedi ve travmatoloji ile 
fiziksel anlamda romatizmal rahatsızlık yaĢayan bayan katılımcılar oluĢturmaktadır. 
(n=4378) katılımcıya elden, mail, posta ve yüz yüze görüĢmek koĢulu ile dağıtılan anket 
formlarından geri dönüĢ (n=2461) adettir. Bu dönen anketlerin sadece (n=1351) adeti 
uygulamaya uygun bulunmuĢtur. Tüm katılımcılar rast gele seçilmiĢ ve araĢtırmada 
basit rassal yöntem uygulanmıĢtır. AraĢtırma yaklaĢık olarak 11 ay sürmüĢtür. Analize 
uygun bulunan formlar SPSS 18 programına yüklenmiĢ ve güvenirlilik geçerlilik testi, 
anova, t testi, kuruskal – Wallis Testi, Faktör, Hipotez ve Mann – Whitney U 
testlerinden yararlanılmıĢtır. Alpha kat sayısı olarak 0.769 kat sayısı elde edilmiĢtir. 
AraĢtırma sonucunda katılımcıların büyük çoğunluğunun romatizmalı hastalıklar ve 
eklem rahatsızlıkları nedeniyle büyük sorun yaĢadığı görülmüĢtür. Ortaya çıkan bu 
sorunlar katılımcıların sosyal yaĢam konforunu olumsuz etkilediği gibi yaptıkları iĢ ile 
görevlerinde baĢarı kaybına neden olduğunu göstermiĢtir. Ayrıca bu rahatsızlıkları 
yaĢayan katılımcıların büyük çoğunluğu yaĢadığı rahatsızlığın ortaya çıkardığı ağrılı 
durumlar nedeniyle iĢ performans ve verimliliğinde de azalmalara neden oluĢturduğunu 
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Özet: Bu araĢtırmanın amacı; iĢ hayatı içerisinde aktif görev alan kadın katılımcıların 
yaĢamıĢ olduğu ortopedik bazı sorunların belirlenmesi ve bu ortaya çıkan sorunların iĢ 
hayatı içerisindeki performans ve verimlilikleri üzerine etkilerinin ortaya çıkarılması 
Ģeklindedir. Uygulamalı olarak gerçekleĢtirilen bu çalıĢmada ölçekli bir anket 
kullanılmıĢtır. Kullanılan anket iki bölümden oluĢmaktadır. Ġlk bölümde katılımcıların 
demografik özelliklerinin belirlenmesine yönelik sorular, ikinci bölümde ise 5‟li lirekt 
ölçekten oluĢan sorular bulunmaktadır. AraĢtırmada kullanılan ölçme aleti ilk kez 
kullanıldığından bir ön teste tabi tutulmuĢtur. Ön test Ġstanbul ilinde bulunan (n=20) 
bayan katılımcıya uygulanmıĢtır. Uygulamaya katılanlardan elde edilen veriler SPSS 18 
istatistik programı ile analiz edilmiĢtir. Ön test sonrasında Cronbach‟s Alpha kat sayısı 
olarak 0.719 kat sayısı elde edilmiĢtir. Bu değer araĢtırmada kullanılan ölçme aletinin 
oldukça güvenilir olduğunu göstermektedir. Asıl araĢtırmanın evreni Ġstanbul, Ankara, 
Bursa, Kocaeli, Ġzmit, Tekirdağ ve Edirne illerinde bulunan ortopedi ve travmatoloji ile 
fiziksel anlamda romatizmal rahatsızlık yaĢayan bayan katılımcılar oluĢturmaktadır. 
(n=4378) katılımcıya elden, mail, posta ve yüz yüze görüĢmek koĢulu ile dağıtılan anket 
formlarından geri dönüĢ (n=2461) adettir. Bu dönen anketlerin sadece (n=1351) adeti 
uygulamaya uygun bulunmuĢtur. Tüm katılımcılar rast gele seçilmiĢ ve araĢtırmada 
basit rassal yöntem uygulanmıĢtır. AraĢtırma yaklaĢık olarak 11 ay sürmüĢtür. Analize 
uygun bulunan formlar SPSS 18 programına yüklenmiĢ ve güvenirlilik geçerlilik testi, 
anova, t testi, kuruskal – Wallis Testi, Faktör, Hipotez ve Mann – Whitney U 
testlerinden yararlanılmıĢtır. Alpha kat sayısı olarak 0.769 kat sayısı elde edilmiĢtir. 
AraĢtırma sonucunda katılımcıların büyük çoğunluğunun romatizmalı hastalıklar ve 
eklem rahatsızlıkları nedeniyle büyük sorun yaĢadığı görülmüĢtür. Ortaya çıkan bu 
sorunlar katılımcıların sosyal yaĢam konforunu olumsuz etkilediği gibi yaptıkları iĢ ile 
görevlerinde baĢarı kaybına neden olduğunu göstermiĢtir. Ayrıca bu rahatsızlıkları 
yaĢayan katılımcıların büyük çoğunluğu yaĢadığı rahatsızlığın ortaya çıkardığı ağrılı 
durumlar nedeniyle iĢ performans ve verimliliğinde de azalmalara neden oluĢturduğunu 
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Özet: Bu araĢtırmanın amacı; iĢ hayatı içerisinde aktif görev alan kadın katılımcıların 
yaĢamıĢ olduğu ortopedik bazı sorunların belirlenmesi ve bu ortaya çıkan sorunların iĢ 
hayatı içerisindeki performans ve verimlilikleri üzerine etkilerinin ortaya çıkarılması 
Ģeklindedir. Uygulamalı olarak gerçekleĢtirilen bu çalıĢmada ölçekli bir anket 
kullanılmıĢtır. Kullanılan anket iki bölümden oluĢmaktadır. Ġlk bölümde katılımcıların 
demografik özelliklerinin belirlenmesine yönelik sorular, ikinci bölümde ise 5‟li lirekt 
ölçekten oluĢan sorular bulunmaktadır. AraĢtırmada kullanılan ölçme aleti ilk kez 
kullanıldığından bir ön teste tabi tutulmuĢtur. Ön test Ġstanbul ilinde bulunan (n=20) 
bayan katılımcıya uygulanmıĢtır. Uygulamaya katılanlardan elde edilen veriler SPSS 18 
istatistik programı ile analiz edilmiĢtir. Ön test sonrasında Cronbach‟s Alpha kat sayısı 
olarak 0.719 kat sayısı elde edilmiĢtir. Bu değer araĢtırmada kullanılan ölçme aletinin 
oldukça güvenilir olduğunu göstermektedir. Asıl araĢtırmanın evreni Ġstanbul, Ankara, 
Bursa, Kocaeli, Ġzmit, Tekirdağ ve Edirne illerinde bulunan ortopedi ve travmatoloji ile 
fiziksel anlamda romatizmal rahatsızlık yaĢayan bayan katılımcılar oluĢturmaktadır. 
(n=4378) katılımcıya elden, mail, posta ve yüz yüze görüĢmek koĢulu ile dağıtılan anket 
formlarından geri dönüĢ (n=2461) adettir. Bu dönen anketlerin sadece (n=1351) adeti 
uygulamaya uygun bulunmuĢtur. Tüm katılımcılar rast gele seçilmiĢ ve araĢtırmada 
basit rassal yöntem uygulanmıĢtır. AraĢtırma yaklaĢık olarak 11 ay sürmüĢtür. Analize 
uygun bulunan formlar SPSS 18 programına yüklenmiĢ ve güvenirlilik geçerlilik testi, 
anova, t testi, kuruskal – Wallis Testi, Faktör, Hipotez ve Mann – Whitney U 
testlerinden yararlanılmıĢtır. Alpha kat sayısı olarak 0.769 kat sayısı elde edilmiĢtir. 
AraĢtırma sonucunda katılımcıların büyük çoğunluğunun romatizmalı hastalıklar ve 
eklem rahatsızlıkları nedeniyle büyük sorun yaĢadığı görülmüĢtür. Ortaya çıkan bu 
sorunlar katılımcıların sosyal yaĢam konforunu olumsuz etkilediği gibi yaptıkları iĢ ile 
görevlerinde baĢarı kaybına neden olduğunu göstermiĢtir. Ayrıca bu rahatsızlıkları 
yaĢayan katılımcıların büyük çoğunluğu yaĢadığı rahatsızlığın ortaya çıkardığı ağrılı 
durumlar nedeniyle iĢ performans ve verimliliğinde de azalmalara neden oluĢturduğunu 
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Özet: Humerus pseudartrozu, humerus kemiğinin çeşitli 
nedenlerden dolayı kaynamaması demektir. Humerus 
cisim kaynamamasında, omuz ve dirsek eklem sertliği, 
ağrı ve güçsüzlüğe bağlı morbidite sıktır. Humerus 
pseudartrozlarının tedavisinin başarılı olması için pse-
udoartroz tipi¬nin belirlenmesi önemlidir. Fonksiyonel 
bir üst ekstremite için kabul edilebilir sınırlarda kaynama 
sağlanması önemlidir. Humerus cisim kırıklarının büyük 
çoğunluğu konservatif yöntemlerle tedavi edilir. Ancak 
yüksek enerjili travmalardan kaynaklanan humerus kı-
rıklarında konservatif tedavi başarısız olur. Bu durumda 
cerrahi tedavi gerekir. Humerus kırıklarında cerrahi 
tedavi açık kırıklar, kırıkla beraber damar yaralanması 
olması, bununla birlikte ipsilateral önkol kırığının olması 
segmenter kırıklar, patolojik kırıklar, bilateral humerus 
kırıkları, radial sinir lezyonu olması, penetran yaralan-
maya bağlı nörolojik defisit olması, kırığın eklem içine 
uzanması durumlarında uygulanır. Kullanılan cerrahi 
yöntemlerden eksternal tesbit yöntemleri, gelişen kilit-
leme özellikleriyle artan mekanik stabiliteleri sayesinde 
kanal içi çivileme ile de kaynamama tedavisinde başarılı 
sonuçlar verebilir. Bu bağlamda çalışmada eksternal tes-
pit yöntemlerinin sunulması amaçlanmıştır. Çalışmaya; 
12 hastaya humerus avasküler pseudoartrozu nedeniyle 
uygulanan kırık uçlarını canlandırma sonrası, unilateral 
eksternal fiksatörle akut kompresyon sonrası, ortalama 
4.3 ayda elde edilen tam kaynama vakaları dahil edil-
miştir (Figür 1-2-3-4-5-6). Çalışma sonunda hastalarda 
omuz ve dirsek fonksiyonları etkilenmemiş, herhangi 
bir komplikasyon gelişmemiştir. 

Anahtar Kelimeler:  Humerus, Avasküler Pseudoartroz, 
Eksternal Fiksatör

Abstract: Humerus pseudarthrosis means that humerus 
bone does not bond because of various reasons. Shoulder 
and elbow joint stiffness, pain and weakness-related 
morbidity are frequent in humeral shaft nonunion. It 
is very important to define type of pseudarthrosis in 
order for the treatment of humerus pseudarthrosis to 
be successful.  It is significant to provide bonding in 
acceptable levels for a functional upper extremity. The 
majority of humeral shaft fractures are treated with 
conservative methods. However, conservative treatments 
fail in humerus fractures resulting from high-energy 
traumas. In this case surgical treatment is necessary. 
Surgical treatment is applied in humerus fractures in 
case of compound fractures, vein damage together with 
the fracture, ipsilateral forearm fracture, segmenter frac-
tures, pathologic fractures, bilateral humerus fractures, 
radial nerve lesions, neurological deficit resulting from 
penetrating injury, and when the fracture extends into the 
joint. Successful results can be obtained in the treatment 
of nonunion with the external fixation method counted 
among the surgical methods used and intramedullary 
nailing thanks to its mechanical stabilities that increase 
with the developing locking characteristics.  Within this 
context, it is aimed to present external binding methods 
in this study. Full bonding cases of 12 patients which 
were obtained in approximately 4.3 months following 
vivification of fracture ends applied because of humerus 
avascular pseudarthrosis, and after acute compression 
with unilateral external fixator, are included in the study. 
(Figures 1-2-3-4-5-6). Shoulder and elbow functions of 
the patients were not influenced, and no complication 
developed at the end of the study. 

Key Words: Humerus, Avascular Pseudarthrosis, 
External Fixato
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Özet: Bu araĢtırmanın amacı; iĢ hayatı içerisinde aktif görev alan kadın katılımcıların 
yaĢamıĢ olduğu ortopedik bazı sorunların belirlenmesi ve bu ortaya çıkan sorunların iĢ 
hayatı içerisindeki performans ve verimlilikleri üzerine etkilerinin ortaya çıkarılması 
Ģeklindedir. Uygulamalı olarak gerçekleĢtirilen bu çalıĢmada ölçekli bir anket 
kullanılmıĢtır. Kullanılan anket iki bölümden oluĢmaktadır. Ġlk bölümde katılımcıların 
demografik özelliklerinin belirlenmesine yönelik sorular, ikinci bölümde ise 5‟li lirekt 
ölçekten oluĢan sorular bulunmaktadır. AraĢtırmada kullanılan ölçme aleti ilk kez 
kullanıldığından bir ön teste tabi tutulmuĢtur. Ön test Ġstanbul ilinde bulunan (n=20) 
bayan katılımcıya uygulanmıĢtır. Uygulamaya katılanlardan elde edilen veriler SPSS 18 
istatistik programı ile analiz edilmiĢtir. Ön test sonrasında Cronbach‟s Alpha kat sayısı 
olarak 0.719 kat sayısı elde edilmiĢtir. Bu değer araĢtırmada kullanılan ölçme aletinin 
oldukça güvenilir olduğunu göstermektedir. Asıl araĢtırmanın evreni Ġstanbul, Ankara, 
Bursa, Kocaeli, Ġzmit, Tekirdağ ve Edirne illerinde bulunan ortopedi ve travmatoloji ile 
fiziksel anlamda romatizmal rahatsızlık yaĢayan bayan katılımcılar oluĢturmaktadır. 
(n=4378) katılımcıya elden, mail, posta ve yüz yüze görüĢmek koĢulu ile dağıtılan anket 
formlarından geri dönüĢ (n=2461) adettir. Bu dönen anketlerin sadece (n=1351) adeti 
uygulamaya uygun bulunmuĢtur. Tüm katılımcılar rast gele seçilmiĢ ve araĢtırmada 
basit rassal yöntem uygulanmıĢtır. AraĢtırma yaklaĢık olarak 11 ay sürmüĢtür. Analize 
uygun bulunan formlar SPSS 18 programına yüklenmiĢ ve güvenirlilik geçerlilik testi, 
anova, t testi, kuruskal – Wallis Testi, Faktör, Hipotez ve Mann – Whitney U 
testlerinden yararlanılmıĢtır. Alpha kat sayısı olarak 0.769 kat sayısı elde edilmiĢtir. 
AraĢtırma sonucunda katılımcıların büyük çoğunluğunun romatizmalı hastalıklar ve 
eklem rahatsızlıkları nedeniyle büyük sorun yaĢadığı görülmüĢtür. Ortaya çıkan bu 
sorunlar katılımcıların sosyal yaĢam konforunu olumsuz etkilediği gibi yaptıkları iĢ ile 
görevlerinde baĢarı kaybına neden olduğunu göstermiĢtir. Ayrıca bu rahatsızlıkları 
yaĢayan katılımcıların büyük çoğunluğu yaĢadığı rahatsızlığın ortaya çıkardığı ağrılı 
durumlar nedeniyle iĢ performans ve verimliliğinde de azalmalara neden oluĢturduğunu 

GİRİŞ

Humerus cisim kırıkları üst ekstremitenin sık 
rastlanan kırıklarıdır. Tedavi hastaya ve kırığa 
göre değişir. Ameliyatsız tedavi ilk planda dü-
şünülmesi gereken tedavidir. Hastanın kol çapı, 
kilolu olması ve tedaviye yeterince uyum göster-
memesi ameliyatsız tedavileri başarısız kılabilir 
ve kaynamama ortaya çıkabilir. Ameliyatlı tedavi; 
humerus kırığının açık içeriden veya dışarıdan 
özel implantlarla (plak, vida, çivi, fiksatör vb.) 
tespitidir.  Açık kırıklar, yüksek enerjili yaralan-
malar  acil cerrahi olarak tespit edilmelidirler. 
Humerus kırığında kaynamama çok nadir değildir. 
Ameliyatsız tedavilerde biraz daha fazla olmak 
üzere her iki tedavi seçeneğinde de kaynamama 
ortaya çıkabilir (www.kadirbacakoglu.com).

Humerus kırıklarında genellikle 8-10 hafta arasında 
kaynama olması beklenir. Kırık 3-4 ay süre ile 
kaynamamış ise kaynama gecikmesinden bahse-
dilir. Eğer 6-8 ay içinde kaynama gözlenmezse 
psödoartroz mevcuttur (Şener, 2005; Rockwood 
ve Green, 2001). Humerus pseudartrozları tüm 
pseudartroz olgularının büyük bir bölümünü 
oluşturmaktadır (Boyd vd., 1965). İnterpozisyon, 
açık kırık nedeni ile geç müdahale, yetersiz kon-
sevatif tedavi ve uygun olmayan cerra hi girişim 
buna nedendir (Akgün vd., 1985). Humerus pse-
udartrozun cerrahi tedavi sinde başarı pseuduatroz 
tipinin saptanmasına bağlıdır (Muller vd., 1979; 
Akgün vd., 1985).

Beklenen kaynama süresinin üzerinden 2-3 ay 
geçmesine rağmen kırıkta klinik ve radyolojik 
ilerleme sağlanamıyorsa bu durumu kaynamama 
olarak kabul edilir (Chapman, 2001). Bir kırığın 
kaynamaması çok etmenli bir olaydır ve farklı 
patolojik mekanizmalarla farklı kaynamama tipleri 
meydana gelmektedir. Doğru bir tedavi planı için 

kaynamamaya sebep olabilecek bu etmenlerin iyi 
değerlendirilmesi gereklidir. Sistemik ve lokal 
etmenler olarak iki temel grupta incelendiğinde, 
sistemik olanların başlıcaları malnutrüsyon, dia-
bet, sigara bağımlılığı, osteoporoz ve non-steroid 
antiinflamatuar ilaçlardır (NSAİİ). Lokal etmenler 
ise enfeksiyon, yetersiz dolaşım, biyomekanik 
dengesizlik, redüksiyon sonrası yetersiz kemik 
teması ve yaralanmanın şiddeti olarak sayılabilir 
(Reisoğlu ve Ağuş, 2008).

Humerus pseudartrozlarında etkili olan faktörlerden 
en önemlisi kırığın tipidir. En sık olarak çok az 
kemik temasının bulunduğu transvers kırıklarda 
görülür. Parçalı ve segmenter kırıklarda da bu 
sorun karşımıza çıkmaktadır. Çevresel yumuşak 
doku hasarının fazla olduğu açık kırıklar da nonu-
niona eğilimlidir (Şener, 2005). Kaynamamanın 
nedenleri; yüksek enerjili parçalı kırıkların olması, 
kırık bölgesinin kan dolaşımının çok yeterli ol-
mayışı, hastanın ileri yaşta ve kemik kalitesinin 
zayıf olması,   dıştan kırık bölgesinin yeterli tespit 
edilememesi, cerrahi olarak teknik yetersizlikler, 
kullanılan implanta bağlı yetersizlikler, takip 
eksiklikleri olabilir (www.kadirbacakoglu.com).  
Kaynamayı zorlaştıran diğer bir sebep de yetersiz 
redüksiyon, yetersiz stabilitedir (Şener, 2005).

Humerus kırığı kaynamadığı zaman öncelikle 
konservatif tedavi, eğer başarı sağlanamıyorsa 
cerrahi tedavi uygulanır (Şener, 2005). Tedavide 
kırık bölgesinin tazelenmesi, greftlenmesi (kemik 
aşısı) ve en uygun en stabil şekilde tekrar tespiti 
esastır. Özenli cerrahi teknik gerektirir. Yetersiz 
cerrahi tedavileri dolayısıyla uzun süreli kayna-
mayan birçok defa ameliyat olan humerus cisim 
kırığı kaynamamaları daha özellikli durumlardır 
(www.kadirbacakoglu.com). Cerrahi tedavi yön-
temlerinin; avasküler segmentin rezeksiyonu, 
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Özet: Bu araĢtırmanın amacı; iĢ hayatı içerisinde aktif görev alan kadın katılımcıların 
yaĢamıĢ olduğu ortopedik bazı sorunların belirlenmesi ve bu ortaya çıkan sorunların iĢ 
hayatı içerisindeki performans ve verimlilikleri üzerine etkilerinin ortaya çıkarılması 
Ģeklindedir. Uygulamalı olarak gerçekleĢtirilen bu çalıĢmada ölçekli bir anket 
kullanılmıĢtır. Kullanılan anket iki bölümden oluĢmaktadır. Ġlk bölümde katılımcıların 
demografik özelliklerinin belirlenmesine yönelik sorular, ikinci bölümde ise 5‟li lirekt 
ölçekten oluĢan sorular bulunmaktadır. AraĢtırmada kullanılan ölçme aleti ilk kez 
kullanıldığından bir ön teste tabi tutulmuĢtur. Ön test Ġstanbul ilinde bulunan (n=20) 
bayan katılımcıya uygulanmıĢtır. Uygulamaya katılanlardan elde edilen veriler SPSS 18 
istatistik programı ile analiz edilmiĢtir. Ön test sonrasında Cronbach‟s Alpha kat sayısı 
olarak 0.719 kat sayısı elde edilmiĢtir. Bu değer araĢtırmada kullanılan ölçme aletinin 
oldukça güvenilir olduğunu göstermektedir. Asıl araĢtırmanın evreni Ġstanbul, Ankara, 
Bursa, Kocaeli, Ġzmit, Tekirdağ ve Edirne illerinde bulunan ortopedi ve travmatoloji ile 
fiziksel anlamda romatizmal rahatsızlık yaĢayan bayan katılımcılar oluĢturmaktadır. 
(n=4378) katılımcıya elden, mail, posta ve yüz yüze görüĢmek koĢulu ile dağıtılan anket 
formlarından geri dönüĢ (n=2461) adettir. Bu dönen anketlerin sadece (n=1351) adeti 
uygulamaya uygun bulunmuĢtur. Tüm katılımcılar rast gele seçilmiĢ ve araĢtırmada 
basit rassal yöntem uygulanmıĢtır. AraĢtırma yaklaĢık olarak 11 ay sürmüĢtür. Analize 
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uzun bir kompresyon plağı ile rijit tespit, kırık 
hattının greftlenmesi, kilitli intramedüller çivilerle 
plak osteosentez (Akgün vd., 1985), elektrik 
stimülasyon eksternal fiksatörlerle tedavi  en sık 
kullanılan tedavi seçenekleridir (Şener, 2005).  

KLİNİK BULGULAR

Kırık iyileşmesi beklenen sürede tamamlanmazsa 
kaynama gecikmesinden bahsedilir. Erken tanın-
ması tedavinin erken başlayabilmesi açısından 
çok önemlidir. Klinik bulgular arasında şişme, 
ısı artışı, kızarıklık ve kısmi yük vermede ağrı 
olması sayılabilir. Laboratuvar bulgularında CRP, 
sedimantasyon ve lökosit sayımı normal çıkar. 
Radyolojik olarak tespit gereçlerinde gevşeme 
görülebilir. Eğer başlangıçta tam denge hedeflen-
diyse kırık uçlarındaki boşluğun genişlemesi ve 
kallus oluşumu tespit yetersizliğinin bulgularıdır. 
Tam tersine eğer başlangıçta yapılan tespit ile 
göreceli denge hedeflendiyse kallus oluşumu 
beklenir (McKee, 2001). Kaynama gecikmesi ile 
kaynamama arasında ki en önemli fark kaynama 
gecikmesinin kendiliğinden kaynamaya doğru 
ilerleyebilmesine karşın kaynamama da kendi-
liğinden iyileşmenin söz konusu olmamasıdır. 
Yalancı eklem oluşumu ise yıllar süren bir süreç 
sonucu kronik, sinovyal bir eklem oluşumudur. 
Ağrısızdır ve ancak cerrahi olarak tedavi edilebilir 
(Reisoğlu ve Ağuş, 2008; Frölke ve Patka, 2007). 

SINIFLANDIRMA

Weber ve Cech’in 1976 yılında Humerus pse-
udartrozunu iki gruba ayırmıştır ve yaptıkları 
sınıflandırma hala geçerliliğini sürdürmektedir 
(Chapman, 2001):

a) Biyolojik olarak aktif olanlar (canlı/vasküler): 
Kallus yanıtının iyi olduğu yani kırık parçala-

rının biyolojisinin iyi olduğu kaynamamalardır. 
Bu tip kaynamamaların tedavisinde biyolojiyi 
iyileştirici bir ek tedaviye ihtiyaç duyulmaz 
asıl gerekli olan mekanik olarak varsa şekil 
bozukluğunun düzeltilmesi ve kaynamama 
sahasındaki dengenin arttırılmasıdır. Bu da 
kompresyon plaklama ya da oymalı kilitli 
intramedüller çivileme gibi internal ya da 
ilizarov gibi fiksatörlerle eksternal olarak 
sağlanabilir. Vasküler olmalarına rağmen ke-
mik oluşturamadıkları için kemik oluşumunu 
uyaran ostoeprogenitor hücrelerin, osteoindüktif 
proteinlerin ve osteokondüktif matriksin elde 
edilebilmesi amacıyla dekortikasyon ve otojen 
kansellöz greft uygulanması önerilmektedir 
(Reisoğlu ve Ağuş, 2008).

b) Biyolojik olarak aktif olmayanlar (cansız/
avasküler): Bu kaynamama tipinde kemik 
parçaları cansızdır dolayısıyla biyolojik her-
hangi bir reaksiyon oluşturma kapasitesine 
sahip değildirler. Sintigrafik olarak zayıf kan-
lanmaları nedeniyle düşük aktivite gösterirler. 
Direkt grafilerde kallus görülmez (Reisoğlu 
ve Ağuş, 2008). 

Cansız kaynamamalar 4 alt tipe ayrılır. 

•	 Kama şeklindeki cansız kaynamamalarda 
kanlanması bozuk bir ara parça mevcuttur. 
Bu parça ana parçalardan birine kaynarken 
diğerine kaynamaz.

•	 İkinci tip olan parçalı kaynamalarda nekrotik 
parça sayısı birden fazladır.

•	 Üçüncü tip kayıplı ( defekt ) kaynamamalardır.

Dördüncü tip olan atrofik kaynamamalar ise aslında 
ilk üç tipin zaman içinde geldiği noktadır (Frölke 
ve Patka, 2007). Oluşum sebebi esas olarak kırık 
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hattına komşu kemik parçalarının yaralanmanın 
şiddeti ya da kötü cerrahi teknikler neticesinde 
cansız hale gelmesidir. Kaynamanın sağlanabilmesi 
için sadece tespitin dengelenmesi yeterli değildir. 
Cansız kemiklerin uzaklaştırılması, kırık uçları 
arasındaki fibrotik dokuların temizlenmesi, canlı 
kemik uçlarının temasının sağlanması ve ilave 
olarak greftleme ile biyolojik canlandırmada 
tedaviye eklenmelidir. Tedavi seçenekleri içinde 
seçim kemik kaybının büyüklüğüne göre yapıl-
malıdır. Bunlar basit kısaltma, karşılıklı kısaltma, 
kısaltma ve uzatma (kallus distraksiyon) ya da 
defektli sahanın canlı kemikle köprülenmesi (tibia 
pro fibula) olabilir (Reisoğlu ve Ağuş, 2008). 

Avasküler kaynamamalar kırık iyileşmesinin 
erken aşamaları üzerine etki eden olumsuz fak-
törler sonucu oluşurken, vasküler kaynamamalar 
sıklıkla kırık iyileşmesinin yeniden şekillenme 
(reorganizasyon) dönemine etki eden faktörler 
sonucu oluşmaktadır (Marsh, 1998).

HUMERUS PSEUDARTROZLARIN TEDA-
VİSİNDE EKSTERNAL TESPİT YÖNTEMİ

Kırık kaynama yokluklarının tedavisi hala, or-
topedik cerrah için çözümü güç sorunlardandır. 
Tek bir tedavi yöntemi yoktur (Atalar vd., 2008). 
Humerus cisim kaynamaması tedavisinde farklı 
yöntemler tanımlanmıştır (Atalar vd., 2008; Otsuka 
vd., 1998). Kabul edilebilir sınırlarda kemik kay-
naması ve fonksiyonel bir üst ekstremite tedavinin 

temel amacıdır (Sügün vd., 2012). Kaynamamaya 
enfeksiyon, yumuşak doku kaybı ile deformite 
ve kısalık eşlik edebilmektedir, Kaynamama için 
internal ve eksternal birçok teknik belirtilmiştir. 
Kaynamayan kemik uçlarının çıkartılması, damarlı 
fibula veya fibula grefti, damarlı kas greftleri ile 
birlikte internal fiksasyon uygulamaları, elektrik 
stimulasyon gibi uygulamalar kaynamamada bir 
seçenektir. Fakat kısalık ve deformite gibi ek 
patolojiler tedavisinde kısıtlı kalmaktadır (Atalar 
vd., 2008). 

Çalışmanın konusunu teşkil eden eksternal 
tespit yöntemi, enfekte psödoartrozlarda, açık 
kırıklarda ve yanıkları içeren kırıklarda uygu-
lanabilir. Plak vida ve intramedüller çivilemeye 
göre izole humerus kırıklarında daha az oranda 
ihtiyaç hissedilen bir tedavi metodudur. Bütün 
bu teknikler düzgün bir şekilde uygulandığında 
hastaların büyük bir çoğunluğunda tatmin edici 
sonuçlar alınabilmektedir (Öztürkmen vd., 2002).

Eksternal tespit ile tedavide sıklıkla tercih edilen 
yöntem İlizarov’dur. Anafikir olarak distraksiyonun 
dokulardaki canlandırıcı ve gençleştirici etkisine 
dayanır. Yöntem batıya geldikten sonra hidrok-
siapatit kaplı yarım çiviler, karbonfiber halkalar 
ve Stewart Gough menteşeleri gibi teknolojik 
ilerlemeler kaydetse de düşünce değişmemiştir 
(Reisoğlu ve Ağuş, 2008; Atkins, 2007).
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Şekil 1A, 1B: 69 yaşında bir bayan hastada enfekte sol humerus pseudoartroz (5 ay önce ka-
palı humerus kırığı nedeniyle plakla tespit edilmiş), External tespit ve greftleme uygulanmış 

hali ve aynı hastanın ameliyattan 6 ay sonraki grafisi (Aynacı vd., 2000).

Distraksiyon osteogenezisinin ve/veya kemik ta-
şınmasının gerekli olduğu ciddi kemik kaybı olan 
olgularda, çevre yumuşak dokularda yaralanma 
sonucu oluşan ağır nedbe dokularının varlığında 
ve canlı kemikte enfeksiyon varlığında birincil 
tespit yöntemi olarak tercih edilmelidir. Bu tip 
olgular tüm cerrahi ile tedavi edilen kaynama-
maların yaklaşık olarak % 5’ini oluşturmaktadır. 
Uzun tespit süreleri, ağrı ve çivi yolu problemleri 
bu tespit şeklinin dezavantajlarıdır (Cherny ve 
Zorn, 1994).

Kemiğin belirgin şekilde cansız olmadığı enfekte 
kaynamamalarda ilizarov yöntemi ile elde edi-
len stabilite, kortikotominin yarattığı kanlanma 
ve kaynama süreci ilerledikçe gelişen kemik 
içi dolaşımın yeniden oluşması enfeksiyonun 
gerilemesine yardımcı olur (Reisoğlu ve Ağuş, 
2008; Atkins, 2007).

İlizarov yöntemi hem hipertrofik hem de atrofik 
kaynamamalarda uygulanabilir. Hipertrofik kay-
namamalarda distraksiyon ve stabilite artışı ile 

kompresyona kıyasla daha çabuk kaynama elde 
etmek aynı zamanda kısalık ve deformiteleri de 
düzeltebilmek mümkündür (Reisoğlu ve Ağuş, 
2008; Atkins, 2007). İlizarov eksternal fiksatörü ile 
uygulanan distraksiyon osteogenezi uygulamaları 
ile birlikte yapılan psödoartroz sahasından akut 
kısaltma ve aynı kemikteki diğer segmentten 
uzatma yapılmaktadır. İlizarov ve arkadaşları, 
kendi geliştirdikleri yöntem ve fiksatörle, aynı 
anda, hastanın günlük aktivitelerini kısıtlamadan, 
eklem fonksiyonlarını koruyarak kaynamayı ba-
şarmış, deformiteyi düzeltmiş, uzunluğu yeniden 
sağlamıştır. Bu teknik sayesinde kemik defekt-
lerinin kapatılması ve enfeksiyon gibi hastaya 
morbidite getiren ek patolojiler giderilmiş aynı 
zamanda kısalıkta telafi edilmiştir (Atalar vd., 
2008; Ilizarov, 1989).

Humerus diafiz kırıkları konservatif yöntemlerle 
genelde başarı ile tedavi edilebilirse de, hastala-
rın takipleri sırasında fragmanlar arası belirgin 
deplasman, yumuşak doku interpozisyonu, kabul 
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edilemez sınırlarda angulasyon ve yeterli süre 
geçmesine rağmen kırık iyileşme bulgularının 
görülememesi gibi nedenlerle cerrahi yöntemlere 
geçiş yapılabilir ya da açık kırık, transvers-kısa 
oblik kırık, nörovasküler yaralanma, multipl kı-
rıklar, kapalı redüksiyona rağmen kırık uçlarının 
deplase izlendiği yumuşak doku interpozisyonu 
düşündüren kırıklar, hastanın konservatif tedavi 
yöntemlerini tolere edemediği durumlarda cer-
rahi yöntemler tercih edilir (Atalar vd., 2008; 
Ilizarov, 1989).

İlizarov distraksiyon osteogenezi kavramını ortaya 
atmış ve psödartroz bölgesinin distrakte edilerek 
normal kemik dokusuna dönüştürülebileceğini 
ve kaynamanın sağlanabileceğini göstermiştir 
(Atalar vd., 2008; Ilizarov, 1989).

İlizarov yöntemi ile osteoporotik kemiklerde bile 
güçlü ve rijit fiksasyon sağlamak mümkündür. 
Ilizarov uygun stabilite, yeterli kanlanma ve 
fonksiyonel kullanımın bulunduğu durumlarda 
kırık bölgesindeki kallusun gerilme etkisiyle 
prolifere olma yeteneği olduğuna inanmıştır. 
Kırık ya da psödartroz bölgesinde yapılacak 
kontrollü distraksiyon-kompresyonların kallus 
volümünü arttırdığı gösterilmiştir (Atalar vd., 
2008; Ilizarov, 1989).

Ilizarov yöntemi deformitenin, enfeksiyonun, 
segment kaybı ya da kısalığın ve omuz ya da 
dirsek ekleminin hareket kısıtlılığının eşlik ettiği 
olgularda diğer tedavi yöntemlerine açık üstün-
lükler sağlamaktadır. Transosseöz tespit yöntemi 
ekstremite fonksiyonunu yeniden düzenler, artan 
damarlanma ile lokal doku beslenmesi ve osteo-
genez uyarılmış olur. Ilizarov, mekanik yüklenme 
sayesinde damarlanmanın ve doku beslenmesinin 
artmasıyla, tedavisi oldukça güç olan hipertrofik 
ve enfekte psödartrozların güvenilir bir şekilde 

iyileştiğini göstermiştir (Atalar vd., 2008; Iliza-
rov, 1989).

Gür ve ark. humerus psödartroz tanısı ile İlizarov 
sirküler eksternal fiksatör metodlarla tedavi ettikleri 
humerus psödartrozlarında sıkça gördükleri dirsek 
ve omuz eklem hareketlerindeki kısıtlılıkları gör-
mediklerini, yöntemin güvenli ve etkili olduğunu 
vurgulamışlardır (Atalar vd., 2008).

Lammens ve ark. İlizarov eksternal fiksatörü ile 
sağlanan güçlü fiksasyonun daha iyi fonksiyon 
ve kabul edilebilir süreler içinde önemli kompli-
kasyon yaşanmaksızın solid kaynama sağladığını 
bildirmişlerdir (Lammens vd., 1998). 

Yöntemin dezavantajlarından çerçevenin ağır 
olması karbon halkaların kullanılması ile azaltı-
labilir (Atalar vd., 2008). 

Sonuç olarak humerus psödartrozlarının tedavi-
sinde Ilizarov yöntemi klasik yöntemlere oranla 
üstünlükleri vardır. Ilizarov eksternal fiksatör 
uygulaması klasik humerus psödartrozlarında, 
kısa kaynama süresi ve düşük komplikasyon 
oranları ile, daha invazif klasik yöntemlere 
önemli bir alternatif oluşturduğu, ayrıca defor-
mite, enfeksiyon, defekt varlığı, kısalık ya da 
eklem hareket kısıtlılıklarının eşlik ettiği sorunlu 
humerus psödartrozlarında ise alternatifsiz bir 
tedavi yöntemidir (Atalar vd., 2008). 

UYGULAMA

Tarafımıza başvuran 12 humerus avasküler pse-
udoartrozu hastası çalışmamıza dahil edilmiştir 
(Figür 1-4). Hastalarımızın 8’i konservatif yön-
temlerle sonuç alınamamış hastalar ve 4 ü kırık 
sonrası plak-vida uygulaması sonrası kaynama 
elde edilememiş (1 vakaya iliak greftleme uygu-
lanmış) hastalardır. Tüm hastaların uygulamaları 
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Özet: Bu araĢtırmanın amacı; iĢ hayatı içerisinde aktif görev alan kadın katılımcıların 
yaĢamıĢ olduğu ortopedik bazı sorunların belirlenmesi ve bu ortaya çıkan sorunların iĢ 
hayatı içerisindeki performans ve verimlilikleri üzerine etkilerinin ortaya çıkarılması 
Ģeklindedir. Uygulamalı olarak gerçekleĢtirilen bu çalıĢmada ölçekli bir anket 
kullanılmıĢtır. Kullanılan anket iki bölümden oluĢmaktadır. Ġlk bölümde katılımcıların 
demografik özelliklerinin belirlenmesine yönelik sorular, ikinci bölümde ise 5‟li lirekt 
ölçekten oluĢan sorular bulunmaktadır. AraĢtırmada kullanılan ölçme aleti ilk kez 
kullanıldığından bir ön teste tabi tutulmuĢtur. Ön test Ġstanbul ilinde bulunan (n=20) 
bayan katılımcıya uygulanmıĢtır. Uygulamaya katılanlardan elde edilen veriler SPSS 18 
istatistik programı ile analiz edilmiĢtir. Ön test sonrasında Cronbach‟s Alpha kat sayısı 
olarak 0.719 kat sayısı elde edilmiĢtir. Bu değer araĢtırmada kullanılan ölçme aletinin 
oldukça güvenilir olduğunu göstermektedir. Asıl araĢtırmanın evreni Ġstanbul, Ankara, 
Bursa, Kocaeli, Ġzmit, Tekirdağ ve Edirne illerinde bulunan ortopedi ve travmatoloji ile 
fiziksel anlamda romatizmal rahatsızlık yaĢayan bayan katılımcılar oluĢturmaktadır. 
(n=4378) katılımcıya elden, mail, posta ve yüz yüze görüĢmek koĢulu ile dağıtılan anket 
formlarından geri dönüĢ (n=2461) adettir. Bu dönen anketlerin sadece (n=1351) adeti 
uygulamaya uygun bulunmuĢtur. Tüm katılımcılar rast gele seçilmiĢ ve araĢtırmada 
basit rassal yöntem uygulanmıĢtır. AraĢtırma yaklaĢık olarak 11 ay sürmüĢtür. Analize 
uygun bulunan formlar SPSS 18 programına yüklenmiĢ ve güvenirlilik geçerlilik testi, 
anova, t testi, kuruskal – Wallis Testi, Faktör, Hipotez ve Mann – Whitney U 
testlerinden yararlanılmıĢtır. Alpha kat sayısı olarak 0.769 kat sayısı elde edilmiĢtir. 
AraĢtırma sonucunda katılımcıların büyük çoğunluğunun romatizmalı hastalıklar ve 
eklem rahatsızlıkları nedeniyle büyük sorun yaĢadığı görülmüĢtür. Ortaya çıkan bu 
sorunlar katılımcıların sosyal yaĢam konforunu olumsuz etkilediği gibi yaptıkları iĢ ile 
görevlerinde baĢarı kaybına neden olduğunu göstermiĢtir. Ayrıca bu rahatsızlıkları 
yaĢayan katılımcıların büyük çoğunluğu yaĢadığı rahatsızlığın ortaya çıkardığı ağrılı 
durumlar nedeniyle iĢ performans ve verimliliğinde de azalmalara neden oluĢturduğunu 

bizim dışımızda hekimler tarafından yapılmıştır. 
Tarafımıza başvuran hastaların ortalama ilk kırılma 
anından bize başvuru anına kadar olan süreçleri 
13,4 aydır. Hastalarımızın tamamı kronik sigara 
kullanıcısıdır. Hastalarımızda çeşitli derecelerde 
omuz ve dirsek hareket kısıtlılıkları mevcuttu. 
Hastalarımızın 9 u bay ve 3 ü bayandır. Hasta-
larımızın yaş ortalaması 42,4 tür. Hastalarımızda 
herhangi bir enfeksiyon tespit edilmemiştir. Gerekli 
hazırlıklar yapıldıktan sonra, tüm hastalarımıza 
genel anestezi altında, pseudoartroz sahası minimal 
açılmıştır. Kırık uçları minimal rezeksiyonlarla 
kanlandırılmıştır, kırık hattına yakın bölgeler 
ayrıca drillenerek, bölgesel kan dolaşımının ve 
kallus oluşumunun stimilasyonu hedeflenmiştir. 
Skopi kullanılarak, proksimal ve distal shanz 
vidaları eklem fonksiyonunu etkilemeyecek şe-
kilde gönderilmiş ve unilateral external fiksatörle 
anatomik redüksiyon sağlanmıştır, kırık hattına 
akut kompresyon yapılmıştır (Figür 2-5). İnsizyon 
kapatılmış ve dren kullanılmamıştır. Hastalar 2 
günlük hastane yatışı sonrası poliklinikten takip 
edilmek üzere taburcu edilmişlerdir.

Hastalarımızın aktif olarak dirsek ve omuzlarını 
kullanmaları tavsiye edilmiş, egzersiz yapmaları 
için uyarılmışlar ve rehabilitasyon yaptırılmıştır. 
Hastalarımızın tamamında ortalama 4,3 ayda tam 
kaynama elde edilmiş ve fiksatörleri lokal anestezi 
ile çıkartılmıştır (Figür 6). Tüm hastalarımıza 2 
ay koruyucu plastizod brase kullandırılmıştır. 
Hastalarımızın tamamında tedavi öncesi omuz 
ve dirsek fonksiyonlarında artış sağlanmıştır.

TARTIŞMA

Humerus kırığında kaynamama çok nadir değildir. 
Ameliyatsız tedavilerde biraz daha fazla olmak 
üzere her iki tedavi seçeneğinde de kaynamama 
ortaya çıkabilir (www.kadirbacakoglu.com). Hu-

merus pseudartrozun cerrahi tedavi¬sinde başarı 
pseuduatroz tipinin saptanmasına bağlıdır (Muller 
vd., 1979; Akgün vd., 1985). Kaynamamanın 
sebeplerinden sistemik olanların başlıcaları; mal-
nutrüsyon, diabet, sigara bağımlılığı, osteoporoz 
ve non-steroid antiinflamatuar ilaçlardır (NSAİİ). 
Lokal etmenler ise enfeksiyon, yetersiz dolaşım, 
biyomekanik dengesizlik, redüksiyon sonrası ye-
tersiz kemik teması ve yaralanmanın şiddeti olarak 
sayılabilir (Reisoğlu ve Ağuş, 2008). Kaynamayı 
zorlaştıran diğer bir sebep de yetersiz redüksiyon, 
yetersiz stabilitedir (Şener, 2005). Humerus cisim 
kaynamaması tedavisinde farklı yöntemler tanım-
lanmıştır (Atalar vd., 2008; Otsuka vd., 1998). 
Eksternal fiksasyon bu yöntemlerden birisidir.  
Kabul edilebilir sınırlarda kemik kaynaması ve 
fonksiyonel bir üst ekstremite tedavinin temel 
amacıdır (Sügün vd., 2012).

Çalışmamızın konusu olan avasküler pseudo-
artroz vakalarına uyguladığımız kırık uçlarını 
canlandırma ve unilateral eksternal fiksatörle 
akut kompresyonla 12 vakalık serimizde elde 
ettiğimiz % 100 başarı anlamlıdır (Figür 1-2-3-
4-5-6). Hastalarımız tedavi sürecinde uzuvlarını 
kullanabilmişlerdir ve tüm hastalarımızın omuz-
dirsek fonksiyonları arttırılmıştır. Hastalarımızın 
kronik sigara kullanıcısı olmasının negatif etkisi 
unutulmamalıdır. Hastalarımızın yaş ortalamasının 
42,4 olması sonuca olumlu katkıda bulunmuştur. 
Uygulamanın ikinci bir cerrahi gerektirmemesi 
avantajı vardır. Uygulamada ihtiyaç duyulursa, 
distraksiyon yapabilme avantajı vardır. Çalışma-
mızın kısıtlı vaka içermesi, enfekte ve hipertrofik 
pseudoartroz vakalarını içermemesi dezavantajıdır. 
Fiksatörün lokal anestezi ile çıkmasından sonra 
herhangi bir implant kalmaması avantajdır.
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SONUÇ

Humerus pseudartrozu, humerus kemiğinin çeşitli 
nedenlerden dolayı kaynamaması demektir. Humerus 
cisim kaynamamasında, omuz ve dirsek eklem 
sertliği, ağrı ve güçsüzlüğe bağlı morbidite sıktır. 
Humerus pseudartrozlarının tedavisinin başarılı 
olması için pseudoartroz tipinin belirlenmesi 
önemlidir. Fonksiyonel bir üst ekstremite için 
kabul edilebilir sınırlarda kaynama sağlanması 
önemlidir. Çalışmamızdaki avaküler pseudoart-
roz vakalarının tamamı konservatif tedavilere ve 
farklı cerrahi uygulamalarla kaynama elde edile-
memiş vakalardır. Uyguladığımız kırık uçlarını 
canlandırma ve unilateral eksternal fiksatörle akut 
kompresyon yöntemiyle elde ettiğimiz % 100 lük 
başarı önemlidir. Tedavi sürecinde hastalarımızın 
uzuvlarını kullanabilme ve hareket kabiliyetlerin-
de artış elde etme avantajları vardır. Kısa sürede 
sonuç veren (4,3 ay) yöntemin pseudoartroz 
vakalarında uygulanmasını tavsiye etmekteyiz.
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Özet: Bu çalışmanın amacı; Türkiye’de farklı iki coğrafi böl-
gede yaşayan ve antrenman yapan uzun mesafe koşucularının 
fiziksel ve fizyolojik yapılarını belirlemek, bu yapılar arasındaki 
bölgesel farklılıkları tespit etmektir. Çalışmaya Erzurum-Ağrı 
bölgesinden ortalama yaşları 21.42yıl±4.36, ortalama ağırlıkları 
60.79kg±5.14, ortalama boyları 173.25cm±6.15 olan 12, İstan-
bul bölgesinden ise ortalama yaşları 19.82yıl ±2.68, ortalama 
ağırlıkları 62.08kg±37.83,  ortalama boyları 172.45cm±4.72 
olan 11, toplam 23 uzun mesafe sporcusu gönüllü olarak katıl-
mıştır. Araştırmaya katılan grubun fiziki özelliklerinden kemik 
genişlikleri, uzunlukları,  deri altı yağ kalınlıkları ve kas çevre 
ölçümleri yapılmış, vücut kompozisyonu değerlendirmesinde 
Yuhazs metodu, somatotip hesaplanmasında ise Heat-Carter 
protokulu kullanılmıştır. Fizyolojik özelliklerde maksimal oksijen 
tüketimi, vital kapasite, bazı kan değerleri (hemogram, eritrosit 
ve hematokrit), kalp atım sayısı alınmıştır. Araştırma sonucuna 
göre Ağrı-Erzurum sporcularının ön test ve son test hemoglobin, 
eritrosit ve hematokrit değerleri, İstanbul bölgesi sporcularına 
göre daha yüksek bulunmuştur(p<0.01). Aynı zamanda her 
iki grubun ön ve son test eritrosit, hemoglobin ve hematokrit 
değerleri arasında farklılıklar olduğu gözlenmiştir. Maksimal 
oksijen kapasitesi ortalama değerlerinde iki grup arasında anlamlı 
bir farklılık olduğu Ağrı bölgesi sporcularının maxVO2’lerinin 
daha yüksek olduğu görülmüştür. MaxVO2 ile ön test ve son 
test Hemoglobin, son test Eritrosit ve Hematokrit değerleri 
arasında anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür (p<0.05). Buna 
göre birçok çalışmada olduğu gibi bizim çalışmamızda da aynı 
coğrafi bölgede doğan fiziki parametreleri birbirine benzer 
olan sporcuların farklı irtifalarda yaşayıp antrenman yapmaları 
sonucunda fizyolojik parametrelerinin değiştiği gözlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: MaxVO2, Hemoglobin, Yüksek İrtifa, 
Uzun Mesafe Koşucuları

Abstract: The purpose of this study is to determine the physical 
and physiological structure of long distance runners who live 
and train in two different geographical regions in Turkey and  
establish the regional differences between these structures. In 
total, 23 long –distance runners, 12 of whom are at an average 
age of 21.42±4.36, with an average weight of 60.79kg±5.14, 
and height of 173.25cm±6.15 from Erzurum- Ağrı region; 11 
of whom are at an average age of 19.82±2.68, with an avera-
ge weight of 62.08kg±37.83, height of 172.45cm±4.72 from 
Istanbul region, voluntarily attended this study. The physical 
characteristics of the group attending the study, namely the width 
and length of their bones, their subcutaneous fat thickness and 
muscle circumference have been measured, Yuhazs method has 
been used in the evaluation of the body composition and Heat-
Carter protocol has been used in the calculation of somatotype. 
In physiological characteristics, maximal oxygen consumption, 
vital capacity, several blood levels (hemogram, erythrocyte 
and haematocrit), number of pulses have been obtained. As a 
result, it has been seen that the values of hemoglobin pre and 
post test erythrocyte and haematocrit  of the athletes who live 
in Ağrı-Erzurum are relatively higher than those of the athletes 
who live in İstanbul after the exercise (p<0.01). Meanwhile 
there have been also differences in erythrocyte, hemoglobin and 
haematocrit values of the both groups. Significant differences 
have been found between the two groups with respect to average 
maximal oxygen capacity (p<0.05) values, as well as that Ağrı 
region athletes have performed higher maxVO2.  A significant 
relationship has been found among maxVO2 and hemoglobin 
values pre and post test  erythrocyte and haematocrit values 
post test. It has been observed that the physiological parameters 
of the athletes who were born in the same geographical region 
and had similar physical parameters have changed after they 
lived in different altitude and trained differently in our study 
like in many other studies. 

Key Words: VO2Max, Hemoglobin, High Altitude, Long 
Distance Runners
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GİRİŞ 

Sporda asıl amaç bilindiği gibi performansı üst 
düzeye çıkarmaktır.  Spor bilimi ile ilgili birçok 
araştırmada performans, performansı etkileyen 
faktörler ve geliştirme yolları saptanarak en 
yüksek sportif başarıya ulaşılmaya çalışılmaktadır 
(Wilmore, 2004). Sportif performansın karmaşık 
yapısının sebebi, sonucu etkileyen faktörlerin 
sayısının çokluğu ve çeşitliliğidir. Bu faktörler, 
performansı olumlu ve olumsuz etkileyebilirler 
ve oluşum kaynaklarına göre içsel ve dışsal 
faktörler olarak ikiye ayrılırlar. Yaş, cinsiyet, 
anatomik yapı, genetik, zeka, lokomotor sistemin 
durumu, psikolojik denge, otonom sinir sistemi, 
salgı bezlerinin fonksiyonları, metabolizma, 
enerji kullanım mekanizmaları, organ sistem-
lerinin durumu, allerji, nöromüsküler ileti hızı, 
kardiyovasküler yapı özellikle içsel faktörlerin 
en başlıcalarıdır. Dışsal faktörler; sıcaklık, iklim, 
malzeme, seyirci, sosyal çevre, arkadaşlık, aile, 
tüm ekonomik bileşenler, beslenme, geçirilmiş 
sakatlıklar, doping,  ergojenik yardım, dışarıdan 
gelen olumsuz sözler, saat farkı, boş zamanları 
değerlendirme yöntemleri, cinsellik, rol model 
belirleme, takdir edilme güdüsü, antrenman teknik-
leri, antrenman niteliği, niceliği, ısınma, esneklik, 
antrenör, dinlenme aralığı, soğuma, uyku düzeni 
ve kalitesidir (Bayraktar, 2004). Görüldüğü gibi 
performansı belirleyen tek bir faktör olmamakla 
birlikte, sayılabilen tüm bu özelliklerin karmaşık 
bir şekilde bir arada bulunması ile ancak sporcu 
başarıyı elde edebilir. Bu nedenle de günümüzde 

elde edilen rekorlarda artık milisaniyeler başarıyı 
ve şampiyonu belirlemektedir. 

Sporcunun arzu ettiği başarıları elde etmesi için 
performansa etki eden kuvvet, dayanıklılık, 
esneklik, sportif beceri ve koordinasyon gibi 
fizyolojik özelliklerin istenilen düzeyde olması 
gerekmektedir. Bunların yanında iç faktörlerden 
psikolojik faktörlerin de performansa etki ettiği 
bilinmektedir (Mcardle et al., 1996). Sporcunun 
kişisel özellikleri ve motivasyonu olumlu ya da 
olumsuz sonuçlar doğurabileceği gibi diğer spor-
cular ile arasındaki farklılığını ortaya çıkarabilir. 

Sporcunun genetik özelliklerinin bilinmesi sportif 
başarı için önemli olduğu günümüzde, şampiyon 
bir anne veya bir babanın çocuklarının da şampiyon 
olması beklenebilir. Bu durum, sporcunun anne 
ve babasından almış olduğu genetik özelliklerine 
çalışmaları da ekleyerek ve çevre şartları kontrol 
altında tutularak sağlanabilir.  

Spor bilimciler için ilginç olanı ise tüm bu 
sporcuya ait özelliklerin yanında, her yarışma-
nın koşullarının farklı olmasıdır. Aynı sporcular 
defalarca koşmuş olabilirler, fakat farklı çevre 
koşullarında performans sergilediklerinden elde 
ettikleri derecelerde doğal olarak değişebilmek-
tedir. Örneğin; Meksika Olimpiyatlarında bazı 
sporcuların performanslarının oldukça düşük, 
bazılarının ise yüksek olması spor bilimcileri konu 
ile ilgili araştırmalar yapmaya teşvik etmiş ve 
yükseltinin insan performansı üzerine etkilerinin 
olduğu, birçok çalışmada ortaya konulmuştur. 



49

ULUSLARARASI HAKEMLİ ORTOPEDİ TRAVMATOLOJİ VE SPOR HEKİMLİĞİ DERGİSİ
Ağustos – Aralık 2014 Sayı: 02 Cilt: 01 Yaz Kış 

August-December 2014 Issue: 02 Volume: 01 Summer Winter
ID:12 K:07

www.otshdergisi.com
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)

                 

 
ULUSLARARASI HAKEMLĠ ORTOPEDĠ TRAVMATOLOJĠ VE SPOR HEKĠMLĠĞĠ 

DERGĠSĠ 
Ağustos – Aralık 2014 Sayı: 02 Cilt: 01 Yaz KıĢ  

August-December 2014 Issue: 02 Volume: 01 Summer Winter 
          ID:13 K:03 

www.otshdergisi.com 

 

YAġAM KONFORU AÇISINDAN ORTOPEDĠK VE FĠZĠKSEL 
SAĞLIK SORUNLARININ ÇALIġAN Ġġ KADINLARI 

ÜZERĠNDEKĠ ETKĠLERĠNĠN UYGULAMALI BĠR ÖRNEĞĠ  

Murat KORKMAZ1, Bülent KILIÇ2, Ali Serdar YÜCEL3 

1Güven Grup A.ġ. Finans Yönetmeni  
2Ortopedi Uzmanı 

3Fırat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi  

Özet: Bu araĢtırmanın amacı; iĢ hayatı içerisinde aktif görev alan kadın katılımcıların 
yaĢamıĢ olduğu ortopedik bazı sorunların belirlenmesi ve bu ortaya çıkan sorunların iĢ 
hayatı içerisindeki performans ve verimlilikleri üzerine etkilerinin ortaya çıkarılması 
Ģeklindedir. Uygulamalı olarak gerçekleĢtirilen bu çalıĢmada ölçekli bir anket 
kullanılmıĢtır. Kullanılan anket iki bölümden oluĢmaktadır. Ġlk bölümde katılımcıların 
demografik özelliklerinin belirlenmesine yönelik sorular, ikinci bölümde ise 5‟li lirekt 
ölçekten oluĢan sorular bulunmaktadır. AraĢtırmada kullanılan ölçme aleti ilk kez 
kullanıldığından bir ön teste tabi tutulmuĢtur. Ön test Ġstanbul ilinde bulunan (n=20) 
bayan katılımcıya uygulanmıĢtır. Uygulamaya katılanlardan elde edilen veriler SPSS 18 
istatistik programı ile analiz edilmiĢtir. Ön test sonrasında Cronbach‟s Alpha kat sayısı 
olarak 0.719 kat sayısı elde edilmiĢtir. Bu değer araĢtırmada kullanılan ölçme aletinin 
oldukça güvenilir olduğunu göstermektedir. Asıl araĢtırmanın evreni Ġstanbul, Ankara, 
Bursa, Kocaeli, Ġzmit, Tekirdağ ve Edirne illerinde bulunan ortopedi ve travmatoloji ile 
fiziksel anlamda romatizmal rahatsızlık yaĢayan bayan katılımcılar oluĢturmaktadır. 
(n=4378) katılımcıya elden, mail, posta ve yüz yüze görüĢmek koĢulu ile dağıtılan anket 
formlarından geri dönüĢ (n=2461) adettir. Bu dönen anketlerin sadece (n=1351) adeti 
uygulamaya uygun bulunmuĢtur. Tüm katılımcılar rast gele seçilmiĢ ve araĢtırmada 
basit rassal yöntem uygulanmıĢtır. AraĢtırma yaklaĢık olarak 11 ay sürmüĢtür. Analize 
uygun bulunan formlar SPSS 18 programına yüklenmiĢ ve güvenirlilik geçerlilik testi, 
anova, t testi, kuruskal – Wallis Testi, Faktör, Hipotez ve Mann – Whitney U 
testlerinden yararlanılmıĢtır. Alpha kat sayısı olarak 0.769 kat sayısı elde edilmiĢtir. 
AraĢtırma sonucunda katılımcıların büyük çoğunluğunun romatizmalı hastalıklar ve 
eklem rahatsızlıkları nedeniyle büyük sorun yaĢadığı görülmüĢtür. Ortaya çıkan bu 
sorunlar katılımcıların sosyal yaĢam konforunu olumsuz etkilediği gibi yaptıkları iĢ ile 
görevlerinde baĢarı kaybına neden olduğunu göstermiĢtir. Ayrıca bu rahatsızlıkları 
yaĢayan katılımcıların büyük çoğunluğu yaĢadığı rahatsızlığın ortaya çıkardığı ağrılı 
durumlar nedeniyle iĢ performans ve verimliliğinde de azalmalara neden oluĢturduğunu 

Bugün araştırmalar sonucunda sporun birçok 
dalında sporcuya ait fiziki, fizyolojik, psikolojik 
özelliklerin neler olabileceği hakkında bilgiler 
oluşmuştur. Örneğin; atletizm kısa mesafe ko-
şucusunun uzun bacaklı, hızlı koşma özelliğinin 
yüksek olması, stresle mücadele etme yeteneğinin 
üst düzeyde olması beklenilen özellikler arasındadır. 
Kürekçinin, basketbol, voleybol veya yüzücünün 
nasıl fiziki ve fizyolojik özelliklerinin olduğu 
bilinmektedir. Fakat Dünyadaki uzun mesafe 
koşucuları için aynı şeyler söylenemez. Özellikle 
de ülkemizdeki çalışmalar daha da yetersizdir.

Atletizmde uzun mesafe koşuları bilindiği üzere 
dayanıklılık gerektiren bir spor branşıdır. Sporcunun 
mevcut kapasitesini uzun süre devam ettirebil-
mesi için maksimal aerobik gücün maxVO2 ve 
laktat eşiğin gelişmiş olması gerekir. Sporcuda 
bu özelliklerin gelişmişlik düzeyi sportif başarıyı 
birlikte getirir. 

Bazı toplumlarda farklı genlerin olduğu bilinmek-
tedir. Dünyadaki uzun mesafe koşucuların sıklıkla 
Doğu Afrika’dan çıkması ve Batı Afrika’nın ise 
kaslı ve süratli sporcular ile adını duyurması, bizi 
acaba ülkemizde yaşayan uzun mesafe sporcuların 
da bölgesel farklılıklardan etkilenip etkilenmediğine 
dair araştırma yapmamıza yönlendirmiştir. Bunu 
öğrenmek için de seçilen iki bölge sporcularının 
fiziksel ve fizyolojik özellikleri karşılaştırılmak 
suretiyle bir çalışma yapılmıştır.

METOD

Bu çalışma; Türkiye’de farklı iki coğrafi bölge-
de yaşayan ve antrenman yapan uzun mesafe 

atletlerinin sahip oldukları fiziksel ve fizyolojik 
yapılarını belirlemek, bu yapılar arasında bölgesel 
koşullara bağlı olarak anlamlı farklılığın olup 
olmadığını tespit etmek için yapılmıştır.

Araştırma farklı iki coğrafyada yaşayan elit uzun 
mesafe sporcularının bölgesel farklılıklardan 
etkilenip etkilenmediği konusu ile sınırlıdır. 
Araştırmaya 17–30 yaş aralığında Ağrı-Erzurum 
bölgesinden 12, İstanbul bölgesinden 11 uzun 
mesafe koşucusu ile toplam 23 sporcu katılmıştır. 
Araştırma grubu olarak seçilen 23 uzun mesafe 
koşucusu 3 yıl ve daha uzun sürede uzun mesafe 
koşusu yapmış sporculardan oluşmaktadır.

Testlerden 1 gün önce sporculardan ağır bir 
antrenman yapmamaları, testten 3 saat önce-
sinde yemek yememeleri ve uyarıcı almamaları 
istenmiştir. Test ve ölçümlerden önce sporculara 
bu çalışmanın amacı ve yöntemi hakkında bilgi 
verilmiştir.

Sporcuların ilk olarak antropometrik ölçümleri 
yapılmıştır. Vücut ağırlığı elektronik baskül (0.01gr 
hassasiyet), deri kıvrım kalınlık ölçümleri (Holtain 
skinfold kaliper, 0.02mm hassasiyet), uzunluk 
ölçümleri ve çap ölçümleri (antropometre Lafe-
yette, 0.01cm hassasiyet), çevre ölçümleri (çelik 
mezure, 0.01cm hassasiyet) alınmıştır.

Daha sonra koşuculara, Lafayette Instrument Com-
pany tarafından üretilen Spirometre kullanılarak 
derin bir inspirasyon sonrası yapılan maksimum 
düzeydeki ekspirasyon ölçümü yapılmıştır.
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Özet: Bu araĢtırmanın amacı; iĢ hayatı içerisinde aktif görev alan kadın katılımcıların 
yaĢamıĢ olduğu ortopedik bazı sorunların belirlenmesi ve bu ortaya çıkan sorunların iĢ 
hayatı içerisindeki performans ve verimlilikleri üzerine etkilerinin ortaya çıkarılması 
Ģeklindedir. Uygulamalı olarak gerçekleĢtirilen bu çalıĢmada ölçekli bir anket 
kullanılmıĢtır. Kullanılan anket iki bölümden oluĢmaktadır. Ġlk bölümde katılımcıların 
demografik özelliklerinin belirlenmesine yönelik sorular, ikinci bölümde ise 5‟li lirekt 
ölçekten oluĢan sorular bulunmaktadır. AraĢtırmada kullanılan ölçme aleti ilk kez 
kullanıldığından bir ön teste tabi tutulmuĢtur. Ön test Ġstanbul ilinde bulunan (n=20) 
bayan katılımcıya uygulanmıĢtır. Uygulamaya katılanlardan elde edilen veriler SPSS 18 
istatistik programı ile analiz edilmiĢtir. Ön test sonrasında Cronbach‟s Alpha kat sayısı 
olarak 0.719 kat sayısı elde edilmiĢtir. Bu değer araĢtırmada kullanılan ölçme aletinin 
oldukça güvenilir olduğunu göstermektedir. Asıl araĢtırmanın evreni Ġstanbul, Ankara, 
Bursa, Kocaeli, Ġzmit, Tekirdağ ve Edirne illerinde bulunan ortopedi ve travmatoloji ile 
fiziksel anlamda romatizmal rahatsızlık yaĢayan bayan katılımcılar oluĢturmaktadır. 
(n=4378) katılımcıya elden, mail, posta ve yüz yüze görüĢmek koĢulu ile dağıtılan anket 
formlarından geri dönüĢ (n=2461) adettir. Bu dönen anketlerin sadece (n=1351) adeti 
uygulamaya uygun bulunmuĢtur. Tüm katılımcılar rast gele seçilmiĢ ve araĢtırmada 
basit rassal yöntem uygulanmıĢtır. AraĢtırma yaklaĢık olarak 11 ay sürmüĢtür. Analize 
uygun bulunan formlar SPSS 18 programına yüklenmiĢ ve güvenirlilik geçerlilik testi, 
anova, t testi, kuruskal – Wallis Testi, Faktör, Hipotez ve Mann – Whitney U 
testlerinden yararlanılmıĢtır. Alpha kat sayısı olarak 0.769 kat sayısı elde edilmiĢtir. 
AraĢtırma sonucunda katılımcıların büyük çoğunluğunun romatizmalı hastalıklar ve 
eklem rahatsızlıkları nedeniyle büyük sorun yaĢadığı görülmüĢtür. Ortaya çıkan bu 
sorunlar katılımcıların sosyal yaĢam konforunu olumsuz etkilediği gibi yaptıkları iĢ ile 
görevlerinde baĢarı kaybına neden olduğunu göstermiĢtir. Ayrıca bu rahatsızlıkları 
yaĢayan katılımcıların büyük çoğunluğu yaĢadığı rahatsızlığın ortaya çıkardığı ağrılı 
durumlar nedeniyle iĢ performans ve verimliliğinde de azalmalara neden oluĢturduğunu 

Araştırmada maxVO2’i belirlemek için indirekt 
testlerden saha testi olan Cooper test kullanılmıştır. 
Testler Ağrı-Erzurum Şehir Stadyumları ve İstan-
bul Burhan Felek Stadyumunda ve tartan pistte 
yapılmıştır. 12 dakikalık koşu testi olan cooper 
test sonucunda sporcuların koştukları mesafeler 
kaydedilerek sporcuların maxVO2 tespit edilmiştir. 
Koşu öncesi ve sonrası sporcuların kanları ile 
nabızları alınmıştır.

BULGULAR

Ağrı-Erzurum ve İstanbul bölgesi sporcularında 
sadece Calf ve Uyluk Deri Altı Yağ Kalınlıkları 
ortalama değerleri arasında anlamlı bir farklılık 
olduğu gözlenmiştir (p<0.05), (Tablo 7). Diğer-
lerinde (Triceps, Biceps, Subscapula, Göğüs, 
Suprailiac ve Abdomen) herhangi bir farklılığa 
rastlanmamıştır.

Grafik 1: Sporcuların Yaş, Boy ve Vücut 
Ağırlıklarının Ortalama Değerleri
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Yaş, Boy ve 
Ağırlık

t-test df Sig. (2 
tailed)

Yaş 1,07 18,47 0,3
Ağırlık -0,69 20,11 0,5

Boy Uzunluğu 0,35 20,41 0,73

Araştırmaya katılan Ağrı-Erzurum bölgesi ve 
İstanbul bölgesi uzun mesafe sporcularının fiziki 
paremetrelerinden vücut ağırlığı, boy ve beden kitle 
indeksi ortalama değerleri karşılaştırdığımızda, 
istatistiki açıdan herhangi bir farklılık olmadığı 
gözlenmiştir (p>0.05).

Grafik 2: Sporcuların Extremite 
(Triceps+Biceps+Uyluk+Kalf) ve Gövde (Su

bscapula+Göğüs+Suprailiac+Abdomen) 
Deri Altı Yağ Kalınlıkları Toplam Ortalama 

Değerleri
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Skinfold t-test 
Değerleri t-test df

Sig. 
(2-tailed)

Calf -2,743 19,508 0,013
Uyluk -3,147 18,293 0,005

Ağrı-Erzurum ve İstanbul bölgesi sporcularında 
sadece Calf ve Uyluk Deri Altı Yağ Kalınlıkları 
ortalama değerleri arasında anlamlı bir farklılık 
olduğu gözlenmiştir (p<0.05).  Diğerlerinde (Tri-
ceps, Biceps, Subscapula, Göğüs, Suprailiac ve 
Abdomen) herhangi bir farklılığa rastlanmamıştır.
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Özet: Bu araĢtırmanın amacı; iĢ hayatı içerisinde aktif görev alan kadın katılımcıların 
yaĢamıĢ olduğu ortopedik bazı sorunların belirlenmesi ve bu ortaya çıkan sorunların iĢ 
hayatı içerisindeki performans ve verimlilikleri üzerine etkilerinin ortaya çıkarılması 
Ģeklindedir. Uygulamalı olarak gerçekleĢtirilen bu çalıĢmada ölçekli bir anket 
kullanılmıĢtır. Kullanılan anket iki bölümden oluĢmaktadır. Ġlk bölümde katılımcıların 
demografik özelliklerinin belirlenmesine yönelik sorular, ikinci bölümde ise 5‟li lirekt 
ölçekten oluĢan sorular bulunmaktadır. AraĢtırmada kullanılan ölçme aleti ilk kez 
kullanıldığından bir ön teste tabi tutulmuĢtur. Ön test Ġstanbul ilinde bulunan (n=20) 
bayan katılımcıya uygulanmıĢtır. Uygulamaya katılanlardan elde edilen veriler SPSS 18 
istatistik programı ile analiz edilmiĢtir. Ön test sonrasında Cronbach‟s Alpha kat sayısı 
olarak 0.719 kat sayısı elde edilmiĢtir. Bu değer araĢtırmada kullanılan ölçme aletinin 
oldukça güvenilir olduğunu göstermektedir. Asıl araĢtırmanın evreni Ġstanbul, Ankara, 
Bursa, Kocaeli, Ġzmit, Tekirdağ ve Edirne illerinde bulunan ortopedi ve travmatoloji ile 
fiziksel anlamda romatizmal rahatsızlık yaĢayan bayan katılımcılar oluĢturmaktadır. 
(n=4378) katılımcıya elden, mail, posta ve yüz yüze görüĢmek koĢulu ile dağıtılan anket 
formlarından geri dönüĢ (n=2461) adettir. Bu dönen anketlerin sadece (n=1351) adeti 
uygulamaya uygun bulunmuĢtur. Tüm katılımcılar rast gele seçilmiĢ ve araĢtırmada 
basit rassal yöntem uygulanmıĢtır. AraĢtırma yaklaĢık olarak 11 ay sürmüĢtür. Analize 
uygun bulunan formlar SPSS 18 programına yüklenmiĢ ve güvenirlilik geçerlilik testi, 
anova, t testi, kuruskal – Wallis Testi, Faktör, Hipotez ve Mann – Whitney U 
testlerinden yararlanılmıĢtır. Alpha kat sayısı olarak 0.769 kat sayısı elde edilmiĢtir. 
AraĢtırma sonucunda katılımcıların büyük çoğunluğunun romatizmalı hastalıklar ve 
eklem rahatsızlıkları nedeniyle büyük sorun yaĢadığı görülmüĢtür. Ortaya çıkan bu 
sorunlar katılımcıların sosyal yaĢam konforunu olumsuz etkilediği gibi yaptıkları iĢ ile 
görevlerinde baĢarı kaybına neden olduğunu göstermiĢtir. Ayrıca bu rahatsızlıkları 
yaĢayan katılımcıların büyük çoğunluğu yaĢadığı rahatsızlığın ortaya çıkardığı ağrılı 
durumlar nedeniyle iĢ performans ve verimliliğinde de azalmalara neden oluĢturduğunu 

Grafik 3: Sporcuların Kemik Genişlikleri 
Ortalama Değerleri
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cm

Çap t-test Ölçüm t-test df
Sig. (2 
tailed)

Humerus Çap 2,19 20,34 0,05
Femur Çap 0,52 16,02 0,61
Bitrokhanterik Çap -0,05 20,9 0,96
Biakromial Çap -0,84 19,5 0,41

Yapılan istatistiki çalışmada sporcuların Bitrok-
hanterik ve göğüs genişliği, femur ve humerus 
kemik genişlikleri ortalama değerleri arasında da 
anlamlı bir farklılığa rastlanmamıştır (p>0.05).

Grafik 4: Sporcuların Vücut Kompozisyonu 
Ortalama Değerleri
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Yüzde Yağ t-test 
Ölçüm t-test df

Sig. 
(2-tailed)

Yüzde Yağ oranı -1,25 17,82 0,23
Lbw -0,57 19,24 0,58
Yağ ağırlığı -1,16 19,17 0,26
Bmi -1,18 14,87 0,26

Araştırmaya katılan sporcuların vücut kompozis-
yonlarında yani yüzde yağ oranı, yağsız beden 
ağırlığı, yağ ağırlığı ortalama değerleri arasında 
anlamlı bir farklılık bulunmamıştır (p>0.05). 
Yaptığımız çalışmada Ağrı-Erzurum bölgesi uzun 
mesafe koşucularının yüzde yağ oranı ortalama 
değerleri 10.42, İstanbul bölgesi uzun mesafe 
koşucularının yüzde yağ oranı ortalama değer-
leri 10.79, her iki bölge sporcularının ortalama 
yüzde yağ oranı ortalama değerleri 10.59 olarak 
bulunmuştur.

Grafik 5: Sporcuların Bitrokhanterik ve 
Göğüs Genişlik İndex Ortalama Değerleri
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Özet: Bu araĢtırmanın amacı; iĢ hayatı içerisinde aktif görev alan kadın katılımcıların 
yaĢamıĢ olduğu ortopedik bazı sorunların belirlenmesi ve bu ortaya çıkan sorunların iĢ 
hayatı içerisindeki performans ve verimlilikleri üzerine etkilerinin ortaya çıkarılması 
Ģeklindedir. Uygulamalı olarak gerçekleĢtirilen bu çalıĢmada ölçekli bir anket 
kullanılmıĢtır. Kullanılan anket iki bölümden oluĢmaktadır. Ġlk bölümde katılımcıların 
demografik özelliklerinin belirlenmesine yönelik sorular, ikinci bölümde ise 5‟li lirekt 
ölçekten oluĢan sorular bulunmaktadır. AraĢtırmada kullanılan ölçme aleti ilk kez 
kullanıldığından bir ön teste tabi tutulmuĢtur. Ön test Ġstanbul ilinde bulunan (n=20) 
bayan katılımcıya uygulanmıĢtır. Uygulamaya katılanlardan elde edilen veriler SPSS 18 
istatistik programı ile analiz edilmiĢtir. Ön test sonrasında Cronbach‟s Alpha kat sayısı 
olarak 0.719 kat sayısı elde edilmiĢtir. Bu değer araĢtırmada kullanılan ölçme aletinin 
oldukça güvenilir olduğunu göstermektedir. Asıl araĢtırmanın evreni Ġstanbul, Ankara, 
Bursa, Kocaeli, Ġzmit, Tekirdağ ve Edirne illerinde bulunan ortopedi ve travmatoloji ile 
fiziksel anlamda romatizmal rahatsızlık yaĢayan bayan katılımcılar oluĢturmaktadır. 
(n=4378) katılımcıya elden, mail, posta ve yüz yüze görüĢmek koĢulu ile dağıtılan anket 
formlarından geri dönüĢ (n=2461) adettir. Bu dönen anketlerin sadece (n=1351) adeti 
uygulamaya uygun bulunmuĢtur. Tüm katılımcılar rast gele seçilmiĢ ve araĢtırmada 
basit rassal yöntem uygulanmıĢtır. AraĢtırma yaklaĢık olarak 11 ay sürmüĢtür. Analize 
uygun bulunan formlar SPSS 18 programına yüklenmiĢ ve güvenirlilik geçerlilik testi, 
anova, t testi, kuruskal – Wallis Testi, Faktör, Hipotez ve Mann – Whitney U 
testlerinden yararlanılmıĢtır. Alpha kat sayısı olarak 0.769 kat sayısı elde edilmiĢtir. 
AraĢtırma sonucunda katılımcıların büyük çoğunluğunun romatizmalı hastalıklar ve 
eklem rahatsızlıkları nedeniyle büyük sorun yaĢadığı görülmüĢtür. Ortaya çıkan bu 
sorunlar katılımcıların sosyal yaĢam konforunu olumsuz etkilediği gibi yaptıkları iĢ ile 
görevlerinde baĢarı kaybına neden olduğunu göstermiĢtir. Ayrıca bu rahatsızlıkları 
yaĢayan katılımcıların büyük çoğunluğu yaĢadığı rahatsızlığın ortaya çıkardığı ağrılı 
durumlar nedeniyle iĢ performans ve verimliliğinde de azalmalara neden oluĢturduğunu 

Ağrı-Erzurum ve İstanbul bölgesi sporcularında 
Bitrokhanterik ve Göğüs Genişlik İndexi ortalama 
değerleri arasında anlamlı bir farklılık bulunma-
mıştır (p>0.05).

Grafik 6: Sporcuların Somatotip Ortalama 
Değerleri

2,12
1,95

3,7

2,28

1,68

3,33

2,2

1,82

3,52

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

Ağrı/Erzurum İstanbul Toplam

Sporcuların Somatotip Ortalama Değerleri

Endomorf

Mezomorf

Ektomorf

       

Mez.-End.-Ekt.t 
test t-test df

Sig. 
(2-tailed)

Mezomorf 0,59 19,64 0,56
Endomorf -0,97 17,8 0,34
Ektomorf 0,98 15,07 0,34

Araştırmaya katılan sporcuların Somatotip ortala-
ma değerleri Ağrı-Erzurum bölgesi sporcularının 
2.12 – 1.94 – 3.69, İstanbul bölgesi sporcularının 
2.27 – 1.68 – 3.32 ve her iki grubun somatotip 
ortalama değerleri 2.19-1.81-3.51 bulunmuştur.
Her iki grup sporcularımızın somatotip ortalama 
değerleri arasında anlamlı bir farklılığa rastlanıl-
mamıştır (p>0.05).

Grafik 7: Sporcuların Kalp Atım Sayı  
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Nabız t-test Ölçüm t-test df
Sig. 
(2-tailed)

Dinlenik Nabız -0,46 20,62 0,65
Egzersiz Öncesi Nabız -0,62 20,96 0,54
Egzersiz Sonrası 3.dk Nabız -5,01 20,78 0

Ağrı-Erzurum ve İstanbul bölgesi sporcuların-
da Kalp Atım Sayı ortalama değerleri arasında 
anlamlı bir farklılık bulunmamıştır (p>0.05). 
Çalışmamızda, araştırma grubunu oluşturan, Ağrı-
Erzurum bölgesi ve İstanbul bölgesi sporcularının 
istirahat nabız sayıları arasında istatistikî açıdan 
bir farklılığa rastlanmamıştır (p>0.05).   
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Grafik 8: Sporcuların Egzersiz Öncesi ve 
Sonrası Eritrosit Ortalama Değerleri
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Sig. 
(2-tailed)

Egzersiz Öncesi Eritrosit 2,9 13,6 0,01
Egzersiz Sonrası Eritrosit 2,75 14,44 0,015

Egzersiz öncesi ve sonrası eritrosit değerleri ara-
sında yüksek derecede anlamlı bir ilişki olduğu 
gözlenmiştir (p<0.05). Çalışmamızda Ağrı-Erzurum 
bölgesi sporcularının Eritrosit (RBC) ortalama 
değerleri, İstanbul bölgesi sporcularına göre daha 
yüksek olduğu gözlenmiştir.

Grafik 9: Sporcuların Egzersiz Öncesi ve 
Sonrası Hemoglobin Ortalama Değerleri
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Kan t-test Ölçüm t-test df
Sig. 
(2-tailed)

Egzersiz Öncesi 
Hemoglobin 3,4 20,1 0,003
Egzersiz Sonrası 
Hemoglobin 3,55 18,4 0,002

Egzersiz öncesi ve sonrası hemoglobin değerleri 
arasında anlamlı bir ilişki olduğu gözlenmiştir 
(p<0.01). Ağrı-Erzurum bölgesi sporcularının 
İstanbul bölgesi sporcularına göre kan ölçümlerin-
den biri olan Hemoglobin (HB) değerleri yüksek 
çıkmıştır. Grup içi değerlendirmeye baktığımızda 
Ağrı-Erzurum Bölgesi koşucularının egzersiz 
öncesi hemoglobin değerleri, egzersiz sonrası 
değerlere oranla düşük çıkmıştır. İstanbul bölgesi 
koşucularında ise hemoglobinin, egzersiz sonrası 
düştüğü görülmektedir.

Grafik 10: Sporcuların Egzersiz Öncesi ve 
Sonrası Hematokrit Ortalama Değerleri
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Egzersiz öncesi ve sonrası Hemotokrit değerleri 
arasında anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür 
(p<0.01). Aynı zamanda egzersiz öncesi ve son-
rası eritrosit değeri ile egzersiz öncesi ve sonrası 
hemoglobin, hemotokrit değerleri arasında anlamlı 
bir ilişki görülmüştür (p<0.05).

Grafik 11: Sporcuların Vital Kapasite  
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Vital Kapasite t-test 
Ölçüm t-test df

Sig. 
(2-tailed)

Vital Kapasite -1,22 20,82 0,24

Ağrı-Erzurum ve İstanbul bölgesi koşucularının 
Vital Kapasite ortalama değerleri arasında anlamlı 
bir farklılık bulunmamıştır (p>0.05). Araştırma-
mız, vital kapasite ortalama değerleri İstanbul 
bölgesinin Ağrı-Erzurum bölgesine oranla yüksek 
olduğunu göstermiştir.

Grafik 12: Sporcuların Maksimal Oksijen 
Kapasite Ortalama Değerleri
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ml/kg/dk

MaxVO2 t-test Ölçüm t-test df
Sig. 
(2-tailed)

Maksimal Oksijen 
Kapasite 3,74 20,53 0,001

MaxVO2 ile egzersiz öncesi ve sonrası Hemog-
lobin, egzersiz sonrası Hemoglobin, Eritrosit ve 
Hematokrit arasında anlamlı bir ilişki olduğu 
görülmüştür (p<0.05). MaxVO2 ortalama de-
ğerlerinde, Ağrı-Erzurum bölgesi sporcularının 
66.87 ml/kg/dk maxVO2’lerinin İstanbul bölgesi 
sporcularına 64.03 ml/kg/dk, göre daha yüksek 
olduğu görülmüştür.
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Özet: Bu araĢtırmanın amacı; iĢ hayatı içerisinde aktif görev alan kadın katılımcıların 
yaĢamıĢ olduğu ortopedik bazı sorunların belirlenmesi ve bu ortaya çıkan sorunların iĢ 
hayatı içerisindeki performans ve verimlilikleri üzerine etkilerinin ortaya çıkarılması 
Ģeklindedir. Uygulamalı olarak gerçekleĢtirilen bu çalıĢmada ölçekli bir anket 
kullanılmıĢtır. Kullanılan anket iki bölümden oluĢmaktadır. Ġlk bölümde katılımcıların 
demografik özelliklerinin belirlenmesine yönelik sorular, ikinci bölümde ise 5‟li lirekt 
ölçekten oluĢan sorular bulunmaktadır. AraĢtırmada kullanılan ölçme aleti ilk kez 
kullanıldığından bir ön teste tabi tutulmuĢtur. Ön test Ġstanbul ilinde bulunan (n=20) 
bayan katılımcıya uygulanmıĢtır. Uygulamaya katılanlardan elde edilen veriler SPSS 18 
istatistik programı ile analiz edilmiĢtir. Ön test sonrasında Cronbach‟s Alpha kat sayısı 
olarak 0.719 kat sayısı elde edilmiĢtir. Bu değer araĢtırmada kullanılan ölçme aletinin 
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Bursa, Kocaeli, Ġzmit, Tekirdağ ve Edirne illerinde bulunan ortopedi ve travmatoloji ile 
fiziksel anlamda romatizmal rahatsızlık yaĢayan bayan katılımcılar oluĢturmaktadır. 
(n=4378) katılımcıya elden, mail, posta ve yüz yüze görüĢmek koĢulu ile dağıtılan anket 
formlarından geri dönüĢ (n=2461) adettir. Bu dönen anketlerin sadece (n=1351) adeti 
uygulamaya uygun bulunmuĢtur. Tüm katılımcılar rast gele seçilmiĢ ve araĢtırmada 
basit rassal yöntem uygulanmıĢtır. AraĢtırma yaklaĢık olarak 11 ay sürmüĢtür. Analize 
uygun bulunan formlar SPSS 18 programına yüklenmiĢ ve güvenirlilik geçerlilik testi, 
anova, t testi, kuruskal – Wallis Testi, Faktör, Hipotez ve Mann – Whitney U 
testlerinden yararlanılmıĢtır. Alpha kat sayısı olarak 0.769 kat sayısı elde edilmiĢtir. 
AraĢtırma sonucunda katılımcıların büyük çoğunluğunun romatizmalı hastalıklar ve 
eklem rahatsızlıkları nedeniyle büyük sorun yaĢadığı görülmüĢtür. Ortaya çıkan bu 
sorunlar katılımcıların sosyal yaĢam konforunu olumsuz etkilediği gibi yaptıkları iĢ ile 
görevlerinde baĢarı kaybına neden olduğunu göstermiĢtir. Ayrıca bu rahatsızlıkları 
yaĢayan katılımcıların büyük çoğunluğu yaĢadığı rahatsızlığın ortaya çıkardığı ağrılı 
durumlar nedeniyle iĢ performans ve verimliliğinde de azalmalara neden oluĢturduğunu 

TARTIŞMA

Araştırmadaki hipotezimiz; aynı çevrede doğmuş 
fakat farklı çevrelerde yaşayan ve antrenmanla-
rını yapan uzun mesafe sporcularının bazı kan 
paremetrelerinde değişiklik olduğudur. Özellikle 
yüksek irtifaya bağlı olarak yüksekte antrenman 
yapan sporcuların hemoglobin değerlerinin, rakımı 
daha düşük olan yerlerde yaşayan sporculara göre 
daha düşük çıkacağını beklemekteyiz. Bu düşün-
celer ışığında sporcularımızı seçerken özellikle 
İstanbul’da antrenman yapan sporcuların doğum 
yerlerinin Doğu Anadolu olmasına özen gösterdik.

Her iki grubu oluşturan sporcuların vücut yapı-
larının benzer olması araştırmadaki hipotezimizi 
desteklemektedir. Araştırma grubumuzun boy ve 
ağırlık oranları, dünya klasmanındaki uzun mesafe 
sporcuları ile benzer özellikler göstermektedir 
(Wilmore, 2004). Ağrı-Erzurum ve İstanbul Böl-
gesi sporcularının vücut yapılarındaki benzerliğe, 
İstanbul bölgesi sporcularının da çoğunun Doğu 
ve Güney Doğu Anadolu kökenli olması, psiko-
lojik, beslenme ve dinlenme özelliklerinin neden 
oluşturabileceği de düşünülmektedir.

Vücut kompozisyonu, insan bedeninin belirli 
oranlarda yağ, kas, kemik ve diğer dokulardan 
oluşmasıyla meydana gelmektedir. Vücut yağı, 
sağlık problemlerine sebep olan en önemli dokudur  
(Zorba, 2009). Birçok spor dalında, maksimum 
performans için yağsız beden ağırlığına ihtiyacı 
vardır. Bir cimnastikçinin, bir mesafe koşucusunun 
yağı minimal miktarlarda olması gerekmektedir.

Benzer yaş grubunda, 10 erkek üzerinde 8 haf-
talık ve maxVO2’nin % 75’i ile yapılan aerobik 
egzersizin bazı kardiovasküler parametreler ve 
vücut kompozisyonuna etkisinin incelendiği bir 
çalışmada vücut yağ ağırlığının ve vücut yağ 
yüzdesinin anlamlı olarak azaldığı belirlenmiştir 
(Dağlıoğlu, 2013).

Başka bir çalışmada Aras, spor kaya tırmanışı-
nın yağsız vücut ağırlığını korurken, vücut yağ 
ağırlığının ve yağ yüzdesinin anlamlı olarak 
azalmasına, vücut kütle indeksinin de iyileşmesine 
katkı sağladığını bulmuştur. (Aras, 2014)

Vücut Yağ Yüzdesi Tip II diyabet, hipertansiyon, 
hiperlipidemi, kardiovasküler rahatsızlıklar ve 
birçok kanser tipi ile ilişkili bulunmuştur (Going, 
et al , 2011; Despires 2006)

Wilmore ve arkadaşları, yapmış oldukları ça-
lışmada uzun mesafe koşucularının yüzde yağ 
oranlarını %16.5 olarak bulmuşlardır (Wilmore, 
2004). Sporcularımızın vücüt yağ oranı ortalama 
değerleri dünya klasmanındaki uzun mesafe spor-
cuları ile karşılaştırıldığında benzer değerlerde 
olduğu görülmüştür.

Wilmore, uzun mesafe koşucularının somatotip 
değerlerini 2.0 – 3.3 – 3.7 olarak bulmuştur 
(Wilmore, 2004). Ulusalararası uzun mesafe 
sporcularının somatotip değerlerini, çalışma 
grubu sporcularla karşılaştırdığımızda bizim 
sporcularımızın endo-ektomorfik, uluslar arası 
sporcuların ise mezo-ektomorfik olduğunu gör-
mekteyiz. Bizim sporcularımızın kas parametresi 
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olan mezomofinin, uluslararası sporculara göre 
daha düşük olduğu dikkati çekmektedir.

Martin, yüksek rakıma adapte olunduktan sonra 
deniz seviyesine dönüşte, azalmış eritroprotein 
üretim uyarıcıları eritrosit oranını normal olarak 
deniz seviyesinde görülen durumuna düşüreceğini 
bildirmekle birlikte, yüksek rakımda hipoksi’nin 
hormon eritroprotein verimini yükseltmek için 
böbrekleri uyaracağını, bunun da hemoglobin 
içeren daha fazla eritrosit üretimi için kemik 
iliklerini aktive edeceğini, fakat bu adaptasyonun 
plazma hacim tepkisinden daha yavaş olacağını 
belirmektedir (Martin, 1990). Birçok araştırmacı, 
eritrosit sayısının yüksek irtifada artış gösterdiğini 
belirterek bizim yapmış olduğumuz çalışmayı 
desteklemektedir.

Akgün, yüksek irtifada gerçek hemoglobin yapımı 
ve artımının yavaş olacağını, zaman alacağını ve 
deniz düzeyine döndükten sonra da hemen hemen 
kaybolmayıp daha uzun süre devam edeceğini 
bildirmiştir (Akgün,1993). Dayanıklılık perfor-
mansının geliştirilmesinde etkili olan hemoglobin 
ve O2 miktarı arasındaki ilişki uzun mesafe 
sporcularının yüksek irtifada kaldıkları süre ile de 
yakından ilgili olmakla birlikte, araştırmamızın 
sonuçları ile literatür bilgileri uyum göstermiştir.

Karvonen ve arkadaşları, 1850m. yükseklikte üç 
hafta süreyle özel hız dayanıklılığı çalışması yapan 
zirvedeki üç milli koşucu ile, deniz seviyesinde 
aynı şekilde çalışan kontrol grubu altı koşucu 
üzerinde yaptığı araştırma sonucunda; yüksek 
irtifada çalışan grupta eritrosit, hemoglobin ve 

hematokrit değerleri ile salt hız üretimi ve son 
atak gücünün dikkate değer biçimde arttığını, 
diğer grupta ise hız üretiminin arttığını ancak 
diğer parametrelerde hiçbir önemli değişikliğin 
olmadığını belirtmişlerdir. Yine Boutellier ve 
arkadaşları, bir dağcı grubu üzerinde yaptıkları 
araştırmada, deniz seviyesinden 400m. yükseklikte 
hematokrit miktarını ortalama (43.7%), 5200m.’de 
5 hafta sonra (50.5%), aynı yükseklikte 4 hafta 
daha kalındıktan sonra (53.8%) ve irtifadan 
400m.’ye dönüşten 10-12 gün sonraki ölçümde 
ise (49.3%) düzeyinde olduğunu bulmuşlardır. 
Tırmanış öncesi ve sonrası arasındaki değişim 
% 6.2 düzeyinde artış göstermiştir (Doğar,1995).

Yüksekliğe (4560 m) kısa süreli olarak maruz 
kalan bireyler üzerinde yapılan bir çalışmada, 
vital kapasitenin % 10 azaldığı bildirilmiştir. Aynı 
şekilde akut olarak yüksek irtifaya maruz kalındı-
ğında vital kapasitenin %7–15 kadar azaldığını, 
takip eden günlerde ise vital kapasitede deniz 
seviyesindeki değerlere doğru bir dönüş eğilimi 
olduğunu tespit etmişlerdir (Milic-Emili, 2001).

Savaş, deniz seviyesi ve yükseltide uygulanan 
interval antrenman programının, bazı fizyolojik 
parametrelere olan etkilerinin tespiti adlı araş-
tırmasında yükseltiye çıkmadan önce alınan ilk 
ölçümde, maxVO2 değerini 49,14 ± 2,35 ml/kg/dk, 
yükseltiden döndükten sonraki ölçümde ise 51,61 
± 2,15 ml/kg/dk olarak bulmuştur (Savaş, 2000).

Asahina ve arkadaşları, yükseklik antrenmanından 
sonra, deniz düzeyine dönüşte, maxVO2’de bir 
artma olduğunu saptamışlardır. Balke ve arkadaş-
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ları da, fiziksel performansın yükseklikte arttığını 
belirtmişlerdir. Bununla beraber Consolazio; 
3475m’de, aerobik gücün % 25 kadar azaldığını ve 
deniz düzeyine döndükten sonra, bu düşüklüğün 
bir süre devam ettiğini, Buskirk ve arkadaşları; 
4270m. yükseklikte, 48 gün sonra maxVO2’nin 
normalin ancak %75’i kadar olduğunu bulmuş-
lardır. Hansen ve arkadaşları da, keza yüksekliğin 
maxVO2’ni arttırdığını gösterememişlerdir.Hatta 
Saltin; yükseklikte, performansı yüksek atletlerde, 
aerobik güç kaybının diğerlerinden daha fazla 
olduğunu bulmuştur (Akgün, 1993).
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Özet: Bu araĢtırmanın amacı; iĢ hayatı içerisinde aktif görev alan kadın katılımcıların 
yaĢamıĢ olduğu ortopedik bazı sorunların belirlenmesi ve bu ortaya çıkan sorunların iĢ 
hayatı içerisindeki performans ve verimlilikleri üzerine etkilerinin ortaya çıkarılması 
Ģeklindedir. Uygulamalı olarak gerçekleĢtirilen bu çalıĢmada ölçekli bir anket 
kullanılmıĢtır. Kullanılan anket iki bölümden oluĢmaktadır. Ġlk bölümde katılımcıların 
demografik özelliklerinin belirlenmesine yönelik sorular, ikinci bölümde ise 5‟li lirekt 
ölçekten oluĢan sorular bulunmaktadır. AraĢtırmada kullanılan ölçme aleti ilk kez 
kullanıldığından bir ön teste tabi tutulmuĢtur. Ön test Ġstanbul ilinde bulunan (n=20) 
bayan katılımcıya uygulanmıĢtır. Uygulamaya katılanlardan elde edilen veriler SPSS 18 
istatistik programı ile analiz edilmiĢtir. Ön test sonrasında Cronbach‟s Alpha kat sayısı 
olarak 0.719 kat sayısı elde edilmiĢtir. Bu değer araĢtırmada kullanılan ölçme aletinin 
oldukça güvenilir olduğunu göstermektedir. Asıl araĢtırmanın evreni Ġstanbul, Ankara, 
Bursa, Kocaeli, Ġzmit, Tekirdağ ve Edirne illerinde bulunan ortopedi ve travmatoloji ile 
fiziksel anlamda romatizmal rahatsızlık yaĢayan bayan katılımcılar oluĢturmaktadır. 
(n=4378) katılımcıya elden, mail, posta ve yüz yüze görüĢmek koĢulu ile dağıtılan anket 
formlarından geri dönüĢ (n=2461) adettir. Bu dönen anketlerin sadece (n=1351) adeti 
uygulamaya uygun bulunmuĢtur. Tüm katılımcılar rast gele seçilmiĢ ve araĢtırmada 
basit rassal yöntem uygulanmıĢtır. AraĢtırma yaklaĢık olarak 11 ay sürmüĢtür. Analize 
uygun bulunan formlar SPSS 18 programına yüklenmiĢ ve güvenirlilik geçerlilik testi, 
anova, t testi, kuruskal – Wallis Testi, Faktör, Hipotez ve Mann – Whitney U 
testlerinden yararlanılmıĢtır. Alpha kat sayısı olarak 0.769 kat sayısı elde edilmiĢtir. 
AraĢtırma sonucunda katılımcıların büyük çoğunluğunun romatizmalı hastalıklar ve 
eklem rahatsızlıkları nedeniyle büyük sorun yaĢadığı görülmüĢtür. Ortaya çıkan bu 
sorunlar katılımcıların sosyal yaĢam konforunu olumsuz etkilediği gibi yaptıkları iĢ ile 
görevlerinde baĢarı kaybına neden olduğunu göstermiĢtir. Ayrıca bu rahatsızlıkları 
yaĢayan katılımcıların büyük çoğunluğu yaĢadığı rahatsızlığın ortaya çıkardığı ağrılı 
durumlar nedeniyle iĢ performans ve verimliliğinde de azalmalara neden oluĢturduğunu 
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