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OTSHD DERGİMİZ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

1. Dergimiz hakemli ve uluslararası indeksli bir dergidir. Her yayın en az iki alan uzmanı 
hakem tarafından değerlendirilmektedir. İki alan hakemi tarafından olumlu “yayınlanabi-
lir” yönünde rapor almayan yayınlar dergimizde yayınlanmaz. Bu durum karşısında hiçbir 
yazar(lar) dergimiz üzerinde bir hak iddiasında bulunamaz. 

2. Dergi hakem ve kurullarında yer alan akademisyen ile diğer yetkililer hakkında yazar(lar) 
dergi sistem işleyişi sürecine dair bir talepte bulunamaz. Bulunsalar bile herhangi bir bilgi 
kendilerine verilmez, sistem süreci değiştirilmez. Dergimiz ile ilgili her türlü bilgi derginin 
web sayfasında www.otshdergisi.com adresinden edinilebilir. 

3. Dergimiz yılda Üç sayı şeklinde çıkmakta her yılın “Nisan – Ağustos - Aralık” aylarının 
son günü derginin sayısında bulunan tüm makaleler tek cilt halinde dergi web sistemine 
yüklenir. Dergi web sisteminden makaleler tüm okuyucular tarafından indirilir ve ilgili eser  
“makale” ve dergimize atıf yapılmak koşulu ile kullanılabilir. Dergimizin tüm sayılarına 
okuyucular ücretsiz olarak ulaşmaktadır. 

4. Dergimizde yayınlanan tüm makaleler (ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-
2004 Belge No: 12880) kalite belgeleriyle ve (2015/004105-2015-GE-18147) Marka pa-
tent ile güvence altına alınmıştır. Yayınlanmış olan makaleler kalite, marka patent ve doi 
bilgileri ile ilgili çalışmanın yazarlarına eserleri hakkında her türlü hukuki hak ve uluslara-
rası güvence sağlamaktadır. 

5. Dergimiz basılı ve e dergi olarak yayınlanmaktadır. Print ISSN NO: 2148-4805 İnternet 
ISSN NO: 2148-5550 numarası ile T.C. Kültür Bakanlığından dergimiz hakkında her türlü 
bilgiye ulaşılabilir. 

6. Metin içinde (Hekim, 2015: 1) veya (Yılmaz ve diğ., 2015:1) şeklinde kaynak gösteri-
mi, kaynakçada ise HEKİM, M., (2015). Orta ve İleri Yaş Bireylerde Osteoporoz Riskinin 
Azaltılmasında Fiziksel Aktivitenin Önemi, OTSHD Uluslararası Hakemli Ortopedi Trav-
matoloji ve Spor Hekimliği Dergisi, Sayı: 3, Cilt: 2, ss.1-2 şeklinde gösterilir. Tüm yazar-
lar dergimizin son güncel sayılarını takip ederek ilgili sayılarda yayınlanan makalelerdeki 
yazım formatını kendi çalışmalarında uygulayabilir. İnternet kaynaklarında mutlaka erişim 
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tarihi ve son ulaşılabilen internet linkinin tamamının başta kaynakça ve metinin kullanıldığı 
sayfa altında numaralandırılarak gösterilmesi bir zorunluluktur. 

7. Kaynakça Türkçe alfabe sıralamasına göre düzenlenir. Tüm yazarlar için derginin son sayı-
sındaki yazım formatı dikkate alınmak zorundadır. 

8. Dergimiz uluslararası indeksli bir dergi olup dergimizde yayınlanan tüm çalışma ve maka-
leler derginin yayınlandığı tarih itibariyle ilgili indekslere mail yolu ile ulaştırılır. 

9. Dergimizde özgün araştırma, inceleme, derleme, olgu sunumu, proje ve kitap tanıtımı “ma-
kale formatında olmak zorundadır”  türünde yayınlara yer verilmektedir. 

10. Dergimize gönderilen tüm çalışmalar sisteme yüklendiği şekil ve an itibariyle başka bir 
dergide yayınlanmamış, değerlendirmeye alınmamış ve red edilmemiş olması gerekir. Tüm 
sisteme yüklenen makaleler yazar(lar) tarafından bu kurallara uyulduğunu kabul etmiş sa-
yılır. Aksi durumda ilgili yazar(lar) hakkında dergimiz hukuki haklarını saklı tutar. Oluşa-
bilecek olumsuzluk karşısında maddi ve manevi tüm sorumluluk ilgili yazar(lar)’a aittir. 
Dergimiz T.C. Kanunlarına göre hareket eder. 
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GENERAL INFORMATION ABOUT OTSHD JOURNAL 

1. Our journal is a refereed and internationally indexed journal. Each paper is evaluated by 
two referees who are field experts. The articles not reported as “issuable” positively by two 
field referees aren’t published in our journal. None of the author(s) can lay a claim on our 
journal in this case. 

2. Author(s) cannot make a demand for the journal’s procedure concerning the academicians 
in journal’s referee board and other boards and other authorities. Even if so, they aren’t gi-
ven any information, system process cannot be changed. All kinds of information about our 
journal can be obtained from the website of the journal www.otshdergisi.com

3. Our journal publishes three times a year, all articles in the relevant volume of journal are 
uploaded to the web system of the journal in one volume on the last day of the months “ 
Nisan - August - December”. All readers can download the articles from the journal’s web 
system and the relevant paper “article” can be used on condition that our journal is given 
reference. Readers can reach to all volumes of our journal for free. 

4. All articles published in our journal are assured with certificate of quality (ISO 9001-2008 
Doc. No: 12879 & ISO 14001-2004 Doc. No: 12880) and trademark patent (2015/004105-
2015-GE-18147). Articles published provide their authors with all kinds of legal rights 
and international assurance regarding their articles with quality, trademark, patent and doi 
information. 

5. Our journal has both printed and online version. All kinds of information about our journal 
can be obtained from the T.R. Ministry of Culture with the number Print ISSN PRINT: 
2148-4805 ONLINE: 2148-5550. 

6. Reference within the text should be (Hekim, 2015: 1) or (Yılmaz et all, 2015:1), in the refe-
rence part “HEKİM, M., (2015)”. The Importance Of Physical Activity In The Prevention 
Of Osteoporosis In Middle And Older Persons, OTSHD International Refereed Journal of 
Orthopaedıcs Traumatology And Sports Medıcine, Issue:3,  Volume:2, pp.1-2. All authors 
must follow the latest volumes of our journal and apply the print format of the published 
articles in their own papers. It is an obligation for internet sources to indicate access date 
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and the entire last accessed internet link in the references and below the page by giving 
numbers. 

7. References are arranged by the Turkish alphabet. The printing format in the last volume of 
the journal is required to be taken into account for all authors. 

8. Our journal is internationally indexed journal, and all articles and papers published in our 
journal are sent to relevant indices via e-mail by the publication date of the journal. 

9. Original research, analysis, compilation, case study, project and book introduction “have to 
be in an article format” and these publications are also included.

10. All papers sent to the journal shouldn’t be previously published, not evaluated and not re-
jected by the format and date uploaded to the system. All articles uploaded to the system are 
acknowledged that author(s) conform to these rules. Otherwise, our journal keeps its legal 
rights reserved. All material and moral responsibility regarding a negative situation belong 
to author(s). Our journal acts in line with the T.R. Law.
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Değerli bilim insanları,

Dergimizin bu sayısında yine sizlerle buluşmaktan mutluluk duyuyoruz. Dergimizin bu sayısında toplam 
4 çalışmaya yer vermiş bulunmaktayız. Dergimizin bu sayısında da birbirinden değerli farklı konularda ve 
disiplinlerde hazırlanmış çalışmalar bulunmaktadır. 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 sağlamış olmaktadır. 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. Bir sonraki sayımız 
Ocak, Şubat, Mart ve Nisan 2016 aylarını içine alacak şekilde sistemdeki yerini alacaktır. Tüm okurlarımıza 
yazarlarımıza ve dergi kurullarında bulunan bilim insanlarına hayırlı uğurlu olmasını temenni eder saygılarımı 
sunarım.

(Dergimizde etik kurul raporu gerektiren her türlü çalışmada yazar(lar) editörlüğe ve derginin siste-
mine 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).

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 çalış-
malar 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.

Kemal GÖRAL
Baş Editör
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Distinguished Scientists, 

We are so glad to meet you again in this volume of our journal. We have published a total of 4 papers 
in this volume. These articles in this volume prepared in various subjects and disciplines are highly valuable. 
All the articles published in this and all of our other journals are certified with Quality Management, Envi-
ronmental Management and Trademark and Patent Registration and fully authorized within the framework of 
Intellectual Property Rights. 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. Our next volume 
that includes the months of January, February, March and April 2016 will be uploaded to the system. I hope 
this new volume will yield fruitful results for all our readers, authors and scientists taking place in the boards 
of our journal. Best regards.

(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).

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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KRONIK BÖBREK YETMEZLIKLI HASTADA MINIMAL TRAVMA 
ILE GELIŞEN BILATERAL PATELLER TENDON RÜPTÜRÜ: OLGU 

SUNUMU1

SİMULTANEOUS SPONTANEOUS BİLATERAL PATELLER TENDON 
RUPTURE RELATED WİTH CHRONİC RENAL FAİLURE : A CASE 

REPORT

Yasemin ÖZKAN1, Bekir ŞANAL2, Sermet İNAL3

1Dumlupınar Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, Kütahya / Türkiye
2 Dumlupınar Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji, Kütahya / Türkiye

3 DumlupınarÜniversitesi, Tıp Fakültesi, Ortopedi, Kütahya / Türkiye

Öz: Eşzamanlı bilateral pateller tendon kopması 
çok nadir bir yaralanmadır. Çoğunlukla 40 yaş altı 
kişilerde, diz ekstansör mekanizmasında ki aşırı yük-
lenme sonucu tipik olarak spor aktiviteleri esnasında 
oluşur. Literatürde sunulan olgular incelendiğinde 
daha sıklıkla erkek cinsiyetini etkilediği görülür. 
Sistemik hastalıklar zemininde yada kronik steroid 
kullanımında ise minimal travma öyküsünü takiben 
pateller tendon kopması gelişebilir. Bu yazıda,kronik 
böbrek yetmezliği tanısı ile diyaliz tedavi almakta 
olan genç kadın hastada minör bir travma öyküsünü 
takiben eşzamanlı olarak gelişen iki taraflı patellar 
tendon kopması olgusu sunuldu. Tanıdaki zorluklar 
vurgulanarak erken tanının ve patellar tendon tamiri 
sonrası erken rehabilitasyon programı uygulamalarının 
önemine dikkat çekmek amaçlandı.

Anahtar Kelimeler: Kronik Böbrek Yetmezliği, 
Bilateral Pateller Tendon Rüptürü

Abstract: Simultaneous bilateral pateller tendon 
rupture is a very rare injury. It usually occurs spon-
taneously or with minimal trauma, and has a higher 
predisposition in patients under 40. Men have an 
increased propensity for bilateral patellar tendon 
rupture as compared to women. It is thought to be 
associated with systemic disease, as well as long-term 
microtrauma and corticosteroid use. We report a case 
of a 31-year-old women with chronic renal disease 
presenting a bilateral patellar tendon disruption of 
proximal insertion that occurred with a microtrauma. 
Early diagnosis and surgical treatment and subsequent 
functional exercise, in order to maximize functional 
outcomes for the patient

Key Words: Chronic Renal Failure, Bilateral Pateller 
Tendon Rupture

(1)  Sorumlu Yazar: Yasemin ÖZKAN, Dumlupınar Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon,  Kütahya  
/ Türkiye frjo@hotmail.com  Geliş Tarihi / Received: 21.07.2015 Kabul Tarihi/ Accepted: 23.10.2015 Makalenin 
Türü: Type ofarticle (Olgu - Sunum / Case - Reports) Çıkar Çatışması / Conflict of Interest:Yok / None“Etik 
Kurul Raporu Yok – None of Ethics Committee”
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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 

GİRİŞ

Tek taraflı patellar tendon rüptürü, patellar fraktür 
ve kuadriseps tendon rüptüründen sonra ektensör 
disfonksiyonun en sık üçüncü nedeni olup çok 
nadir görülür,bu tendonun iki taraflı kopması ise 
çok daha nadir görülen bir zedelenme olup genelde 
sistemik hastalıklar zemininde yada kronik steroid 
kullanımında minimal travma öyküsünü takiben 
gelişebilir. Literatürde sunulan olgular ileri yaşta 
tendon dejenerasyonuna bağlı olgulardır ve sıklıkla 
erkek cinsiyetini etkilemektedir.

Bu yazıda,kronik böbrek yetmezliği tanısı ile 
diyaliz tedavi almakta olan genç kadın hastada 
minör bir travma öyküsünü takiben eş zamanlı 
olarak gelişen iki taraflı patellar tendon kopması 
olgusu sunuldu. Tanıdaki zorluklar vurgulanarak 
erken tanının ve patellar tendon tamiri sonrası 
erken rehabilitasyon programı uygulamalarının 
önemine dikkat çekmek amaçlandı.

OLGU

Yedi yıldır KBY tanısıyla düzenli olarak haftada 
üç gün diyaliz tedavisi uygulanan 31 yaşında kadın 
hasta 10 cm yüksekten atlamayı takiben her iki 
dizinde ağrı ve yürüyememe yakınmasıyla acil 
polikliniğine başvurdu. Hasta, atlama sonrasın-
da iki dizinde oluşan ani ve keskin bir ağrı ile 
yere düşmüş ve ayağa kalkamamıştı. Hastanın 
soy geçmişinde özellik yoktu. Hastanın son bir 
yıldır sekonder hiperparatiroidizmi mevcuttu. 

Paratiroidhormon (PTH) 980pg/ml (10–46pg/
ml) ile birlikte artmış kalsiyum/fosfat üretimi 
4.88mmol2/l2 (1.8–3.7mmol2/l2)  ve artmış plaz-
ma alkalen fosfataz (ALP) aktivitesi (288UI/l; 
(40–130UI/l) mevcuttu,  hasta kalsıyum ve D 
vitamini replasman tedavisi almıyordu.

 Acil poliklinikte yapılan fizik muayenede 155 
cm boyunda 50 kg ağırlığında kadın hastanın 
her iki dizde belirgin bir cilt lezyonu olmaksızın 
her iki dizde hassasiyet,şişlik ve her iki patellada 
hipermobilite ve ağrı gözlendi. Pasif diz hareketleri 
ağrıdan dolayı kısıtlıydı. Aktif kuadriseps kont-
raksiyonlarını yapmasına rağmen hasta dizlerini 
aktif olarak ekstansiyona getiremiyordu. Hastanın 
efüzyon testleri pozitifti. Diz grafilerinde iki taraflı 
patella alta gözlendi (Resim 1). Patella alt ucunda 
veya tibial tüberkülde kemik avülsiyon bulgusu 
yoktu. Diz ultrasonunda her iki pateller tendonun 
patellaya yapışma yerinden kopmuş olduğu iz-
lendi. Manyetik rezonans görüntülemede (MRG) 
iki dizde de patellar tendonda dejenerasyon ve 
kopma, patella alta gözlendi (Resim 2).
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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 

Resim 1. Her iki ligamentum patella düzeyinde 
yumuşak doku şişliği, ligamanda bütünlük 
kaybı ve  patellar kemikte süperiora subluk-
sasyon görülmektedir.

Resim 2. Sol ve sağ diz MR: Ligamentum 
patellanın patella kemik insersiyonu düzeyinde 
komplet rüptürü ve eşlik eden yumuşak doku 
ödemi görülmektedir.

Ortopedi kliniğince hastaya patellar tendon re-
konstrüksiyonu yapıldı(Resim3).
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Resim 3.  Postop dönemde yumuşak doku 
içerisinde operasyon klipsleri ve patella kemiği 
içerisinde fiksatör vida izlenmektedir. 

Rehabilitasyon amacıyla kliniğimize konsulte 
edildi.

Operasyon sonrası rehabilitasyon programına 
alınan hasta bilateral diz, tam ekstansiyonda, diz 
üstünden ayak bileğine uzanan silindirik alçı ile altı 

hafta immobilize edildi. Bu süre içinde günde beş 
kez, her biri 15 dakika süren izometrik kuadriseps 
egzersizleri uygulandı ve hastanın koltuk değneği 
ile yük vermesine izin verildi. Ameliyattan altı 
hafta sonra alçı alındı. Diz fleksiyon açısı 0°-45 
derecede olarak başlanan ve tedavi boyunca 
arttırılan, ayarlanabilen eklemli breys takıldı. 
Üç ayın sonunda 0°-100° diz eklem hareket 
açıklığına ulaşıldı. Hasta koltuk değneğinden 
bağımsız yürüyebiliyordu. Radyografilerde iki 
tarafta da patella alta gözlenmedi. Serklaj teller 
lokal anestezi altında üç ay sonra alındı ve yoğun 
fizyoterapi uygulandı. Altı ay sonra, her iki diz 
tam aktif eklem hareket açıklığına sahipti; hasta 
koltuk değneksiz ve breysiz yürüyebiliyordu. 
İki dizde de ekstansör yetersizlik yoktu ve hasta 
yaralanma öncesindeki tüm aktivitelerini yerine 
getirebiliyordu.

TARTIŞMA

İki taraflı pateller tendon kopması genellikle  
sistemik hastalıkları (romatoid artrit, diabetis 
mellıtus, sistemik lupus eritomatozis, kronik 
renal yetmezliği) olan kişilerde veya kronik ste-
roid kullanımda ortaya çıkar (Thaunat vd 2006, 
Liow vd.1995, Clarks vd. 1995 1995,Potasman 
vd 1984, Calvo vd.,1997,). Nadir izlenir. Kronik 
böbrek yetmezliği hastalarında üremi, metabolik 
asidoz,  hiperparatiroidi gibi durumlar tendon 
dejenerasyonuna neden olarak minör travmayı 
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takiben tendonlarda kopmalarından sorumlu 
tutulmaktadır (Kım vd.,2012).

Bilateral patellar tendon kopması, dizin ekstansör 
fonksiyon bozukluğuna neden olan patolojiler içinde 
pateller fraktur ve kuadriceps tendon kopmasından 
sonra en sık üçüncü nedendir (Rose vd.,2007). 
Diz ekstansör mekanızmasında kuadrıceps ten-
don, patella, patellar tendon ve patellar tendonun 
tibia tuberkulunde yapışma yeri rol almaktadır. 
Kuadriseps ve patellar tendonlar anteriorda dizde 
stabiliteyi sağlayan ana yapılardır. Kuadriseps 
tendon 4 tane kasın tendonlarının birleşimiyle 
oluşur (En dışta rektus femoris tendonu, ortada 
vastus medialis ve vastus lateralis tendonları, en 
içte ise vastus intermedius tendonu) ve  aktif sınır-
landırıcı olarak görev alır (Resnıck vd.,2007, Yu  
vd.,1994). Patella ve anterior sınırlandırıcı bağların 
en önemli görevi dizde ekstansiyon hareketine 
karşı güç sağlamaktır. Diz tam ekstansiyonda 
iken patella troklear yüzeyin daha yukarısında 
sinovial yağ dokusu üstünde yer alır. 90 derece 
fleksiyondayken tam troklear oluk içerisine yerle-
şir. Normal tendonların stress altında yırtılmadığı 
ancak lineer stressin muskülotendinöz bileşke, kas 
gövdesi veya tendon yapışma yerlerinde yırtılma-
lara yol açtığı McMaster tarafından gösterilmiştir 
(Gıblın vd.,1982). Normal şartlarda kuadriseps 
ve patellar tendonlarda yırtık oluşabilmesi için 
vücut ağırlığından 17,5 kat fazla kuvvet gereklidir 
(Kannus vd.,1997). 

Literatürde, bilateral pateller tendon rüptürünün 
patofizyolojisi, 3 farklı etyolojik neden altında 
sınıflandırılmıştır (Splein vd.,1988). Bu sınıf-
landırmaya göre sistemik otoimmun hastalıklar 
bilateral tendon rüptürünü için en riskli gruptur. Bu 
hastalıklar, sistemik lupus eritromatozis ,romatoid 
artrit gibi romatolojik hastalıklar, diabetis mellitus, 
kronik böbrek yetmezliği ve hiperparatiroidizm 
olarak sayılabilir. Bu hastalıklara sekonder geli-
şen kronik inflamatuar değişiklikler tendonların 
intrinsik güçlerini azaltarak kuvvete karşı daha 
güçsüz kalmalarına neden olurlar.  

Kannus ve Natri 891 spontan tendon rüptürünün 
biyopsi örneklerini inceledikleri çalışmalarında 
tüm olguları 445 yaş ve cinsiyet eşleşmeli kontrol 
gruplarıyla karşılaştırmışlardır. Kontrol grubunda 
%34 histopatolojik değişiklik bulunurken, rüptüre 
tendonların %100’ünde histopatolojik değişiklik 
saptanmıştır. Bu değişikliklerden %97’si, hipok-
sikdejeneratif tendinopati, mukoid dejenerasyon, 
tendolipomatozis veya kalsifik tendinopatiden 
oluşan histopatolojik değişiklikler olarak tanım-
lanmışlardır (Kapoor vd.,2005).

Diğer bir riskli grup oral ya da enjektable kor-
tikosteroid kullananlardır. Kortıkosteroidler kan 
biyokimyasını ve kollagen sentezini  etkileyerek 
tendonların zayıf ve güçsüz olmasına neden 
olmaktadırlar. 

Üçüncü grup, özellikle genç sporcularda tekrarlayan 
mikro travmalar pateller tendonda dejenerasyon 
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ve mikro yırtılmalar sonucu patellar tendon 
kopmasına yol açabilir. Bu dejenerasyon“atlayıcı 
dizi”nin (jumper’sknee) son evresi olarakta 
adlandırılabilinir. Bu teori literatürde Davidson 
Teorisi olarak adlandırılmıştır (Rose vd.,2001).  

Tendon kopmaları oluştuğu bölgeye göre sınıf-
landırıldığında: Tip 1 patellanın alt kısmında, 
osteotendinöz bileşkede tendonun patellaya ya-
pıştığı yerden tendonun kopması, tip 2 patellar 
tendonun orta bölümünde olan kopmalar, tip 3 
patellar tendonun tibial tuberkül insersiosunda 
oluşan kopmalar olarak sınıflandırılmıştır. Patel-
lar tendon genellikle komplet olarak proksimal 
insersiyodan(tip 1) rüptüre olur (Kellersman 
vd.,2005). Tip 1 ve 3 osteotendinöz kavşağın 
rüptürünün sıklıkla sistemik hastalıklara ya da 
kronik kortikosteroid kullanımında daha sık oldu-
ğu ifade edilsede Fisher bu durumların özellikle 
tendon gövdesinde görülen rüptürlerde daha aktif 
rol oynadığını göstermiştir (Rysavy vd.,2005).

Sonuç olarak Kronik enflamatuvar değişiklikler, 
lokal hipoksi ve bozulmuş metabolik aktiviteyle 
sonuçlanan azalmış arteryel kan akımı nedeniyle 
azalmış esneklik, kollajende dejeneratif değişik-
likler, amiloid depolanmaları, mikrotravmalar 
özellikle ileri yaşta ve sistemik hastalıklarda 
rüptüre zemin hazırlar.

Erkeklerde bilateral patellar tendon rüptürü görülme 
sıklığı kadınlara göre fazladır. Bu oran literatürde 
5:1olarak hesaplanmıştır (Rysavy vd.,2005).

Bizim sunduğumuz olguda hastanın genç kadın 
olması, kronik böbrek yetmezliği zemininde iki 
taraflı eş zamanlı pateller tendon rüptürü geliş-
mesi literatürde çok nadir bir yaralanmadır. KBY 
olan kişilerde metabolik asidoz tablosunun neden 
olduğu tendon dejenerasyonuna bağlı olarak 
pateller tendon rüptürü gelişebilir. Yine KBY 
de hiperparatiroidizmin sebep olduğu yüksek 
kemik turnoveri, kalsifikasyon ve subperiostal 
rezerpsiyon osteotendin eklemleri zayıflatarak bu 
bölgeyi sponton yada minör travma ile rüptüre 
yatkın hale getirir. Yüksek kalsıyumfosfat üretimi 
yumuşak doku içinde distrofik kalsifikasyona 
neden olarak tendonda zayıflama ve kopmaya 
neden olur. KBYde tendon patolojilerine yatkın 
hale getiren bir diğer etkenler üreminin neden 
olduğu B2 mikroglobuluin, amiloidoz, elastoz ve 
ürik asit kristal birikimi sayılabilir. Ayrıca tendon 
dayanıklılığının yapısından sorumlu olan protein-
polisakarit kompleks etkilenmesi bir diğer neden 
olabilir (Ryuzak vd.,1989, De franco vd.,1994, 
Dejour vd., 1992). Biz kronik böbrek yetmezliği 
zemininde gelişen yukarıdaki mekanizmalara ek 
olarak fleksiyondaki dizde kuadriseps kasının 
ani ve hızlı kasılmasının tendon rüptürüne neden 
olduğunu düşünmekteyiz.

Diz ağrısı için ayırıcı tanı yelpazesi oldukça 
geniştir, bu nedenle patellar tendon kopmasının 
tanısı zor ve geç olabilir. Oysa ki patellar tendon 
rüptürlerinde, doğru ve zamanında tanı çok önem-
lidir. İki haftalık gecikmenin olduğu tedavilerde 
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daha az tatminkar sonuçlar alınmıştır (Dejour 
vd., 1992). Tipik öykü, travma mekanizması, risk 
faktörlerinin bilinmesi tanıda yardımcı olacaktır. 
Direkt grafi(DG),ultrason(US) ve manyetik rezons 
görüntüleme(MR) tanıda kullanılan radyolojik 
görüntüleme yöntemleridir (Bartalena vd.,2010).

Anamezinde en önemli özellik,keskin lokal bir 
yırtılma hissi ve sonrasında gelişen şişliktir. Patellar 
tendon rüptüründe hastalar, ani başlangıçlı ağrı, 
kopma sesi ve hasarlı bacak üzerine basamama 
şikayeti ile gelirler.

Hastanın aktif ekstansiyonu zayıftır yada yoktur. 
Tek taraflı kopmalarda karşı taraf ile kıyaslama 
yapılabilir ancak iki taraflı kopmalarda karşı ta-
raf ile kıyaslama yapmak doğru değildir. Klinik 
değerlendirme, diz bölgesinde ele gelen boşluk, 
aktif ekstansiyon sırasında patella üst ve alt ucun-
da palpe edilebilir hassasiyet ve eklem hareket 
açıklığı kaybı, fleksiyonda boşluk gözlenmesi ile 
kolayca tespit edilebilir. DG (anterıor-posterıor, 
lateral ve eksenel) alınmalıdır. Kontralateral 
filmler patellar yüksekliğini ölçmek için önem-
lidir. Lateral filmler ile izlenebilen patellar alta 
bulgusu pateller tendon yırtılması üzerine en 
çok bilgiyi sağlayan görüntülerdir,aynı zamanda 
kronik patellar tendinozis tanısında önemli olan 
kalsifikasyonları lateral filmler gösterebilir. Eksenel 
görünüm ile patellofemoral artrit tesbit edilebilir 
(Bartalena vd.,2010).

US tanı koymada hızlı,kolay, değerli ve ucuz bir 
yöntemdir (Bartalena vd.,2010). Direkt grafi ve 
Ultrason ile tanı konulamayan şüpheli olgularda 
MR yanlış tanıdan kaçınmada yararlı olabilir 
(Bartalena vd.,2010).

Patellar tendon yırtıklarında, tendonda kalınlaşma, 
liflerin devamlılığında bozulma ve yırtık izlenen 
düzeyde T2A’da sinyal artışı, tam kopmalarda 
retraksiyon ve patellanın süperiora yer değiştir-
mesi görülebilecek MR bulgularıdır (Bartalena 
vd.,2010).

Medikal tedavi patellar tendon rüptürü yöneti-
minde sınırlı bir role sahiptir, genellikle iyileşme 
süresini uzatır . Parsiyel ve asemptomatik rüp-
türlerde, kontrollü mobilizasyon ve rehabilitas-
yon egzersizleri önerilir. Semptomatik ve total 
rüptürlerde ise, uygulanan tek küratif tedavi 
yöntemi cerrahidir. Erken cerrahi ancak erken 
tanı ile mümkündür. Cerrahi altı haftadan fazla 
gecikirse, kuadriseps kası atrofisine bağlı olarak  
rehabilitasyon süresi uzar ve fonksiyonel sonuçlar 
geriler (Ecker vd.,1979).

Akut patellar tendon rüptürünün cerrahi tedavisi, 
direkt tendon-tendon tamirini veya transosseos 
sütürler ile birlikte bu tedaviyi koruyucu ek yön-
temleri içerir  (Ecker vd.,1979, Ho vd., 2003). 
Sistemik hastalıkların zemininde gelişen pateller 
tendon rüptür cerrahisinde iyileşmeyi geciktirdiği 
için uç uca dikiş tekniklerinden ziyade tendon 
rekonstrüksiyonu uygundur. Ayrıca patellar 
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tendon uzunluğunu korumak, patellar tendonun 
tekrar kopması engellemek ve diz ekstansiyonu 
esnasında oluşan stres güçlerini önlemek için 
operasyon tendon serklaj teli ile desteklenmiştir.

SONUÇ

Bilateral patellar tendon rüptürlerinde iyi alınmış 
bir hastalık öyküsü, klinik muayene ve radyolojik 
değerlendirme ile tanı koymak zor değildir. Mevcut 
hastalıkların bilinmesi cerrahi teknik açısından 
önemlidir. Erken rehabilitasyon programı  ise 
hastaların bağımsız olarak günlük yaşam aktivi-
telerine devam etmelerini sağlayacaktır.
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EXTENDED ABSTRACT

Meaning and Significance: Cases of simultaneous bilateral patellar tendon rupture in patients with 
chronic renal failure have been described in the literature. Although the exact mechanism remains 
unclear, most investigators agree that secondary hyperparathyroidism due to repeated dialysis treat-
ment plays a major role in the pathogenesis of tendon rupture. For patients with uraemia resulting 
in secondary hyperparathyroidism, the systematic treatment of secondary hyperparathyroidism is 
effective at correcting tendon mineralization and metabolic disturbances. Conclusion: Bilateral 
patellar tendon ruptures are uncommon injuries that require early surgical treatment and subsequent 
functional exercise, in order to maximize functional outcomes for the patient.
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DOMESTIC AND FOREIGN IMPLANTS USED IN HIP FRACTURE 
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KALÇA KIRIĞI OPERASYONLARINDA KULLANILAN YERLİ VE 
YABANCI İMPLANT FİYATLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN 
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Öz: Teknoloji ve tıp alanında sağlanan gelişmelerle kronik hastalıkların tedavi-
sinde kaydedilen gelişmelerin yanısıra yaşam şartlarındaki iyileşme, bireylerin 
doğuşta beklenen yaşam süresinde belirgin bir artışa neden olmuştur. Yaşlı 
birey sayısındaki artış ile yaşa bağlı olarak gerçekleşen kemik kalitesindeki 
düşme kalça kırığı ve özellikle intertrokanterik kırıkların oluşum sıklığını 
arttırmıştır. Yaşa bağlı sistemik rahatsızlıkları bulunan kalça kırığı operasyonu 
geçirmiş hastalarda kırık sonrası yatış süresinin uzamasıyla da bağlantılı bir 
şekilde idrar yolu enfeksiyonu, üremi, bası ülserleri, ven trombozu, pnömoni, 
pulmoner emboli gibi prognozu olumsuz etkileyerek mortaliteyi arttıran 
komplikasyonlarla karşılaşılması kaçınılmaz olmaktadır. Tedavide stabil 
bir tespitte bulunularak hastanın kırık öncesi duruma eşdeğer düzeyde bir 
hareketliliğe kavuşabilmesi adına intramedüller tespit cihazları ile osteosentez 
yanısıra dinamik kalça çivileri ve seçilmiş olgularda artroplasti de uygulanan 
yöntemler arasındadır. Kalça kırığı ameliyatlarında gerekli masrafların Sosyal 
Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından tamamının karşılanmayıp hasta katkı 
payının söz konusu olması hasta ve yakınlarının maddi boyutu üzerinde 
konuyu değerlendirmelerini gerektirmektedir. Bu çalışmada kalça kırığı 
operasyonlarında kullanılan ürünlerin fiyat düzeylerini etkileyen faktörler 
incelenerek istatistiksel yöntemlerden çoklu lineer regresyon analiz tekniği 
uygulanmıştır. Regresyon modeli sonucunda ürünlerin fiyatlarını etkileyen 
faktörlere ilişkin parametre tahminleri hesaplanarak ürün maliyetlerini 
etkileyen faktörlere ilişkin çıkarsamalarda bulunulmuştur. Analiz sonucuna 
göre cerrahi yöntem, materyal ve uygulama parametrelerinin ürünlerin fiyat 
düzeyleri üzerinde etkili olduğu tespit edilerek fiyat düzeyleri üzerinde etki 
eden değişkenler sırasıyla cerrahi yöntem, materyal ve uygulama olarak 
belirlenmiştir. Uygulanacak cerrahi yöntemin değişmesinin kalça kırığı 
operasyonlarında kullanılan ürünün fiyatı üzerinde de ciddi düzeyde değişim 
meydana getireceği ortadadır. 

Anahtar Kelimeler: Kırığı, Yaşlı Nüfus, Cerrahi Yöntem 

Abstract: In addition to the developments achieved in the treatment of 
chronic diseases with advanced technology and medicine, improved living 
standards have resulted in a significant increase in life expectancy of the 
individuals. Increase in the number of the elderly and age-related decrease 
in bone quality has increased the incidence of hip fracture, particularly 
intertrochanteric fractures. Post-fracture immobility is prolonged in patients 
who have age-related systemic diseases and who underwent hip fracture 
operation. Accordingly, complications including urinary tract infection, 
uraemia, bedsores, vein thrombosis, pneumonia, pulmonary emboli, which 
increase mortality by adversely affecting the prognosis became inevitable. 
Some methods are available to help patients gain their pre-fracture mobil-
ity by achieving a stable fixation in the treatment. These methods include 
osteosynthesis with intramedullary fixation devices, dynamic hip screws and 
arthroplasty in certain cases. Financial dimension of hip fracture operation 
is a matter of concern for patients and patient relatives since Social Security 
Agency does not cover all operation costs and patient contribution fee is 
charged. This study examines the factors affecting the cost of the products 
used in the hip fracture surgery and multiple linear regression analysis tech-
nique is chosen from among the statistical methods. Parameter estimations 
regarding the factors affecting the product prices were calculated with the 
regression model and inferences were made concerning these factors. The 
result of the analysis indicated that surgical method, material and application 
parameters have an impact on the cost of the product and the most important 
variables affecting the cost of products were identified as surgical method, 
material and application, respectively. It is clear that changing the surgical 
method would make a great difference on the cost of the product to be used 
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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 

INTRODUCTION

Within the last years, a marked increase has been 
observed in the number of elderly population 
in line with prolonged life span. Studies reveal 
that average life span rose to 66 years with a 
20-year increase between 1950-2000 and it is 
projected to increase 10 years by 2050. Accord-
ing to Eurostat 2012 data, average life span of 
the European Union (EU) countries is 80.3 years. 
According to Eurostat 2013 data, life expectancy 
at birth is 83.1 years for women and 77.5 years 
for men. Although average life expectancy at 
birth in Turkey is lower than the EU and world 
average, it has been on an increase. In Turkey, 
average life expectancy at birth was 73.8 years 
for women and 69.0 for men. This value rose 
to 76.8 for women and 71.9 for men in 2012 
and is expected to rise to 78.9 years for women 
and to 73.1 for men by 2025. The elderly begin 
to lose their ability to protect themselves from 
environmental dangers due to deterioration of 
the reflexes as a result of the decline in physical 
capacity along with the decreased hearing and 
seeing abilities. Age-related decrease in the bone 
mass also increases the risk of fractures (Cum-
mings et al., 1985:178; Öztürk, 1997:374; Vidan 
et al., 2005:1476; Erdil & Bayraktar, 2010:106; 
Eurostat, 2013; TÜİK, 2013).

Fall-related hip fracture might also be seen among 
the young population but its incidence is quite 

high among the elderly. Since patient group is 
predominantly elderly, it is possible to encoun-
ter some systemic problems arising out of the 
fractures. Accordingly, morbidity and mortality 
is directly affected (Bergeron et al., 2005:793; 
Hagino et al., 2006:122; Stone et al., 2007:1349).

Falling, which is a highly serious health problem 
for the elderly, can lead to serious medical and 
financial problems. Falls and fall-related injuries 
among the patients aged 60 and over have been 
on a dramatic increase and 50% of the falls occur 
during daily activities in settings like bathroom 
and bedrooms. Cardiovascular problems, urinary 
incontinence, cognitive state, balance and changes 
in visual ability and other physical reasons con-
tribute to the risk of falling. With increasing age, 
mortality rate is also increased in relation to falling. 
Falls might result in serious problems like head 
injury or cerebral haemorrhage. Fall-related hip 
and other bone fractures account for 10% of the 
falls. Fractures develop among the elderly due to 
falling. Osteoporotic backbone, anterior arm and 
hip fractures are most commonly seen fall-related 
injuries. Hip fractures have the highest mortality 
rate among the fall-related fractures. Quality of 
life is decreased due to immobility and serious 
health problems that emerge post-operatively. Old 
people who do not have anyone to take care of 
them are obliged to live in elderly nursing homes 
for 1 year following the surgery and overwhelm-
ing majority of them eventually die. The studies 
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conducted on the falls in USA have revealed the 
following results (Erdil & Bayraktar, 2010:110).

• While the cost of the falls was 20 billion US 
dollars in 1994; it is projected to exceed 34 
billion US dollars by 2020. 

• About 10.000 people over 65 years lost their 
lives due to fall-related injuries in 1999. 

•  More than 60% of the individuals who lost 
their lives due to falling were 75 years old or 
over. 

The studies conducted suggest that patients who 
undergo hip fracture surgery are in advanced 
age group and 9 out of every 10 patients who 
undergo hip fracture were 65 years old or over 
(Ersoy et al., 2013: 33).

In addition to falls, hip fractures are commonly seen 
among old patients with osteoporosis, who have 
limited functional capacity and internal medical 
problems. The suitable treatment method must be 
determined with the aim of enabling the patients 
to return to their pre-operational functional states 
by helping them gain mobility at an early stage 
and preventing the course and development of the 
potential complications (Uzun et al., 2009:458). 

While more than 98% of the hip fractures, which 
are among the causes of mortality and morbid-
ity for the elderly, can be treated surgically with 
analgesia and early rehabilitation, studies indicate 

that 15-30% of the patients die within the 1 post-
operative year and 8.4% die within the first 30 
post-operative days (Gökalp, 2014:1).

Vast majority of the femur intertrochanteric re-
gion fractures are seen among the elderly (Fox, 
2003:420; Levine et al., 2007:1187; Döner et al., 
2011:28). Within this context, orthopaedic surgeons 
should take the other systemic problems of the 
patients with advanced age into consideration 
(Rodop et al., 2009:132).

THEORETICAL FRAMEWORK

Hip fractures, which are predominantly seen 
among the elderly, are skeletal system injuries 
with high morbidity and mortality. Studies have 
indicated that the most important factor influenc-
ing the mortality might be other existing health 
problems and general health status of the patient 
apart from the hip fracture. In the patients receiv-
ing hip fracture treatment, approximate lifespan 
is relatively shorter than the individuals in the 
similar age group (Kenzora et al., 1984; Meyer 
et al., 2000;Wehren & Magaziner, 2003; Vidan 
et al., 2005).

Kyo et al., (1993) developed a risk assessment 
table, which includes pre-operative daily activity, 
age, gender, ECG and electroencephalography 
findings, haemoglobin and total protein values and 
Hasegawa’s dementia table, and maintained that 
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this scale was helpful in estimating the functional 
prognosis and mortality. 

Robinson et al. (1994) developed a physiological 
status score which includes the medical condition, 
life style, dementia, osteoporosis and mobility 
parameters in patients between 65 -85 years, who 
receive hip fracture treatment, and suggested that 
the treatment should be determined in line with 
the physiological status score. 

Huusko et al., (2000) compared the conditions 
of the patients with normal mini-mental status 
test scores from among patients with dementia, 
who receive hip fracture treatment and reported 
that there was no significant difference regarding 
hospital stay and mortality rates of the patients. 

Beloosesky et al., (2001) found out that demen-
tia level would not affect functional gains and 
complications in the patients who were mobile 
before the hip fracture.  

Ishida et al., (2005) argued that pre-operative 
general condition and walking capacity of the 
patient, fracture type and the surgical method 
chosen were determinant in the mortality rates, 
and expressed that dementia level of the patient is 
a significant sign of improvement in the walking 
capacity of the patient. 

Carpintero et al., (2005) found that male mortality 
was higher than male one in line with the pres-
ence of more variables affecting the morbidity 

level, worse nutritional condition and higher 
abuse level of cigarette and alcohol. 

Jiang et al., (2005) maintained in their study that 
long stay at care homes, advanced age, male 
gender and morbidity rates are considered as 
the variables contributing to the mortality risk 
and reported that male mortality was 37.5 % 
and female 28.2% within a 1 year perspective. 

Alegre-Lopez et al., (2005) argued that poor 
mental condition, pre-fracture functional incapac-
ity, age over 80 and being female contributed to 
the mortality rates. 

Öztürk et al.,  (2008) underlined that no detailed 
and consistent information is available to make a 
precise decision whether or not the time passes 
until surgery influences mortality, and stated that 
conducting a planned operation by designing a 
surgery under optimum conditions instead of an 
urgent intervention to the patients who applied 
to the hospital with fracture and diagnosed with 
prosthesis indication would decrease the mor-
tality and enhance the chance of achieving the 
optimum result. 

Şener et al., (2009) pointed out that a potential 
timing mistake starting from the occurrence of the 
fracture until the operation is performed worsens 
the walking capacity of the patient in the future 
and advance age increases the mortality with 
the comorbidities it brings, and underlined the 
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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 
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 

importance of the comorbidity factors, mobility 
capacity and surgical intervention timing when 
the treatment and rehabilitation of the patients in 
this group is planned. 

AIM, SCOPE and METHOD

This study examines the factors affecting the cost 
of the products used in hip fracture operations. 
Multiple linear regression analysis was used 
from among the statistical methods. Regression 
analysis is a commonly used method because it 
is convenient to apply. As a result of the regres-
sion analysis, parameter estimations regarding 

the factors affecting the cost of the products were 
calculated and inferences were made concerning 
the factors that affect the cost of the products. 
Correlations of the variables were presented 
visually with the partial graphs obtained. 

MULTIPLE REGRESSION ANALYSIS

Product cost dependent variable was chosen for 
the multiple regression analysis. As independent 
variables, surgical method, product description, 
design, material, coating and application variables 
were chosen. 

R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate

.932a .868 .843 835.34227

The table above illustrates the pivot values 

of the regression model. Looking at the pivot 

table of the model, it is seen that coefficient of 

determination is 0.868. This score indicates that 

6 independent variables determine the price of 

the products with 87%. Adjusted coefficient of 

determination was calculated as 0.843, and is 

very close to the coefficient of determination. 

That these two parameters are very close shows 
suitability of the model. 

ANOVA test is performed to understand whether 
or not the model was significant. ANOVA test 
finds out whether the independent variables were 
affecting the dependent variables or not. 

Ho: Regression model is not significant.

Hı: Regression model is significant.

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.

Regression 43953058.827 6 7325509.805 10.498 .000b

Residual 120021033.854 172 697796.708   

Total 163974092.682 178    
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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 

The table above shows an ANOVA table. In 
the ANOVA table, regression and error sum 
of squares were calculated. According to the F 
test, significance value was calculated as 0.000. 
Accordingly, Ho hypothesis is rejected with 5% 
margin of error. Consequently, it is fair to say that 
the regression analysis is significant. Accordingly, 
at least one factor is statistically significant on 
the cost of the products. 

Beta parameter estimations are required in order to 
measure to what extent the independent variables 
affect the dependent variables. It is possible to 
measure to what extent each independent vari-
able affects dependent variable numerically by 
examining these parameters. T-tests are performed 
in order to estimate the beta parameters. 

Ho: Beta parameter value is equal to 0. 

Hı: Beta parameter value is different than 0. 

Model

Unstandardized 
Coefficients

Standardized 
Coefficients

t Sig.

95,0% Confidence 
Interval for B

B
Std. 

Error Beta
Lower 
Bound

Upper 
Bound

1 (Constant) 1335.758 366.520  3.644 .000 612.302 2059.213

Surgical method 216.033 33.278 .429 6.492 .000 150.348 281.719

Product description 4.629 3.024 .140 1.531 .128 -1.341 10.598

Design -1.912 1.903 -.077 -1.005 .316 -5.667 1.843

Material -36.412 14.969 -.165 -2.432 .016 -65.958 -6.865

Coating 8.190 14.791 .042 .554 .580 -21.005 37.386

Application -91.660 43.199 -.160 -2.122 .035 -176.929 -6.392

In the table above, coefficients of parameter es-
timations are available. Parameter estimations of 
each independent variable and constant term are 
found in the coefficients table. Besides, standard 
margin of error and reliability intervals were 
calculated for each parameter.

Ho hypothesis must be rejected since significance 
values of surgical method, material and applica-
tion variables are lower than 0.05. In this case, 

it is fair to say that beta parameters of surgical 
method, material and application variables are 
statistically significant with 5% margin of error. 
Three independent variables that are used for 
multiple linear regression model affect the cost 
of the product. It is necessary to take the absolute 
values of the standardized beta coefficient into 
consideration in order to reveal the significance 
degrees of the independent variables. From among 
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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 

the determinant variables found to be statistically 
significant, surgical method is the most influential 
variable on the cost of the prices. The variable 
with the least influence is application variable.

PARTIAL SCATTER GRAPHS

Partial scatter graphs designed to interpret the 
correlation between the cost  variable and other 
explanatory variables visually are below: 

Price

Product Description
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fiziksel anlamda romatizmal rahatsızlık yaĢayan bayan katılımcılar oluĢturmaktadır. 
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uygulamaya uygun bulunmuĢtur. Tüm katılımcılar rast gele seçilmiĢ ve araĢtırmada 
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testlerinden yararlanılmıĢtır. Alpha kat sayısı olarak 0.769 kat sayısı elde edilmiĢtir. 
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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 
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Özet: Bu araĢtırmanın amacı; iĢ hayatı içerisinde aktif görev alan kadın katılımcıların 
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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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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 
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DISCUSSION ve EVALUATION

Post-hip fracture mortality rate, which outnumbers 
pancreas and stomach cancer cases, is projected to 
increase in parallel with the growth to be observed 
in the number of the elderly population as a result 
of the longer life expectancy through 2020. 

Pre-operative medical conditions of the patients 
who receive hip fracture treatment affect high 
mortality and morbidity rates post-operatively. It 

is of paramount importance to assess the condi-
tions pre-operatively and make risk assessment 
scoring in terms of choosing the correct surgical 
technique, post-operative lives of the patients 
and predicting the potential complications and 
prognosis. 

The best result that can be achieved in a patient 
who underwent femur neck fracture is to en-
able the patients to return to their pre-operative 
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activity level or at least to a level close. Since 
the fracture stability is crucial in order to obtain 
the optimum result in bone healing, maximum 
importance should be attached to assessing the 
bone quality in choosing the implant. 

CONCLUSOION

This study examines the factors affecting the cost 
of the products used in the hip fracture opera-
tions by employing multiple linear regression 
model. Analysis results have revealed that surgi-
cal method, material and application variables 
affected the cost of the products. Most important 
variables affecting the cost are surgical methods, 
material and application variables, respectively. 
These results indicate that changing the surgical 
method to be applied would have a remarkable 
difference on the cost of the product to be used 
in hip fracture surgeries. 
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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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KEMİK METASTAZI OLAN OLGULARDA OPİOİD ANALJEZİKLERE 
OLAN İHTİYAÇ AZALTILABİLİR VE PATOLOJİK KIRIKLAR 

ÖNLENEBİLİR Mİ?1

IS IT POSSIBLE TO REDUCE THE REDUCE THE NEED FOR OPIOID 
ANALGESICS OR PREVENT PATHOLOGICAL FRACTURES IN 

PATIENTS WITH BONE METASTASIS?

Savaş TOPUK1, Mehmet İŞYAR2, İbrahim YILMAZ3, Kadir ÖZNAM2,
Olcay GÜLER2, Mahir MAHİROĞULLARI4.
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Öz: Solid organ kanserlerinde kontrolsüz hücre proliferasyonu 
sonrası oluşan kemik metastazları önemli morbidite ve mortalite 
nedenleri arasında üst sıralarda yer almaktadır. Bu araştırmada, 
kemik metastazı olan ve tedavisinde zoledronik asit uygulanan 
olgularda analjezi sağlanırken kullanılan opioid grubu ilaçların 
uygulama dozunun değişimi araştırıldı. Elde edilen veriler üzerinden, 
uygulanan zoledronik asitin; ağrının giderilmesine etkisinin değer-
lendirilmesi yanı sıra, patolojik kırık ve kord kompresyon riskini 
azaltabilir mi gibi sorulara da yanıt arandı. Çalışmaya, 400 yataklı 
bir taşra hastanesinde, 01.01.2014 - 30.04.2015 tarihleri arasında, 
tümör tanılı ve kemik metastazı gelişerek radyasyon onkolojisi 
servisinde yatırılarak tedavi gören olgular dâhil edildi.  Üç gruba 
ayrılan olguların tedavisinde, zoledronik asit uygulananların anal-
jezik tedavisinde kullanılan tramadol ve fentanyl ajanlarına ait doz 
veya uygulanma yolları değerlendirildi. Gruplar arası istatistiksel 
karşılaştırmalar sonrasında, alfa anlamlılık değeri  <0,05 olarak 
kabul edildi. Zoledronik asit kullanılan gruplarda, patolojik kırık 
ve kord kompresyon risklerinin azalmış olduğu gözlemlenirken 
(p<0,05),  kullanılan opioidlerin dozlarına ait değişim istatistiksel 
olarak anlamlı bulunmadı (p>0,05).  Zoledronik asit tedavisini 
erken evrede alan tümörlü olgularda opioid analjeziklere ihtiyacın 
azaltılabileceğine dair araştırmalar yapılmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Ağrı, Bifosfonatlar, Kemik  Metastaz, Pa-
tolojik Kırık

Abstract: Bone metastases following an uncontrolled cell prolifera-
tion in solid organ cancers are one of the most common reasons of 
morbidity and mortality. In this study we aimed to investigate the 
change of the dosage of the analgesic drugs used in patients under 
zoledronic acid(ZA) treatment due to bone metastasis. In addition 
to investigating the affects of ZA on pain, we also investigated 
whether ZA could possibly reduce the risk of pathological fracture 
and cord compression.  This study was conducted in a rural hospital 
between 01.01.2014 and 30.04.2015. Patients having tumor with 
bone metastasis and treated in radiation oncology service were 
included into the study. Patients were subclassified into 3 groups. 
We evaluated the administration methods and dosages of tramadol 
and phentanyl used as analgesics on patients under ZA treatment. 
Further investigations on the possibility of the reduced need for 
analgesics on tumor patients who take ZA treatment on early stages.

Key Words: Bisphosphonates, Bone Metastasis, Pain, Pathologic 
Fractures
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GİRİŞ

Bilindiği üzere meme, akciğer ve prostat kan-
serlerinde, morbidite ve mortalitesi yüksek, sağ 
kalım süresini kısaltan agresif kemik metastazları 
gelişebilmektedir (Wang ve ark., 2014).  Kanser 
tanısı konulan ileri dönemdeki hastaların %60-100 
arasında orana sahip bir kısmı şiddetli derecede 
ağrı çekmektedir (M Costantini ve ark., 2009). 
Buna ek olarak kemik metastazlarında patolojik 
kırık gelişmesine bağlı olarak; nörolojik hasarlar, 
hareket kısıtlılığı ve yaşam kalitesini bozan ağrı 
da ortaya çıkmaktadır (Chye ve ark., 2015). Bu 
yüzden güncel tedavi modaliteleri, ağrı palyas-
yonunun sağlanarak, kırık riskinin azaltılması 
ve nörolojik hasar oluşumunun engellenmesi 
yönündedir (Mundy ve ark., 2002). Bunun için 
genellikle; in vitro olarak osteoklast apopitozunu 
indüklediği ispatlanan, kemik mineralizasyonunun 
endojen düzenleyicisi ve pirofosfat analogları 
olan bifosfonatlar grubunda yer alan zoledronik 
asit (ZA) (Rosen ve ark., 2004) ve farklı ağrı 
türlerin tedavisinde 

etkili olan opioid analjezikler kullanılmaktadır. 
Ancak opioidlerin, hem santral etki, hem de spinal 
kord düzeyinde etki göstererek, kemoreseptör triger 
zonu stimüle, respiratuar ve vazomotor merkezi  
deprese edebileceği gibi önemli yan etkileri de 
bulunmaktadır (Mcquay ve ark., 2001).

Bu araştırma, “kemik metastazı olan, radyoterapi 
ve ZA uygulanan olgularda kullanılan opioid grubu 

analjeziklerin, uygulama dozunun azaltılabileceği” 
ve “ZA uygulanması sonrasında patolojik herhangi 
bir kırığa rastlanmayacağı” hipotezlerine yanıt 
aranması amacıyla gerçekleştirildi.  

AMAÇ, KAPSAM ve YÖNTEM 

Olguların çalışmaya dahil edilme kriterleri

Çalışmaya, 400 yataklı bir taşra hastanesinde, 
01.01.2014 - 30.04.2015 tarihleri arasında, tümör 
tanılı ve kemik metastazı gelişerek radyasyon 
onkolojisi servisinde yatırılarak tedavi gören 
olgular dâhil edildi. Primer malignitesi biopsi 
ile kanıtlanmış tek yada çoklu kemik metastazı 
olan, hastaneye yatış öncesinde aynı lokalizasyona 
yönelik radyoterapi görmemiş, ve/veya cerrahi 
uygulanmamış olan olgular dahil edildi (n=62). 

Verilerin elde edilmesi 

Veriler Sağlık Bakanlığı Malzeme Kaynakları 
Yönetim Sistemi modülü kullanılarak elde edildi. 
Sistemden olguların tanı, tıbbi öykü, demografik 
özellikler ve tedavi bilgilerine ulaşıldı. 

Çalışma dizaynı

Bu olgulardan kemik sintigrafisinde saptanan 
metastaz ile uyumlu, ağrı ve analjezik skoru en 
az 4 olanlar 3 alt gruba ayrıldı. Grup I meme [os-
teoblastik + osteolitik - (mikst)], Grup II akciğer 
[osteolitik - (ağrılı ve patolojik kırık riski fazla)] 
ve Grup III’de ise prostat kanseri [osteoblastik - 



28

OTSHD
www. otshdergisi.com

Uluslararası Hakemli Ortopedi Travmatoloji ve Spor Hekimliği Dergisi
Eylül / Ekim / Kasım / Aralık Sonbahar Kış Dönemi Sayı: 5 Yıl:2015

International Refereed Journal of Orthopaedics Traumatology And Sports Medicine
September / October / November / December Autumn Winter Issue: 5 Year: 2015

ID:34 K:21
ISSN Print: 2148-4805 Online 2148-5550

(ISO 9001-2008 Belge No / Document No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No / Document No: 12880)
(MARKA PATENT NO: TRADEMARK)

(2015/004105-2015-GE-18147)

                 

 
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 
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uygulamaya uygun bulunmuĢtur. Tüm katılımcılar rast gele seçilmiĢ ve araĢtırmada 
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(çoğunlukla ağrısız ve patolojik kırık daha az)] 
tanısı alan olgulardan oluşturuldu. 

Gruplarda yer alan olgularda, hasta tedavi planlama 
dosyalarından, radyoterapi ve ZA uygulamalarının 
4 mg ve 28 günde bir pozolojide uygulandığı 
tespit edildi. Uygulanan ZA’nın sıvı konsantre 
halde değil, 100 mL, steril % 0,9 sodyum klo-
rür (ağırlık/hacim) veya % 5 dekstroz (ağırlık/
hacim) solüsyonu kullanılarak seyreltilmiş halde 
kulanıldığı görüldü. Seyreltilen bu sıvının 15 da-
kikadan daha kısa sürmeyecek sürede ve tek bir 
intravenöz infüzyon şeklinde verildiği anlaşıldı. 

Buna ek, ağrı tedavisine yönelik kullanılan 
farmakolojik ürünler [(Tramadol (TM) ve Fen-
tanil (FN)]’e ait dozlar değerlendirilmek üzere, 
oluşturulan standart forma ilave edildi. Buna 
ek olarak olguların yaş, boy, kilo, cinsiyet gibi 
demografik verileri ve takip süreleri ilave edildi. 
Humerus, tibia, ve kosta dahil metastaz alanları 
belirlendi. Ayrıca nörolojik muayene bulguları 
standart oluşturulan forma kaydedildi. 

İstatistiksel Değerlendirme 

Değerlendirmeler Minitab 16 programında ger-
çekleştirildi. Çalışmada rutin veri kayıt sistemi 
üzerinden elde edilen bilgilerin ortalama, stan-

dart sapma ve frekans gibi tanımlayıcı analizleri 
yapıldı. Gruplar arası karşılaştırmada varyans 
analizi (ANOVA) kullanıldı. Ortaya çıkan farklılık 
durumunda ise bunun önemi Tukey HSD testi 
ile değerlendirildi. Alfa anlamlılık değeri  <0,05 
olarak kabul edildi. 

BULGULAR

Tüm gruplarda yer alan olgularda primer tümör 
tanısı alan; 27 erkek 35 kadın olgu olduğu gö-
rüldü. Erkeklerin yaş ortalaması 64.67±11.24 yıl 
hesaplanırken; 13 olgunun akciğer (57.92±9.45 
yıl), 14 olgunun ise prostat primer tümör ta-
nısı (63.66±11.24 yıl) aldığı gözlemlendi.  35 
kadının yaş ortalaması: 57.17±11.08 yıl olarak 
hesaplanırken; 9 olgunun akciğer (63.89±9.51 
yıl), 26 olgunun ise meme primer tümör tanısı 
(54.85±10.78 yıl) aldığı kaydedildi. 

Erkek olguların radyoterapi dozlarının 20 Gy en 
az- 30 Gy en çok, kadın olguların radyoterapi 
dozlarının  15 Gy en az – 30 Gy en çok olduğu 
raporlandı. Gruplar arasında yaş, VKI, okur 
yazar oranlarına ait  verilerin ortalama değerleri 
arasındaki farkın karşılaştırılmasında istatistiksel 
olarak anlamlı farklılık olmadığı görüldü (p>0,05) 
(Tablo 1). 
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Tablo 1. Gruplara Ait Demografik Özellikler ve Okur Yazar Oranı

Parametreler Grup I Grup II Grup III p*

Yaş (Yıl)
(Ortalama±Standart sapma)

54,85±10,78 60,36±9,72 69,00±10,33 >0,05

VKI (kg/m2)
(Ortalama±Standart sapma)

27,24 ± 4,4 27,32 ± 4.5 27,28±4,9 >0,05

Okur yazar durumu olan
(Yüzde)

%67,03 %87,06 %81,62 >0,05

 *:Tukey HSD testi; VKI: Vücut kitle indeksini 
(vücut ağırlığının boyun karesine bölünmesi ile 
elde edilmiştir) simgelemektedir. 

Primer tümör tanısına göre tedavi lokalizas-
yonlarının dağılımı ve uygulanan farmakolojik 

preparatlar belirlendi. Bir bölge metastazı olan 
3 erkek olguya rastlanırken geri kalan erkeklerin 
3’den fazla metastaz alanı barındırdığı kaydedildi. 
Kadın olgularda ise bir olgunun tek bölge metas-
tazı var iken geri kalanların 3’den fazla bölgede 
metastaza sahip olduğu raporlandı (Tablo 2).

Tablo 2. Uygulanan Tedavi Lokalizasyonlarının Dağılımı ve Frekansı

Metastaz 
alanları

Grup I
(Meme)

Grup II
(Akciğer)

Grup III
(Prostat)

Toplam Frekans
(%)

Vertebra 20
(20 K)

16
(10 E; 6 K)

10
(10E)

46
(20 E; 26 K)

26,74

Femur 1
(1 K)

3
(1 E; 2 K)

3
(3E)

7
(4 E; 3 K)

4,07

Pelvis 9
(9 K)

7
(3 E; 4 K)

9
(9E)

25
(12 E; 13 K)

14,54

Skapula - 1
(1E)

2
(2E)

3
(3E)

1,74

Toplam 30
(30 K)

27
(15 E; 12 K)

24
(24 E)

81
(39 E; 42 K)

47.09

K: Kadın, E: Erkek cinsiyeti simgelemektedir. Akciğer primer tümör tanısı alan olgular içerisin-
de erkek (n=1) olgunun T10 vertebrasında ZA 
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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 

uygulanması öncesinde patolojik kırık olduğu 
gözlemlendi (Resim 1). 

Meme tümör tanısı alan, T3, T4 ve T5 vertebra-
larında metastazları olan ve T4 vertebrada komp-
resyon fraktürü olan kadın olguya ait radyolojik 
görüntü gözlemlendi (Resim 2). 

Resim 1. Erkek Olguya Ait Spinal Kord Kompresyonu Görüntüsü
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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 

Resim 2. Kadın Olguya Ait Operasyon Sonrası Radyolojik Görüntü

Zoledronik asit uygulanması sonrasında hiçbir 
olguda patolojik bir kırığa rastlanmadığı raporlandı 
ve verilerin karşılaştırması sonucunun istatistik-
sel olarak anlamlı olduğu kaydedildi (p<0,05). 
Radyoterapi ve ZA uygulanmasından önce bu 
olgulardan 14’üne hem FN (25-200 mcg/saat)  
hem de TM (50-100mg) uygulandığı belirlendi. 
ZA uygulanmasından sonra bu olguların 11’ine 
FN ve/veya TM uygulanmadığı dikkat çekici 
idi ancak verilerin değerlendirilmesi istatistiksel 
olarak anlamsız raporlandı (p>0.05). 

TARTIŞMA ve SONUÇ

İleri evre kanserlerin sıklıkla kemik dokuya 
metastaz yaptığı bilinmektedir (Bilsky ve ark., 
2014). Bunun sonucunda kemik destrüksiyonu, 
hareket kısıtlılığı, ağrı, patolojik kırık ve spinal 
kord kompresyonu gibi iskelet morbiditeleri 
görülmektedir (Graff ve ark., 2015). Günümüzde 
kemik metastazlarının tedavi seçenekleri standart 
anti kanser tedavisinin yanında radyoterapi, cer-
rahi, bifosfonatlar, radyonüklid ve analjezikleri 
içermektedir. Esas amaç; ağrıyı azaltmak, patolojik 
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fraktür gelişmesini önlemek, morbiditeyi azaltır-
ken fonksiyonu iyileştirmek ve yaşam kalitesini 
yükseltmektir (Mundy ve ark., 2002). 

Biz bu araştırmamızda; morbidite ve mortalitesi 
yüksek, sağ kalım süresini kısaltan agresif kemik 
metastazları gelişen, meme, akciğer ve prostat 
kanserli olgularda radyoterapi ve ZA kullanılan 
opioid grubu analjeziklerin, uygulama dozunun 
azaltılabileceği hipotezi araştırdık. 

Kemik dokusu metastaz yapıcı hücreler için 
zengin mitojenler ve agonistler içermektedir. 
Tümör hücrelerinden salınan moleküller hem 
osteoklastları hem de osteoblastları uyarmakta 
ve kemik dokusunda osteolitik/osteoblastik yanıt 
oluşturmaktadırlar. Kanser hücrelerinin kemikteki 
yayılımı minerallenmiş kolajen kemik matrik-
sinin yaygın osteolizi ile olabileceği gibi, bazı 
kemik metastazları özellikle prostat kanserinin 
sebep olduğu metastazlar, kemik yüzeyinde ve 
hacminde artış ve mineralizasyonda hızlanma 
ile karakterize özellik göstermektedir (Yıldız ve 
ark., 2011; Bi ve ark., 2013). 

Bu tür olumsuzlukların yaşanmaması için litera-
türde; yaşam koşullarının düzeltilmesi, egzersize 
ek olarak sigara ve alkolün azaltılması, kalsiyum 
ve vitamin D preparatlarına ilave olarak faydalı 
olduğu raporlanan bifosfonat grubu ilaçlar öne-
rilmektedir (Ferhan ve ark., 2010; Noriega ve 
ark., 2014). 

Bifosfonatlar içerisinde yer alan ve uygulama 
sonrası iyi tolere edildiği için kullanılan ZA, kemik 
metastazlarının tedavisinde sıkça kullanılmaya 
başlanmıştır. Bu farmakolojik ajanın kanserli 
olgularda, osteoklastik aktivitesine ait inhibisyo-
nunu sağlayan esas moleküler etki mekanizması 
halen tam aydınlatılamamakla birlikte, bu grup 
farmasötikler arasında en güçlü kemik rezorpsi-
yonu inhibitörlerinden biri olduğu bilinmekte ve 
mineralize kemiğe yüksek afinitesinden kaynaklı 
kemiğe selektif etkisi dolayısı ile sıkça reçete 
edilmektedir. Bunun dışında ZA’nın miyelom ve 
meme kanseri kültürlerinde doğrudan anti-tümör 
aktivite göstererek proliferasyonu inhibe ettiği ve 
apopitozu indüklediği için de tercih edilmektedir. 

Cerrahi tedavi gerektiren en önemli kompli-
kasyonlar patolojik veya muhtemel kırıklar 
ve medulla spinalis basısına yol açan vertebra 
kompresyonlarının tedavisinde amaç kemiği kıv-
rılma ve torsiyona karşı güçlendirmek ve ağırlık 
taşımasını sağlamaktır. İleri evre kanser tanılı 
olgu cerrahiyi tolere edebilecek ve sonrasında 
olgunun mobilizasyonu kolaylaşacak ise  cerrahi 
müdahale uygulanabilmektedir (Frassica, 2003). 

Literatürde en etkili cerrahi yöntemlerin inter-
nal fiksasyon ve protez replasmanı olduğu ileri 
sürülmektedir (Gebhart ve ark., 2012; Wu ve 
ark., 2014). 

Ağrılı kemik metastazlarının tedavisinde ve spinal 
kord ve sinir köklerinin kompresyonunun önlen-
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mesinde ve tedavisinde; kimyasal ağrı medya-
törlerinin salınımını inhibe ederek, ağrıyı ortadan 
kaldırmak, lokal tümör dokusunun büyümesini 
önlemek ve patolojik kırık gelişimine engel ola-
bilmek amacıyla radyoterapik palyasyon yöntemi 
uygulanmaktadır. Kemik ağrılarının tedavisinde 
radyoterapi ile hastaların %80 inden fazlasında 
yanıt alınırken, %15-40 arasında tam yanıt elde 
edilmektedir. Radyoterapinin etkisi ortalama iki ya 
da üç hafta sonra görülmeye başlar ve 13-24 hafta 
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multi-fraksiyon (3 GyX10) rejimlerin toplam ve 
tam ağrı giderilmesindeki başarı oranları arasında 
fark bulunmadığı bildirilmekte ve muhtemel kırık 
şüphesi olan durumlarda, olgunun ortopedik cerrahi 
açısından radyoterapiden önce değerlendirilmesi 
gerektiğinin altı çizilmiştir (Hoskin, 1995; İbrahim 
ve ark., 2011). 

Bizim araştırmamızda erkek ve kadın olguların 
radyoterapi dozlarının sırası ile 20 Gy en az- 30 
Gy en çok; 15 Gy en az – 30 Gy en çok dozda 
olduğu raporlandı. 

Araştırmalar içerisinde; ürogenital sistem tümör-
lerinin kemiğe en sık metastaz yapan tümörler 
olduğunu ve özellikle prostat kanseri olgularında 
%65 ila %75 gibi çok yüksek oranlarda kemik 
metastazı görüldüğü bildirilmiştir. Dahası androjen 
baskılama tedavisi alan prostat kanserli erkeklerin 
, osteoporoz için daha fazla risk altında olduğu 
ve prostat kanserine bağlı kemik metastazlarının 

genellikle osteoblastik özellikte olabileceği vur-
gulanmıştır (Coleman, 2001). Metastatik meme 
kanserli olgularda ise bu oranın %70’lerde olduğu 
bildirilmiş ve bunların neredeyse yarısında ilk 
metastaz lokalizasyonunun kemik dokusu olacağı 
raporlanmıştır. Ayrıca birçok olguda osteolitik 
metastazlar gözlenirken, bunların yaklaşık %20
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tedavisi ile ilgili farmakogenomik gelişmelerin, 
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olabileceği ileri sürülmüştür (Sacco ve ark., 2015). 

Bunun dışında yine literatürde, özellikle osteoblastik 
ve mikst tip kemik metastazı olan olgularda kemik 
ağrısının giderilmesinde kullanılan palyasyon 
tedavisi için, beta parçacığı yayan Samaryum-153 
etilen-diamin-tetra-metilen-fosfonat gibi radyo-
nüklidin kullanıldığı bildirilmiştir (Bayouth ve 
ark., 1994). Bu tedavi seçeneğinin, maksimal 
klinik etki ve olgunun rahatsızlıklarını minimale 
indirgeyebilecek, temel kriterleri karşılayaca-
ğından bahsedilmiştir (Baczyk, 2011). Tedavi 
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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 

yer almaktadır. Fiyazi K. gerçekleştirdiği bir faz 
III çalışmasında denosumab ile ZA uygulanan  
prostat kanserli olgularda yapılan bir araştırmada,  
denosumabın ZA’ya oranla ilk iskelet ilişkili olay 
gelişene kadar ki süreyi daha fazla uzattığını 
bildirmiştir  ( Fizazi, 2011). 

Bizim araştırmada yer alan olgulardan, radyonüklid 
ile palyasyon tedavisi alan, tamoksifen kullanan 
ya da denosumab gibi herhangi bir farmakolojik 
ajan kullananlar çalışmaya dahil edilmedi. Sadece 
literatürde in vitro olarak osteoklast apopitozunu 
indüklediği bildirilen bifosfonatlardan (Russell, 
2006). 

ZA kullanan olguların verileri çalışma kapsamına 
alındı. Araştırmamızda 4 mg/28 gün pozolojide 
ZA kullanılan olguların verilerinin toplandığı 
gruplarda, patolojik kırık ve kord kompres-
yon risklerinin azalmış olduğu gözlemlenirken 
(p<0,05),  kullanılan opioidlerin dozlarına ait 
değişim istatistiksel olarak anlamlı bulunmadığını 
gözlemledik (p>0,05).  Sonuç olarak hastanın 
yaşam kalitesinin arttırılabilmesi için uygun tedavi 
yönteminin belirlenebilmesinde; farmakologların 
da içerisinde yer aldığı medikal, radyasyon ve 
ortopedik onkologların işbirliği içerisinde olması 
önem arz etmektedir.  Özellikle ağrı kontrolü ve 
fonksiyonların korunması tedavideki en önemli 
amaçlardır. Tedavi seçimi hastanın performansına, 
prognozuna ve yaşam beklentisine bağlıdır.

Araştırmamız retrospektif çalışma dizaynına 
sahip olduğu için, hasta verilerinin bir çoğunda 
ağrı ölçek sonuçları bulunamamıştır. Bu yüzden 
ağrı ölçekleri kullanılmadan değerlendirme ger-
çekleştirilmiş olması bu çalışmanın kısıtlılığıdır. 
Sonuç olarak araştırmamızda retrospektif çalışma 
olmasının dışında herhangi bir kısıtlılık bulun-
mamaktadır. ZA uygulanması sonrasında hiçbir 
olguda patolojik bir kırığa rastlanmadığı raporlandı 
ve bu sonucun istatistiksel olarak anlamlı olduğu 
kaydedildi (p<0,05). ZA uygulanmasından önce 
14 olguya hem FN hem de TM  uygulandığı, 
uygulamadan sonra  bu olguların sadece üçüne 
FN ve/veya TM uygulandığı dikkat çekici idi 
ancak verilerin değerlendirilmesi istatistiksel 
olarak anlamsız raporlandı (p>0.05). İstatistiksel 
olarak anlamsızlık elde ettiğimiz için araştırmaya 
başladığımızda kurmuş olduğumuz, analjezi do-
zunun azaltılabileceği olan ikinci hipotezimizin 
doğrulanmadığını raporladık. 

ÇIKARIM

Zoledronik asit tedavisini erken evrede alan tümörlü 
olgularda opioid analjeziklere ihtiyacın azaltılabi-
leceğine dair klinik araştırmalar yapılmalıdır. Bu 
araştırmaların tasarımı gerçekleştirilirken, kültürler 
arası çevirisi kabul gören ve Türkçe valide olan, 
kolay uygulanabilir tek ve / veya çok boyutlu 
ağrı ölçekleri - Vizüel Analog Skala, short-form 
McGill Pain Questionnaire ve Wisconsin, Brief 
Pain Inventory gibi- kullanılmalıdır. 
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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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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 

EXTENDED ABSTRACT

Meaning and Significance: It’s known that breast, lung and prostate cancers may metastasize into 
bone which can result in high mortality and morbidity and reduce the survival time. The rate of 
severe pain in Patients diagnosed with end stage cancer is between 60-100%. In addition to this, 
when the bone metastasis causes pathological fracture. Neurological disorders, limitation of range of 
motion and pain reducing quality of life are common. Thus, current treatment modalities aim pain 
palliation as well as reducing risk of fracture and prevent the neurological disorders. For this reason, 
Zoledronic acid (ZA), a member of biophosponate family which was proved to induce apoptosis 
of osteoclasts and endogenously regulate bone mineralization, is used in combination with opioid 
analgesics which reduce the pain. However, since opioids have effects both on central nerve system 
(CNS) and spinal cord, they may cause side effects by  chemoreceptor trigger zone stimulation, 
depression of vasomotor and respiratory centers. Purpose: Bone metastases following an uncont-
rolled cell proliferation in solid organ cancers are one of the most common reasons of morbidity 
and mortality. In this study we aimed to investigate the change of the dosage of the analgesic drugs 
used in patients under ZA treatment due to bone metastasis. In addition to investigating the affects of 
ZA on pain, we also investigated whether ZA could possibly reduce the risk of pathological fracture 
and cord compression. In this study our hypothesis was: “It’s possible to reduce the dosage of opi-
oid analgesics in patient with bone metastasis and getting ZA therapy”. Scope: This study included 
62 patients in department of radiation oncology. They were aged between 61 and 72. Limitations: 
There is no limitation of this study apart from being a retrospective study. Method: This study was 
conducted in a rural hospital between 01.01.2014 and 30.04.2015. Patients having tumor with bone 
metastasis and treated in radiation oncology service were included into the study. Inclusion criteria 
were diagnosis through biopsy, having solitary or multiple metastasis, no previous radiotherapy and 
surgical history due to tumor.  patients having have pain and analgesic scores over 3 and correlated 
with bone scan were subclassified into 3 groups.  Group I included patients having breast cancer 
(osteoblastic+ osteoclastic-mixed), Group II included patients having lung cancer (painful and high 
risk of pathological fracture) and Group III included patients having prostate cancer [osteoblastic 
(mostly pain free and low risk of pathological fracture)]. We evaluated the administration methods 
and dosages of tramadol and phentanyl used as analgesics on patients under ZA treatment. We 
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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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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 
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performed definitive statistical analysis such as mean, standard deviationand frequency. We used 
variance analysis (ANOVA) in comparing groups. When a difference was present, the significance 
was assessed using Tukey HSD. Alpha significance value was accepted as <0,05.  Findings: We 
found that ZA significantly reduced the risk of pathological fracture and cord compression (p<0,05). 
However, we didn’t find any significant difference between opioid dosages (p>0,005). Conclusion: 
Further investigations on the possibility of the reduced need for analgesics on tumor patients who 
take ZA treatment on early stages. 
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FUTBOLCULARDA OSTEİTİS PUBİS SENDROMU 1

OSTEITIS PUBIS SYNDROME IN SOCCER PLAYER

Serdar ARSLAN1, Sevgi ÖZALEVLİ2, Vasfi KARATOSUN3
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3Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Ortopedi ve  
Travmatoloji Anabilim Dalı, İzmir / Türkiye

Öz: Bu çalışmanın amacı bir futbol takımındaki os-
teitis pubis sendromu görülme sıklığını tespit etmek, 
sendroma ilişkin bulguları ve demografik özelliklerle 
ilişkisini incelemektir. Vestel Manisa Spor Kulübü-
nün yaş ortalaması 21.7±4.36 olan profesyonel ve 
profesyonelliğe aday 42 futbol oyuncusu çalışmaya 
dahil edildi. Olguların fiziksel özellikleri, yaralanma 
geçmişi ve osteitis pubis sendromuna ilişkin klinik 
semptomları sorgulanmıştır. Simfizis pubisin stabilitesi 
ve bu ekleme ilişkin dokuların reaktif olup olmadığı 
simfizis yarık testi ile değerlendirilmiştir. Verilerimize 
göre olgularda akut osteitis pubis sendromu görülme 
oranını %16.7(n=7) idi. Akut osteitis pubis sendro-
mu semptom ve bulgusu olmayan 35 oyuncudan 
%22.85’inin daha önce uzman bir hekim tarafından 
aynı tanıyla takip edilmiş olduğu saptandı. Osteitis 
pubis sendromu genç futbol oyuncularında görülme 
oranı yüksek ve tedavisi zor bir problemdir.

Anahtar Kelimeler: Pelvik Kuşak Ağrısı, Futbol, 
Akut Ağrı

Abstract: The aim of this study was to evaluate in-
cidence of osteitis pubis syndrome in a soccer team, 
along with studying its findings and demographic 
features. Vestel Manisa Spor Club’s professional and 
candidate of professional 42 soccer players who have 
the mean age of 21.7±4.36 years were enrolled in 
the study. Physical characteristic, disease and injury 
background, clinic symptom of osteitis pubis syndrome 
were questioned. The symphysis gap test was used to 
evalute tissue response and stability of the symphysis 
pubis. According to our findings, %16.7 (n=7) of all 
our players have acute osteitis pubis syndrome and 
%22.85 of other 35 soccer players have osteitis pubis 
syndrome in their injury background. Osteitis pubis 
syndrome has a high incidence which is difficult to 
treatment among young soccer player.

Key Words: Pelvic Girdle Pain, Football, Acute Pain
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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

Osteitis pubis; pubis kemikleri, simfizis pubis ve 
çevre yumuşak dokuları (tendon ve apönörozlar) 
etkileyen kronik, ağrılı, inflamatuar bir aşırı 
yüklenim (overuse) yaralanmasıdır (Malakzadeh-
shirvani P ve ark., 2007).

Genel olarak palpasyonla simfizis pubis eklemi 
üzerinde ve adduktör tendonların pubise yapıştığı 
yerde ağrı ve hassasiyet, alt abdominal ağrı, dirençli 
abdominal ve kalça addüksiyonunda ağrı, kalça 
addüktör bölgede spazm ile seyreden tabloyu 
tanımlayabilmek için literatürde değişik terimler 
kullanılmıştır (Morelli V ve Smith V, 2001).

Osteitis pubis sendromunun (OPS) daha önceleri 
basketbol ve uzun mesafe koşucularını daha çok 
etkilediği, ancak günümüzde OPS’un futbol gibi 
topa vurmayı içeren sporlarla ilgilenen sporcuları 
da etkileyebileceği rapor edilmiştir (Rodriguez C 
ve ark., 2001 ).

Futbolda yılda her 100 futbol oyuncusundan 
10-18’inde kasık yaralanması görüldüğü tahmin 
edilmektedir (Topol AG ve ark., 2005). Kasığı 
ilgilendiren yaralanmalar içerisinde (OPS) teşhis 
ve tedavisi son derece kompleks bir durumdur 
(Fricker PA ve ark., 1991). Sporcu bu teşhis ve 
tedavi süreci boyunca dramatik bir ekonomik 
kayba ve ciddi psikolojik travmaya uğramaktadır 
(Wollin M ve Lovell G, 2006). Buna karşın gü-
nümüz literatüründe futbolcularda bu sendromun 

görülme sıklığını araştıran çalışmalar sınırlıdır 
ve etiyolojisi konusunda görüş birliği yoktur 
(Malakzadeh-shirvani P ve ark., 2007). Mevcut 
tedavi yöntemlerinin etkinliği konusunda da ye-
terli bilimsel kanıt bulunmamaktadır. Bu nedenle 
hastanın tedavi sürecinde rol alanlar, bu konudaki 
literatürün kısıtlı olması nedeniyle bu sendromla 
baş etmekte zorluk çekmektedirler (Oatis AC, 
2004; Hiti JC ve ark., 2011). 

Bu çalışmanın amacı bir futbol takımındaki OPS’u 
görülme sıklığını tespit etmek, sendroma ilişkin 
bulguları ve demografik özelliklerle ilişkisini 
incelemektir.

GEREÇ ve YÖNTEM

Çalışma kapsamında, Türkiye Futbol Federas-
yonu Süper Ligi’nde 2007-2008 sezonunda 
yarışan futbol takımlarından Vestel Manisa Spor 
Kulübü’nün, araştırmaya katılmayı kabul eden 
tüm oyuncuları değerlendirilmiştir. Çalışmaya 
23’ü profesyonel 19’u profesyonelliğe aday futbol 
oyuncusu katılmıştır.

Oyuncuların tamamı osteitis pubis ve ayırıcı ta-
nılar açısından uzman hekim tarafından klinik ve 
radyolojik olarak değerlendirilmiştir. Semptomları 
taşıyan olgular manyetik rezonans (MR) ve/veya 
röntgen (X-Ray) bulgularıyla da desteklenerek 
OPS tanısı almıştır.

Katılımcıların yaş, boy, vücut ağırlığı, boy uzun-
luğu, vücut kütle indeksi (VKİ) ve dominant el 
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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 

parametreleri kayıt edilmiştir. Literatür ile uyumlu 
olarak, olguların ağrı, hassasiyet, spazm, ısı artışı 
bulgularının varlığı değerlendirilmiştir (Wollin 
M ve Lovell G, 2006; Quinn A, 2010). Var olan 
semptomlar tip, şiddet, lokalizasyon, zaman, artırıp 
azaltan faktörler bakımından detaylandırılmıştır.

Simfizis pubisin stabilitesi ve bu ekleme ilişkin 
dokuların reaktif olup olmadığı simfizis yarık testi 
(simfizis gap test) ile değerlendirilmiştir (Rodriguez 
C ve ark., 2001; Nevin F ve Delahunt E, 2014).

Bu araştırma Dokuz Eylül Üniversitesi klinik ve 
laboratuar araştırmaları etik kurulunun 28/02/08 
tarih ve 05/05/2008 no.lu toplantısında onay almış 
ve araştırma “Helsinki Deklerasyonu’na “ uygun 
olarak yürütülmüştür.

Verilerin Analizi

Çalışmanın tüm istatistiksel analizleri SPSS 
11.0 İstatistik Programı ile yapılmıştır. Olguların 

özelliklerini tanımlamak amacıyla parametrik 
özelliklerin ortalama ve standart sapma (ss) 
değerleri, non-parametrik özelliklerin % frekans 
dağılımları referans alınmıştır. İki grup verilerinin 
birbirleriyle karşılaştırılmasında Mann Whitney 
U Testi ile kullanılmıştır.

BULGULAR

Araştırma kapsamında profesyonel ve profes-
yonelliğe aday 42 erkek futbol oyuncusu değer-
lendirildi. Semptomları taşıyan 7 oyuncu uzman 
hekim tarafından MR ve/veya X-Ray bulgularıyla 
da desteklenerek OPS tanısı aldı. OPS ile ilişkili 
semptomları olmayan 35 sağlıklı futbolcu Grup 
1, klinik akut OPS tanılı 7 (%16.7) olgu Grup 2 
olarak adlandırıldı.

Fiziksel özellikler (yaş, boy uzunluğu, vücut 
ağırlığı, VKİ) açısından iki grubun birbirlerine 
benzer olduğu bulundu (Tablo1).

Tablo 1. Grupların Fiziksel Özelliklerinin Karşılaştırılması

Grup 1
x ±ss

Grup 2
x ±ss p

Yaş (yıl) 21.8±4.48 21.4±3.99 0.96

Boy (cm) 179.77±6.74 180.28±5.28 0.90

Ağırlık (kg) 73.27±6.29 74.42±7.84 0.70

VKI (kg/m²) 22.64±1.10 22.83±1.15 0.78

Klinik semptomları olan Grup 2 olgularından 2 
oyuncuya sadece MR, 3 oyuncuya sadece X-Ray 
ve 2 oyuncuya MR ile birlikte X-Ray tetkiki ya-

pıldı. Radyolojik değerlendirme sonucu görülen 
patolojiler Tablo 2’de verilmiştir.
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Tablo 2. Grup 2’ni MR ve X-Ray Sonuçları

MR ve/veya X-Ray Bulgusu Olgu sayısı (n= 7)

Simfizis pubiste genişleme 2

Eklem yüzlerinde düzensizlik 6

Litik ve sklerotik sahalar 4

Subkonral trabeküler kemik 
dokuda ödem

2

Bu çalışmadaki olgularda akut OPS görülme ora-
nının %16.7 olduğu görüldü. Yapılan sorgulama ve 
değerlendirmede akut OPS semptom ve bulgusu 
olmayan 35 oyuncudan (Grup 1) %22.85’inin daha 
önce uzman bir hekim tarafından OPS tanısıyla 
takip edilmiş olduğu saptandı.

Grup 2 (n=7)’de tespit edilen klinik belirtiler; 
gece ağrısı, addüktör kaslarda spazm, palpas-
yonla simfizis pubis ve/veya addüktör tendonlar 
üzerinde ağrı-hassasiyet, alt abdominal bölgede 
ağrıdır. Görsel analog skalasına göre ağrı şiddeti 
ortalaması 3.5±1.30 olan olguların tamamında 
simfizis aralık testi pozitif çıkmıştır. Şikayet edilen 
ağrının niteliğinin olguların %85.7’sinde batıcı, 
%14.3’ünde delici-kesici tipte olduğu görüldü. 
Klinik bulguların dağılımı Grafik 1’de gösterildi.

Olguların tamamı tarafından ağrı lokalizasyonu 
olarak simfizis pubis rapor edildi. Bununla bir-
likte %57.1’inde addüktör tendonlar üzerinde, 
%14.3’ünde alt abdominal bölgede de ağrı olduğu 
tespit edildi.

Sprint, yön değiştirme, sıçrama, yoğun maç 
temposu, topa vurma, uzun süreli koşu ve ağır 
zeminde antrenman ya da maç oynama ağrıyı 
arttıran durumlar olarak olgular tarafından ra-
por edildi. Olguların antrenmanın ısınma fazı 
ve dinlenme ile ağrılarının azaldığı kayıt edildi.

Grafik 2 ve Grafik 3’de ağrıyı arttırıp azaltan 
aktivitelerin dağılımı verilmiştir.
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Grafik 1. Osteitis Pubis Sendromu Olan Oyuncuların Oluşturduğu Grupta (Grup 2)  
Klinik Semptomların Dağılımı

Grafik 2. Osteitis Pubis Sendromu Olan Oyuncuların Oluşturduğu                                          
Grupta (Grup 2) Semptomları Azaltan Aktiviteler
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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. Osteitis Pubis Sendromu Olan Oyuncuların Oluşturduğu Grupta (Grup 2) Semp-
tomları Arttıran Aktiviteler

TARTIŞMA ve SONUÇ 

Bu araştırmada belirlenen futbol takımındaki OPS 
görülme sıklığını ve sendromun ortaya çıkardığı 
tabloyu irdelemek için birebir görüşme ve değer-
lendirme yoluyla kaydedilen verilerden, akut OPS 
görülme oranının %16.7 olduğu ve akut OPS 
bulgusu olmayan 35 oyuncunun %22.85’i daha 
önce uzman bir hekim tarafından OPS tanısıyla 
takip edildiği tespit edilmiştir.

Topol A. ve ark. (2005), erkek futbol oyuncu-
larında kasık ağrısı şikayetinin yılda %10-18 
arasında olduğunu bildirmişlerdir. Genel atletik 

popülasyon içerisinde OPS görülme sıklığı 
%0.5-%6.4 iken, Rodriguez ve ark. (2001), 
kendi futbol takımlarında, Eylül 1989 ve Mart 
1997 tarihleri arasındaki yaralanma oranının 
%5 olduğunu, bunun %3’lük kısmını OPS’nun 
oluşturduğunu rapor etmişlerdir. Bu çalışmada 
futbolcularda OPS görülme sıklığı literatür ile 
karşılaştırıldığında görece yüksek bulunmuştur. 
Futbol anlayışının eskiye göre değişmiş olmasının 
bunun sebeplerinden olabileceği öngörülebilir. 
Çünkü günümüzde futbol oyunu eskiye oranla 
daha fazla fizik güç gerektiren, kuvvetin ve 
dayanıklılığın ön planda olduğu bir oyun haline 
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gelmiştir. Geçmişte yeteneğin ön planda olduğu 
bu oyun bugün antrenman bilimindeki ve tekno-
lojideki gelişmeler ile birlikte futbolcuları fiziki 
kapasitelerini daha fazla zorlayarak oynamaya 
yöneltmektedir. Bu nedenlerle, futbolcuları et-
kileyen aşırı kullanım yaralanmalarının arttığını, 
bunlar arasında da OPS’nun önemli bir yere 
sahip olduğunu düşünmekteyiz. Diğer taraftan bu 
yaralanmanın futbolcuları ne oranda etkilediğine 
ilişkin ülkemizde ve dünyada literatürün sınırlı 
oluşu elde ettiğimiz yüksek görülme oranının 
yorumlanmasını güçleştirmektedir.

Normal populasyonda OPS’nun erkeklerde 30-40 
yaşlarında, kadınlarda 30’lu yaşların ortalarında 
daha sık görüldüğü rapor edilmiştir (Nameer RH 
ve ark., 2005). Buna karşın Orchard ve Seward 
(2003) atletik popülasyonda OPS’nun genç 
bireyleri daha fazla etkilediğini bildirmişlerdir. 
Bu araştırma neticesinde tespit edilen olguların 
yaş ortalamasının 21.4±3.99 olduğu ve bunun 
diğer oyuncuların yaş ortalamalarından anlamlı 
olarak farklı olmadığı belirlenmiştir. Kemik ve 
kas kuvvet gelişimini tam olarak tamamlama-
mış genç bireylerin, uygun olmayan fiziksel 
yüklenimler karşısında kas iskelet sistemine ait 
yaralanmalara maruz kalacağı aşikardır. İçeriği 
bireye özgü olmayan antrenmanların ve yoğun 
maç trafiğinin genç oyuncularda birtakım aşırı 
yüklenim problemlerine yol açtığını düşünmek-
teyiz. Öyle ki literatüre bakıldığında atletik po-
pülasyonda genç bireylerin OPS’ndan daha fazla 

etkilendiği görülebilir. Bu nedenlerle özellikle 
çocukluk ve amatör dönemlerinde futbolcuların 
antrenman programlarının içeriği, sıklığı, şiddeti 
gibi konulara özen gösterilmesinin vurgulanması 
diğer yaralanmalarla birlikte OPS oluşumunun 
da önlenmesine katkıda bulunacaktır. Ayrıca ta-
kım halinde yapılan antrenmanlara ilave olarak 
bireysel içerikli antrenmanlarla bireysel ihtiyaç ve 
problemlere göre futbolcuların desteklenmesinin 
yaralanmaları önleyeceği düşünülmektedir.

OPS tanısını doğrulamak için yapılan radyografi 
ve manyetik rezonans görüntülemede simfizis 
pubis ekleminde genişleme; osteofit; kemik iliği 
ödemi; eklemde subkondral kist, skleroz, kemik 
erezyonu gibi dejeneratif değişiklikler; periartiküler 
ödem; sekonder kleft karşılaşılabilecek patolojik 
bulgulardır (Mullens FE ve ark., 2012; Budak 
MJ ve Oliver TB, 2013). Bu çalışmada tanıyı 
desteklemek için başvurulan radyolojik değer-
lendirme yöntemlerinden elde edilen sonuçlar 
literatürle parelellik göstermiştir.

OPS klinik bulguları; gece ağrısı, addüktör kas-
larda spazm, palpasyonla simfizis pubis ve/veya 
addüktör tendonlar üzerinde ağrı-hassasiyet, alt 
abdominal bölgede ağrı, kalça çevresi kaslarında 
zayıflık, ördekvari yürüme (wadling gait), kalça 
hareketlerinde limitasyondur (özellikle eksternal 
rotasyon ve abdüksiyon). Adduktör ve abdominal 
kaslar pasif olarak gerildiğinde, yine bu kaslar-
dan bir dirence karşı fonksiyonlarını başlatması 
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veya sürdürmesi istenildiğinde ağrı ortaya çıkar 
(Malakzadeh-shirvani P ve ark., 2007; Morelli V 
ve Smith V, 2001; Rodriguez C ve ark., 2001; 
Fricker PA ve ark., 1991; Wollin M ve Lovell G, 
2006; Oatis AC, 2004; Quinn  A, 2010; Nameer 
RH ve ark., 2005; Orchard J ve Seward H, 2003; 
Mehin R ve ark., 2006; Cunningham MP ve 
ark., 2007; Sudarshan A, 2013). Bu çalışmada 
olguların tamamında addüktör kaslarda spazm 
bulgusu tespit edilmiştir.  Addüktör kaslarda 
spazm bulgusuyla birlikte, olguların %85.7’inde 
simfizis pubiste ağrı ve hassasiyet, %72.4’ünde 
addüktör tendonlarda ağrı ve hassasiyet, %42’inde 
gece ağrısı, %14.3’ünde alt abdominal ağrı 
şikayetlerinin bulunduğu görülmüştür. Araştır-
mada saptanan olguların klinik bulgularının da 
literatürde genel çerçevesi çizilen semptomlara 
uyduğu tespit edilmiştir.

Çalışmalar OPS’nda hastaların keskin, yanma ve 
delici tarzda ağrıdan yakındıklarını ileri sürmüş-
lerdir (Wollin M ve Lovell G, 2006; Rodriguez 
C ve ark., 2005). Bu çalışmada şikayet edilen 
ağrının niteliğinin olguların %85.7’sinde batıcı, 
%14.3’ünde delici-kesici tipte olduğu görülmüş-
tür. Sonuçta literatürde de sunulduğu üzere OPS 
hastalarında ağrı tipinin genellikle yanma, keskin 
ve delici tarzda olduğu bilgisi desteklenmiştir.

Önceki çalışmalarda hastaların ağrıyı simfizis 
pubis, addüktör tendonlar ve alt abdominal böl-
gede lokalize ettikleri belirtilmiştir (Malakzadeh-

Shirvani P ve ark.,  2007; Rodriguez C ve ark., 
2001;  Wollin M ve Lovell G, 2006; Hiti JC ve 
ark., 2011; Nameer RH ve ark., 2005; Mehin R 
ve ark., 2006; Cunningham MP ve ark., 2007; 
Sudarshan A, 2013). Simfizis pubisteki herhangi 
bir patoloji durumunda ağrının simfizis pubise ek 
olarak uyluğun iç kısmı ve alt abdominal bölgeye 
yayılmasının sebebi anterior abdominal duvar ve 
her iki uyluk iç kısım kaslarının apönörozlarının 
simfizis pubisin önünde ve altında birleşmesidir 
(Cunningham MP ve ark., 2007). Bu çalışmada 
bütün hastalarda ağrı lokalizasyonu simfizis 
pubisken, buna ek olarak olguların %57.1’inde 
addüktör tendonlar üzerinde, %14.3’ünde alt 
abdominal bölge olduğu tespit edilmiştir. Litera-
türünde belirtildiği gibi OPS’da olguların ağrıyı 
genellikle simfizis pubis, addüktör tendonlar ve 
alt abdominal bölgede lokalize ettikleri bulgusu 
desteklenmiştir.

Literatürde topa vurma, ani dönme, sıçrama, 
koşma aktivitelerinin ağrıyı arttırdığı, dinlenme 
ve antrenmanın ısınma fazının ağrıyı azalttı-
ğı ileri sürülmüştür (Wollin M ve Lovell G, 
2006; Rodriguez C ve ark., 2005; Hiti JC ve 
ark., 2011). Bu çalışmada olguların tamamında 
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topa vurma, %28.6’sında sıçrama, %28.6’sında 
yoğun maç temposu, %14.3’ünde ağır zeminde 
maç oynama, %14.3’ünde uzun süreli koşu 
semptomları arttırmaktaydı. Tüm oyuncularda 
dinlenme, oyuncuların %42.8’inde antrenmanın 



47

OTSHD
www. otshdergisi.com

Uluslararası Hakemli Ortopedi Travmatoloji ve Spor Hekimliği Dergisi
Eylül / Ekim / Kasım / Aralık Sonbahar Kış Dönemi Sayı: 5 Yıl:2015

International Refereed Journal of Orthopaedics Traumatology And Sports Medicine
September / October / November / December Autumn Winter Issue: 5 Year: 2015

ID:32 K:25
ISSN Print: 2148-4805 Online 2148-5550

(ISO 9001-2008 Belge No / Document No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No / Document No: 12880)
(MARKA PATENT NO: TRADEMARK)

(2015/004105-2015-GE-18147)

                 

 
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 

ısınma fazının ağrının azalmasına neden olduğu 
belirlenmiştir. Önceki çalışmalarda olduğu gibi 
bu çalışmada da topa vurma, ani dönme, sıçrama, 
koşma aktivitelerinin ağrıyı arttırdığı, dinlenme 
ve antrenmanın ısınma bölümünün ağrıyı azalttığı 
saptanmıştır.

Genellikle OPS uzun tedavi sürecini gerektirecek 
klinik seyre sahiptir, ancak tedavi sürecinin ortala-
ma ne kadar süre alacağı tartışmalıdır. Rodriguez 
ve ark. (2005) OPS’nun kronik hale gelmeden 
erken teşhis ve doğru tedavi yaklaşımları ile tedavi 
edilmesinin sporcunun daha kısa sürede sağlıklı 
bir şekilde sporuna dönüşünü sağlanabileceğini 
ileri sürmüşlerdir. Konuyla ilgili erken teşhis 
ve koruyucu yaklaşımların üzerinde durulması, 
aylarca sürecek tedavi sürecini kısaltacak ve te-
davi harcamalarını azaltacaktır (Pizzari T ve ark., 
2008). Özellikle futbol alt yapı organizasyonunun 
yeterli olmasının ve bu düzeyde sunulan sağlık 
hizmetlerine gerekli özenin gösterilmesinin genç 
futbol oyuncularında gelişebilecek OPS’nun 
erken teşhis ve tedavisini mümkün kılacağını 
düşünmekteyiz.

Görülme sıklığı yüksek olan bu yaralanmanın 
tedavisi konusunda da görüş birliği sağlanmamıştır. 
Literatürde fizyoterapi; kortikostreoid ve/veya 
lokal anestetik enjeksiyonu; proloterapi; cerrahi 
OPS için tedavi seçeneği olarak sunulmuştur. 
Fakat sunulan bu tedavi seçeneklerinin etkinliği 

konusunda daha fazla kanıta ihtiyaç olduğu aşi-
kardır (Choi ve ark., 2011).

Elde edilen bilgiler ışığında; OPS’nun futbol 
yaralanmaları içerisinde ciddi bir yüzdeye sahip 
olduğu sonucuna varılabilir. Ulaşılan OPS gö-
rülme sıklığının yüksek saptanmasının nedeni; 
günümüzde eskiye göre değişen, yoğunlaşan, 
endüstrileşen futbol anlayışı ve geriye dönük 
bu sendroma ilişkin kayıt altına alınmış yeterli 
verinin bulunmayışı olabilir.

KAYNAKLAR

BUDAK, M.J., OLIVER, T.B., (2013). There’s 
a hole in my symphysis -- a review of  
disorders causing widening, erosion, and 
destruction of the symphysis pubis

CHOI, H., MCCARTNEY, M., BEST, T.M., 
(2011). Treatment of osteitis pubis and 
osteomyelitis of the pubic symphysis in 
athletes: a systematic review. Br J Sports 
Med; 45:57-64

CUNNINGHAM, M.P., BRENNAN, D., 
O’CONNELL, M., MACMAHON, P., 
O’NEİLL, P., EUSTACE, S., (2007). Patterns 
of bone and soft-tissue injury at the symphysis 
pubis in soccer players: observations at MRI. 
AJR; 188: 291-296

FRICKER, P.A., TAUNTON, J.E., AMMAN, W., 
(1991). Osteitis pubis in athletes: infection, 



48

OTSHD
www. otshdergisi.com

Uluslararası Hakemli Ortopedi Travmatoloji ve Spor Hekimliği Dergisi
Eylül / Ekim / Kasım / Aralık Sonbahar Kış Dönemi Sayı: 5 Yıl:2015

International Refereed Journal of Orthopaedics Traumatology And Sports Medicine
September / October / November / December Autumn Winter Issue: 5 Year: 2015

ID:32 K:25
ISSN Print: 2148-4805 Online 2148-5550

(ISO 9001-2008 Belge No / Document No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No / Document No: 12880)
(MARKA PATENT NO: TRADEMARK)

(2015/004105-2015-GE-18147)

                 

 
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 

inflammation or injury. Sports Medicine;12: 
266–279

HITI, J.C.,  STEVENS, J.K., JAMATI, K., M., 
GARZA.,  D., MATHESON, O.G., (2011). 
Athletic Osteitis Pubis. Sports Med; 41: 
301-370

MALAKZADEH-SHIRVANI, P., WIKHOLM, E., 
ASSAF, A., (2007). Osteitis pubis simulating 
a soft-tissue lesion. Can J Surg; 50: 54-57

MEHIN, R., MEEK, R., O’BRIEN, P., BLAC-
HUT, P., (2006). Surgery for osteitis pubis 
Can J Surg; 49:170-176

 MORELLI, V., SMITH, V.,  (2001). Groin in-
juries in athletes. Am Fam Physician; 15;64: 
1405-1414

MULLENS, F.E., ZOGA, A.C., MORRISON, 
W.B., MEYERS, W.C., (2012). Review of 
MRI technique and imaging findings in 
athletic pubalgia and the “sports hernia”. 
Eur J Radiol. Dec;81:3780-3792

NAMEER, R.H., RIZWAN, A.S., DERMADY, 
D., (2005). Osteitis Pubis - An important pain 
generator in women with lower pelvic or 
abdominal pain: A case report and literature 
review. Pain Physician; 8: 145-147

NEVIN, F., DELAHUNT, E., (2014). Adductor 
squeeze test values and hip joint range of motion 

in Gaelic football athletes with longstanding 
groin pain.  J Sci Med Sport;17:155-159

OATIS, A.C., (2004). Kinesiology; the mechanic 
and pathomechanic of human movement. 
First Edition. Lippincott Williams&Wilkins; 
594-627

ORCHARD. J., SEWARD. H, (2003).  AFL 
injury report 2002. Sport Health; 21: 18-23

QUINN,  A., (2010). Hip and groin pain: Physi-
otherapy and rehabilitation issues. The Open 
Sports Medicine Journal; 4:93-107

PIZZARI, T., COBURN, P.T., CROW, J.F., 
(2008). Prevention and management of 
osteitis pubis in the Austuralian Football 
League: A Qualitative analysis. Phys Ther 
Sport. ;9:117-25

RODRIGUEZ, C., MIGUEL, A., LIMA, H., 
HEINRICHS, K., (2001). Osteitis pubis 
syndrome in the professional soccer athlete: 
a case report. J Athl Train; 36: 437-440

RODRIGUEZ, C., REEVES, D.K., HASSA-
NEIN, M.K.,  (2005). Efficacy of dextrose 
prolotherapy in elite male kicking-sport 
athletes with chronic groin pain. Arch Phys 
Med Rehabil; 86: 697-702

SUDARSHAN, A., (2013). Physical therapy 
management of osteitis pubis in a 10-year-



49

OTSHD
www. otshdergisi.com

Uluslararası Hakemli Ortopedi Travmatoloji ve Spor Hekimliği Dergisi
Eylül / Ekim / Kasım / Aralık Sonbahar Kış Dönemi Sayı: 5 Yıl:2015

International Refereed Journal of Orthopaedics Traumatology And Sports Medicine
September / October / November / December Autumn Winter Issue: 5 Year: 2015

ID:32 K:25
ISSN Print: 2148-4805 Online 2148-5550

(ISO 9001-2008 Belge No / Document No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No / Document No: 12880)
(MARKA PATENT NO: TRADEMARK)

(2015/004105-2015-GE-18147)

                 

 
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 

old cricket fast bowler. Physiother Theory 
Pract, 29 :476-86

TOPOL,  A. G.,  REEVES,  D. K.,                                  
HASSANEIN, M. K.,  (2005). Efficacy of                                
dextrose prolotherapy in elite male   kicking-
sport athletes with chronic groin pain. Arch 
Phys Med Rehabil; 86: 697-702

WOLLIN, M., LOVELL, G., (2006). Osteitis 
pubis in four young football players: a case 

series demonstrating succesful rehabilitation. 
Physical Therapy in Sport; 7: 153-160

Yazar Notu: Not: Bu çalışma Dokuz Eylül 
Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde 
2008 yılında yapılmış olan “Futbolcularda 
Osteitis Pubis Sendromu ve Risk Faktörle-
rinin Değerlendirilmesi” adlı Yüksek Lisans 
Tezinden üretilmiştir.



50

OTSHD
www. otshdergisi.com

Uluslararası Hakemli Ortopedi Travmatoloji ve Spor Hekimliği Dergisi
Eylül / Ekim / Kasım / Aralık Sonbahar Kış Dönemi Sayı: 5 Yıl:2015

International Refereed Journal of Orthopaedics Traumatology And Sports Medicine
September / October / November / December Autumn Winter Issue: 5 Year: 2015

ID:32 K:25
ISSN Print: 2148-4805 Online 2148-5550

(ISO 9001-2008 Belge No / Document No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No / Document No: 12880)
(MARKA PATENT NO: TRADEMARK)

(2015/004105-2015-GE-18147)

                 

 
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 

EXTENDED ABSTRACT

Meaning and Significance: Among groin injuries, OPS is an injury whose diagnosis and treatment 
is highly complex. During the diagnosis and treatment of OPS, players who suffer this problem 
face serious economical loss and psychological trauma (Wollin M ve Lovell G, 2006). However, 
studies on incidence of the said syndrome among soccer players are limited in the current literature, 
and there is no consensus about its etiology (Malakzadeh-Shirvani P ve ark., 2007). The scientific 
studies on the efficiency of the available treatment methods are not sufficient either. For this reason, 
those involved in the treatment of the patients experience difficulties in coping with the syndrome 
(Oatis AC, 2004). Purpose: The aim of the present study was to evaluate incidence of OPS in a 
soccer team, along with studying its findings and demographic features.  Scope: Within the present 
study, players of Vestel Manisa Spor Club, one of the teams in the Super League of the Turkish 
Football Federation in 2007-2008 season, willing to take part in the study were evaluated. 23 of the 
players were professional players while 19 were non-professional ones (reserve team). Method: In 
consistency with the literature, existence of findings in regard to pain, tenderness, spasm and tem-
perature increase were evaluated too (Wollin M ve Lovell G, 2006). These symptoms were further 
evaluated in terms of type, severity, localization, time and factors increasing or decreasing them. 
Stability of symphysis pubis and reactivity of the tissues associated with this joint were evaluated 
by symphysis gap test (Rodriguez C ve ark., 2001). Findings: In the present study, the incidence of 
OPS was found as 16.7%. Moreover, interviews and evaluations revealed that 22.85% of the Group 
1 (n=35) had been previously followed up by a specialist physician with OPS diagnosis.  Clinical 
findings observed in Group 1 (n=7) were: night pain, adductor muscle spasms, pain-tenderness in 
symphysis pubis and/or adductor tendons on palpation and pain in lower abdominal region. Average 
pain severity was 3.5±1.30 according to the visual analog scale. It was observed that the pain was 
stinging in 85.7% of the cases and drilling-sharp in 14.3% of them. Localization of the pain was 
reported as symphysis pubis by all the cases in Group 1. It was found that sprint (100%), changing 
direction (71.4%), jumping (28.6%), frequent match playing (28.6%), kicking the ball (42.8%), long 
time running (14.3%) and trainings or matches on hard ground (14.3%) increased the pain while 
pain decreased during warm-up phase in 42.8% and during resting in all the cases. Symphysis gap 
test was positive in all the cases having findings associated with the symptom. Conclusion: In view 
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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 

of the information obtained, it could be concluded that OPS has a great percentage among soccer 
injuries. The reason of finding a high incidence could be the change in understanding of soccer and 
lack of recorded data about this syndrome. There is no consensus in the literature about the treatment 
of this injury which has a high incidence. In general, OPS has a clinical course requiring a long tre-
atment; however, it is controversial how long a treatment is in average. Giving importance on early 
diagnosis and preventive approaches would shorten the term of treatment and reduce the expenses. 
We believe that adequate youth programme and studious health services in soccer would help early 
diagnosis and treatment of OPS in young players. 
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OTSHD “Uluslararası Hakemli Ortopedi Travmatoloji ve Spor Hekimliği Dergisi”; 2014 
yılı itibariyle yayın hayatına girmiştir. Dergimizde literatüre kaynak sağlayacak nitelik ve 
değerde olan yayınlara yer verilmektedir. Dergimiz uluslararası hakemli bir dergi olup, yılda 
ÜÇ sayı çıkarmaktadır. Dergimizin sayıları NİSAN, AĞUSTOS ve ARALIK aylarında sistem 
üzerinden yayınlanmaktadır. Dergimiz gerek basılı, gerekse de internet üzerinden ulaşılabilen 
bir dergidir. Dergimizde Ortopedi Travmatoloji, Spor Hekimliği, Spor Sağlığı, Fizik Tedavi 
Rehabilitasyon ve Fizyoterapi alanı içerisinde değerlendirilebilecek her türlü yayına yer 
verilebilmektedir. Dergimizin baş editörü Dr. Kemal GÖRAL olup, dergi yönetim kurulunun 
aldığı kararlar doğrultusunda faaliyetlerini gerçekleştirilmektedir. Yönetim kurulu başkanı 
derginin o anki en üst unvana sahip hocamız olup yönetim kurulunun %51’ inin aldığı kararlar 
uygulanmaktadır. Gönderilen her yayın kendi alanında uzman iki hakemin onayından geçmeli 
ve hakemler tarafından yayınlanabilir görüşüne sahip olmalıdır. Aynı sayı içerisinde yazarın 
bir yayınına yer verilir. Birden fazla hakem ve yönetim kurulu onayından geçen çalışmalar 
sıraya alınarak ilerleyen sayılarda yayınlanır. Hiçbir yazar hakem ve yönetim kurulu üyeleri 
üzerinde etkili değildir. Dergimizde yayınlanmak üzere sisteme yüklenen çalışmalar için yayın 
telif hakkı sözleşmesi istenmez. Sisteme yüklenen çalışmalar dergiye devredilmiş olarak kabul 
edilir. Yazar ya da yazarlar bu durumu kabul etmiş ve derginin yayın kabul şartlarına uygun 
hareket etmeyi teyit ederek bu sisteme dahil olmuştur.

Dergimiz hakem ve bilim kurullarında yer almak isteyen akademisyen ve bilim araştırmacılarının 
mutlaka Dr. unvanı almış ve alanında uzman olması gerekmektedir. Ayrıca bilimsel çalışmalar 
yapmış olması şartı aranır. Dr. ya da Uzman unvanına sahip olmayan ve alanında yayın yapmayan 
hiç kimse bilim, danışma ve hakem kurullarında yer alamaz. Dergi yönetim kurulu derginin en 
üst karar ve yürütme mekanizmasını oluşturur. Yönetim kurulunun aldığı her türlü karar kesin 
ve değiştirilemez niteliktedir. Yönetim kurulu kararı olmaksızın hiçbir koşul ve şartta dergi 
üzerinde işlem gerçekleştirilemez ve uygulamaya gidilmez. Dergi baş editörü hakem onayına 
gönderilmeyen çalışmaların dergide kabul edilip edilmeyeceğine, hakem sürecine gönderilip 
gönderilmeyeceğine karar verebilir. Bu karar sürecinde yönetim kuruluna bilgi vermek zorunda 
değildir. Dergimiz bünyesinde hakem, bilim ve danışma kurulunda yer almak isteyen bilim 
insanlarının katılımına ancak yönetim kurulu karar verebilir.

Dergimizde bazı ulusal ya da uluslararası kongrelerde yayınlanmış sözlü ve hakem onayından 
geçmiş çalışmalar için özel sayılar şeklinde çalışmalar da gerçekleştirilmektedir. Bu tip 
özel sayılar ancak anlaşma yapılan kongrelerde sunulmuş sözlü bildiriler için geçerlidir. Bu 
bildirilerin mutlaka kongre bilim kurulundan onay almış hakem değerlendirmesi yapılmış 



olmalıdır. Hakem değerlendirilmesi yapılmamış hiçbir çalışma yayına alınmaz. Yayınlanmak 
için gönderilen çalışmalar dergi hakem onayına gönderilir. Her iki hakemden olumlu dönüş 
alan çalışmalar ancak yayına alınır. Ayrıca sözlü sunulan bildirilerin mutlaka basılı materyali 
ile hakem onay raporları dergimiz yönetim kuruluna ve baş editörüne sunulmuş olmalıdır. Bu 
bilgi ve materyallere sahip olmayan bildirilere dergimizde yer verilmez. Dergimizde işlem 
sürecine dair bilgiler yazar ve yazarlara yazılı olarak dergi internet adresinden bildirilir. Ayrıca 
dergimize üye olup sisteme giriş yapan her bir yazar süreç ile ilgili bilgileri derginin web 
sayfasından kendisi izleyip gelişmeleri takip edebilir. Dergimizdeki koşul ve şartlar her bir 
yazar ve yazarlar için aynıdır. Hiçbir kimse için bu kurallar ve koşullar değiştirilmez. Farklılık 
sağlanması istenemez talep edilemez. Dergimiz bünyesinde yayınlanması istenen eserlerin 
mutlaka derginin yayın kabul ettiği alanlardan olması şartı aranır. Bu özellikleri taşımayan 
hiçbir yayına dergimizde yer verilemez. Hakem sürecine dair işleyiş baş editör kontrolünde 
gerçekleştirilir. Baş editör yayının dergide hakem sürecine dair işleyişine yönelik bilgi ve karar 
verme yetkisine sahip bulunur. Baş editörün uygun bulmadığı ya da kabul etmediği bir yayın 
dergide sürece dahil edilmez. Bu konuda yazar ya da yazarlar dergi ile diğer organlar üzerinde 
bir yükümlülük oluşturamaz. Hakem onayından geçse bile editörler ya da yönetim kurulu 
mevcut çalışmanın yayınlanmasına olumlu görüş bildirmemesi veya makale sistemde yayına 
alınsa bile kurulların kararı ile iptal edilebilir. Böyle bir durumda yazar ya da yazarlar dergiye 
bir yaptırım uygulamaz. Her türlü yetki tek taraflı olarak dergi yönetim ve editörler kuruluna 
aittir.

Dergimiz T.C. hukuk kuralları çerçevesinde “5846” sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanun ve 
Hükümleri’ne tabi hareket eder. Bu kanunun gerekliliklerini yerine getirmeyen yazar ya da 
yazarlar hakkında dergimiz tek taraflı olarak hukuki haklarını korumaya sahiptir. Dergimizde 
yayınlanması amacıyla gönderilen çalışmalarda yapılan ilgili kanunlara uygun olarak 
gerçekleştirilmeyen alıntılar, intihal gibi konularda yazar ya da yazarlar tek taraflı olarak 
sorumludur. Araştırma çalışmalarında ve uygulamalı çalışmalarda mutlaka etik kurul raporu 
istenir. Etik kurul raporu olmayan çalışmalar kabul edilmez. Hakem onayından geçse bile 
yayına alınmaz. Yazar ya da yazarlar bu konuda bir hak talebinde bulunamaz. Bu konuda 
dergimiz üzerinde hiçbir kurum, kişi ya da diğer yetkili olanlar yaptırım uygulayamaz. Her bir 
yazar ve yazarlar uluslararası akademik, bilimsel etik kurallara uymak zorundadır. Bu kurallara 
uymayan yazarlar hakkında ilgili kurum ve kuruluşlara dergimiz doğrudan resmi olarak bilgi 
verir. Doktora, Yüksek Lisans ve Uzmanlık tezlerinden yararlanılarak hazırlanan çalışmalarda 
mutlaka kaynakça ya da özet altında hangi çalışmadan yararlanılarak hazırlandığı belirtilmelidir. 
Aksi durumda bu tip çalışmalar etik kabul edilmez ve intihal çerçevesinde değerlendirilir. Tez ve 
uzmanlık tezlerinde mutlaka ilgili yayının asıl sahibinin ismi bulunmalıdır. Bu tip çalışmalarda 
farklı yazar isimleri bulunuyor ise çalışmaya ne tür bir katkı sağlandığı kaynakça kısmında açıkça 
belirtilmelidir. Dergimiz basılı ve online olarak hareket eden bir yayın organıdır. Akademik 



alanda hazırlanan çalışmaların yer aldığı bir materyal olarak bilimsel araştırma yapan kurum ve 
kişilere fayda sağlamak amacıyla toplumsal hizmet sunan sosyal bir organdır. Dergimizde kabul 
edilen ve basıma hak kazanan çalışmalar dergi yayın kabul şartları ve yazım kurallarına uygun 
olarak mizanpajı yapılır ve sisteme yüklenir. İhtiyacı olan yazar ya da yazarlar ile okuyucular 
sistemden bu sayıyı indirerek ihtiyacını giderebilir. Mizanpaj yazar tarafından örnek makale 
baz alınarak yapılmaktadır.
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protect its legal rights unilaterally against author or authors who do not fulfil the necessities of 
this law. Author or authors are held responsible unilaterally regarding quotations which are not 
in accordance with related rules, and plagiarism. Ethics board report is mandatory in research 
and applied studies. Studies without ethics board report cannot be accepted even if they have 
received referee’s approval. Author or authors cannot claim any right on this matter. On this 
matter, any institution, individual or other authorities cannot impose sanction on the journal. 
Each and every author has to obey international academic, scientific and ethical rules. Our 
journal informs related institutions or organizations directly and formally about authors who 
do not obey the rules. In studies which are prepared by utilizing PhD, MA/MS and Expertise 
theses, studies that have been utilized have to be definitely stated under the title of bibliography 



or abstract. Otherwise, such studies cannot be regarded as ethical and evaluated within the 
frame of plagiarism. In MA/MS and Expertise theses, name of the author of the original study 
has to be stated. If different author names exist in such studies, the contributions of the authors 
to the study have to be clearly stated in the bibliography. Our journal has both online and printed 
versions. Our journal, as a material including academically-prepared studies, is a social organ 
which provides services to the society in order to provide benefits to institutions and individuals 
which carry out scientific studies. Page-setting of the works which have been accepted and 
granted to be published in our journal is carried out according to the journal’s publication and 
writing rules, and then uploaded to the system. Works can be downloaded from the system by 
author/authors and readers so that their needs are met. Page-setting is performed by authors 
based on the sample work provided for them. 



YAYIN İLKELERİ

1.Dergimizin yazım dili TÜRKÇE ve İNGİLİZCE’dir. 

2. Farklı dillerde hazırlanan yayınlar ve çalışmalar BAŞ EDİTÖR(ler) başta olmak üzere dergi 
yönetiminin onay vermesi durumunda kabul edilir. Bu durum tek taraflı olarak dergimize aittir. 

3. Dergimiz basılı ve online olarak çıkarılmaktadır. İnternet ortamında basılı halinin PDF ve her 
bir makalenin tek tek indirilmesine imkan sağlanmaktadır. Yazar(lar) ya da okuyucular ücretsiz 
olarak derginin her bir sayısına toplu ya da tek tek ulaşım sağlayabilir.

4. Dergimiz sistemine üye olmadan yayın kabul edilmez. 

5.Hiçbir yazar dergimiz üzerinde bir hak iddiasında bulunamaz. 

6. Yapılan her bir çalışmanın sorumluluğu tek taraflı olarak yazara aittir. Dergimiz bu konuda 
bir yükümlülük altına alınamaz sokulamaz. 

7. Dergimiz bünyesinde değerlendirilmek koşulu ile gönderiler çalışmaların, her hangi bir 
nedenle bir başka yerde kullanılmamış (yayınlanmamış) veya değerlendirmeye gönderilmemiş 
olması gerekir. Böyle bir olumsuzluk ile karşılaşılması durumunda tekzip yayınlanması 
koşulu ile çalışma reddedilir ve yazar hakkında hukuki işlem başlatılır. Dergimiz başta olmak 
üzere dergimizde yayın yapmış yazar(lar) yönetici, hakem kurulu, bilim kurulu, editörler ve 
yayın kurulunun uğramış olduğu her türlü maddi ve manevi zarar ilgili yayında ismi bulunan 
kişi, yazar(lar) veya yayın sahibi kurumdan tazmin edilmek üzere hukuki haklarımızı saklı 
tutarız. Oluşan her türlü hukuki sorunda dergi yönetiminin tayin etmiş olduğu yetkili hukuk 
müşavirlerimiz (Avukatlarımız) tarafından İstanbul Mahkemeleri ve Türk Hukuk sistemine 
yönelik gerekli hukuksal işlemler başlatılarak süreç devam ettirilir.

8. Her bir çalışma alanında uzman iki hakem tarafından değerlendirilip, iki hakemden olumlu 
görüş alan çalışmalar sıraya alınmak koşulu ile yayına alınır. 

9. Hiçbir çalışmanın bir başka çalışmadan farklılığı veya üstünlüğü yoktur. Her bir yazar ve 
çalışma aynı hak ve eşitliğe sahiptir. Her hangi bir ayrıcalık tanınmaz. Yayın sıralaması başta 
ID numarası baz alınarak, “ID Numarası Sistem Tarafından Otomatik Olarak Dergiye Yüklenen 
Makalelere Verilen Bir Takip Numarasıdır. Bu bilgi yazarlar tarafından yazarlara ait üyelik 
panelinden takip edilebilir.” hakem onayından geçmiş ve resmi süreci tamamlamış olması 
koşulu aranır. Fakat belli durumlarda dergi yönetimi, baş editör(ler) ve yayın kurulunun kararı 



ile sayı içinde farklılıklar yaratılabilir. Bu durum dergimize ait olup, yazar(lar) hiç bir hak 
iddiasında bulunarak dergimizi baskı altına alamaz maddi ve manevi yaptırım uygulayamaz.

10.Yazarlar çalışmalarının hangi hakemler tarafından değerlendirildiğini bilmez, bilmek 
istese bile bu bilgi kendilerine verilmez. Bu durum sadece sistem yönetici ve baş editör(ler) 
tarafından bilinir gizli tutulur. Olasiki bir hukuki durumda ancak mahkeme kararı ile bu bilgi 
talepde bulunan mahkeme(lere) resmi üst yazı ile baş editör(ler) tarafından imza edilir ve 
dergi hukuk müşaviri (avukatı) kanalı ile mahkemeye gönderilir. Ayrıca yazar(lar)”ın bağlı 
oldukları üniversite, fakülte, yüksek okul, bölüm başkanlıkları ya da bağlı oldukları diğer 
kurumların ilgili yayın hakkında resmi bilgi talep etme hakkı yoktur. Bu bilgiler yayının dergi 
değerlendirme sürecinde yazar(lar)”a sistem otomatik olarak gönderir ve yazar(lar) bu bilgileri 
kendi panellerinden takip edebilir. Bu konuda dergimize hiç bir talep, şikayet, hukuki süreç, 
maddi ve manevi bir uygulama söz konusu değildir. Dergimiz kendi adına bu konuda Türk 
Hukuk sistemine ve Fikri Sinai Haklar kanunu çerçevesinde ilgili yönetmelikleri bağlı olarak 
hareket eder.

11. Düzeltmeler majör ve minör şeklinde yapılır. Her bir yayın sadece iki düzeltme hakkına 
sahiptir. Düzeltme süresi her bir yayın için 15 gündür. Bu süre içerisinde istenilen düzeltmenin 
yapılarak çalışmanın düzeltilmiş halinin gönderilmesinin istendiği mail adresine gönderilmemesi 
durumunda yayın değerlendirmeden kaldırılır. Aynı yayının düzeltilerek yeniden sisteme 
yüklenmesi durumunda bütün süreç ilk aşamadan itibaren yeniden değerlendirmeye alınır. İlk 
değerlendirme ilgili alan editörü, baş editör(ler) ve sistem editörü tarafından yapılır. Bu aşamada 
dergimize gönderilen yayınlar dergi yayın kabul şartlarına uygun değil ise direkt olarak red 
edilir. Hakem sürecine girmiş yayınlar, hakemlerden gelen düzeltme taleplerine göre sürece 
tabi tutulur. Bu süreç içerisinde baş editör(ler) kendi insiyatiflerini kullanarak ilgili hakemleri 
değiştirebilir ya da kendileri sürece dahil olur. Bu durum tek taraflı olarak dergi yönetimine aittir. 
Hakem görüş ve talepleri hiç bir koşulda değiştirilmez ve aynen uygulaması gerçekleştirilir. 
Hakem görüş ve raporları kesin ve katidir. İki hakemden birisinin olumlu diğerinin olumsuz 
(red) vermesi durumunda çalışma üçüncü bir hakeme gönderilir. Üçüncü hakemden gelen bilgi 
doğrultusunda hareket edilir ve sonuca gidilir.

12. Tez, sunum ve bildiri şeklinde daha önce kullanılmış çalışmalar makaleye dönüştürülüyor 
ise mutlaka daha önceki kullanımına yönelik bilgi makalenin dipnotunda bulundurulmalı ve 
açıklanmalıdır. Aksi durumda intihal olarak kabul edilir ve dergimiz bu yükümlülüğü kabul 
etmez. 

13. Dergimizin yayın kabul ettiği alanların dışında yapılan çalışmalar ilgili yönetim veya editör 
tarafından tek taraflı olarak kabul edilir veya red edilir. Bu durumda yazar(lar) bir hak iddiasında 
bulunamaz. Aynı sayı ya da ardı ardına gelen sayılarda ilgili yazarlara ait çalışmalar yayına 



alınabilir. Bu durum ancak baş editör(ler) dergi yönetimi ve yayın kurulunun onayına bağlı 
olarak yapılır. Aynı yazar(lar)”ın aynı sayıda birden fazla yayını bulunabilir. Bu durumunun 
işleyişi ancak dergi yönetiminin insiyatifi ile gerçekleşir. Böyle bir durum dergimizi ve dergi 
yönetimini hukuki olarak bağlamaz.

14. Dergimize yüklenen çalışmaların her türlü hakkı yazar tarafından dergiye devredilmiş 
(verilmiştir). Bu işlem için yazardan bir imza ve onay bilgisi istenmez (yazılı belge talebinde 
bulunulmaz). Sisteme yüklenen çalışmalar her hakkı ile dergimize devredilmiş olur. Dergi 
yönetimi aynı yayında birden fazla yazarın bulunması durumunda sorumlu yazar belirtilmemiş 
ise ilk sırada yer alan yazar’ı muhatap kabul eder ve bu doğrultuda hareket eder. (M-16).

15. Dergimizin yayınları değerlendirme süresi hakemlerden gelen dönüşlere göre iki aydır. 
İki ay içerisinde dönüş alınamayan çalışmalar bir başka hakeme yönlendirilir. Bu durumda 
süre uzayabilir ve bir talep oluşturulamaz. Yazar bu durumda hiçbir hak iddiasında bulunamaz, 
makaleyi sistemden çekemez. 

16. Dergi yönetimi aynı yayında birden fazla yazarın bulunması durumunda sorumlu yazar 
belirtilmemiş ise ilk sırada yer alan yazar’ı muhatap kabul eder ve bu doğrultuda hareket eder. 
Diğer yazarlarla bir ilişki içerisinde bulunmaz ve birinci yazar dışındaki kişilere bilgi vermez, 
vermek zorunda değildir. 

17.Çalışmaları değerlendiren hakemler tamamen bağımsız hareket ederler. Bu konuda 
dergimizin hakemler üzerinde bir yaptırımı ve özel talebi oluşmaz oluşturulamaz. 

18. Dergimizin yayın süresi yılda iki defa olmak üzere; Haziran ve Aralık aylarına gelen süredir. 
Bu süreler derginin yayın sistemine bağlı olarak kaymalar oluşturabilir. Bu nedenle dergimiz 
hiçbir talep ve sorumluluk altında bulunmaz. 

19.Yayın değerlendirmesine ilişkin hakem görüş bildirir raporu ilgili yazara gönderilir. “M-
16” Düzeltme istenen çalışmaların düzeltme süresi 15 gündür. Bu süre içerisinde düzeltmesi 
yapılmayan çalışmalar sistemden çıkarılıp reddedilir. Bu durumda yazar(lar) dergimiz hakkında 
bir yaptırım hakkına sahip olamaz. 

20.Türkçe dışında hazırlanan çalışmalarda mutlaka Türkçe Özet bulunmalıdır. Anahtar kelime 
sayısı 3 ile 7 tanedir. Her bir çalışma en fazla 15 sayfa olmalıdır. Özet Türkçe ve İngilizce olmak 
üzere 100 ile 150 kelimeden oluşturulmalıdır. Dergimizin yazım şekli TIMES NEW ROMAN 
olup 12 puntodur. Satır aralığı 1 tir. Çalışmanın konu başlığı 14 punto ve kalındır. Yazar isim 
ve bulunduğu kurum bilgileri 12 punto kalın ve italik şeklindedir. Türkçe ve İngilizce özet 10 
punto özetler alt alta gelecek şekilde hazırlanmalıdır. 



21.Genişletilmiş İngilizce özet: İngilizce olmayan tüm makalelerde, şablon dosyasının sonunda 
en az 750 kelime uzunluğunda genişletilmiş İngilizce özet bulunmalıdır.



PUBLICATION PRINCIPLES

1. Publication language of our journal is TURKISH and ENGLISH. 

2. Articles and works prepared in other languages can be accepted with the approval of 
particularly EDITOR-IN-CHIEF(s) and Editorial Board. The right to accept such works belongs 
unilaterally to our journal. 

3. Our journal has printed and online versions. It is possible to download each article one by one 
or PDF version of the printed journal on internet. Author(s) or readers can easily access to each 
issue of the journal as a whole or separately free of charge. 

4. No publication is accepted without registering to the system. 

5. No author can claim any rights over our journal. 

6. Responsibility of any work belongs unilaterally to the author. Our journal is not put under 
obligation on this matter. 

7. Works submitted to our journal for evaluation for publication have to be authentic and have 
not been used (published) somewhere else for any reason or sent for evaluation to anywhere 
else. Otherwise, works are refused on condition that disclaimer is published, and legal procedure 
about the author is initiated. We reserve the legal rights to indemnify any material and moral 
losses of author(s) having published articles in our journal, manager, referees board, scientific 
board, editors and editorial board of the journal from individuals, author(s) or related institution 
stated in the publication. In any legal problem, authorized legal advisors (our lawyers) assigned 
by the management of the journal initiate necessary legal procedure in accordance with Istanbul 
Courts and Turkish Laws. 

8. Each and every work is evaluated by two referees who are expert in the field, then published 
on condition that works approved by both referees are lined up. 

9. No work has superiority or privilege over another work. Each and every author and work 
is equal and has the same rights. Any kind of privilege is not provided. Works are lined up 
primarily based on ID number and it is required that they have been approved by referees and 
official process has been completed. “ID Number is a tracking number which is provided by 
the system for works which are submitted to the system. This information can be followed by 
authors from membership panel for the authors.” But under certain circumstances, management 
of journal can make some changes within the issue with the decision of Editor(s)-in-Chief and 



editorial board. This right belongs to our journal and author(s) cannot claim any legal rights and 
put pressure on our journal and impose material and moral sanction. 

10. Author does not know which referees have evaluated his/her work, even if they wish to 
acquire that information, it is not provided for them and it is kept secret. Only system manager 
and editor(s)-in-chief do have such information. In a possible legal situation, court(s) demanding 
this information with court order are informed through legal advisor (lawyer) with a cover letter 
signed by editor(s)-in-chief. In addition, universities, faculties, higher schools, heads of the 
departments or institutions which authors are affiliated do not have the right to demand official 
information regarding the publication. Such information is sent to author(s) automatically by 
the system in the process of evaluation and author(s) can follow the progress from their panel 
within the system. On this matter, any demand, complaint cannot be made and any legal process, 
material and moral implementation cannot be initiated. Our journal acts in accordance with 
Turkish laws and related regulations of Intellectual and Industrial Rights Law on this matter. 

11. Corrections are made in major or minor way. Each work has only two chances for corrections. 
Correction period is 15 days for each work. If the work is not sent to the necessary e-mail 
address as corrected in required way within specified period of time, the work is removed from 
evaluation process. If corrected version of the same work is uploaded to the system again, 
whole process of evaluation is initiated from the first phase. Initial evaluation is made by field 
editor, editor(s)-in-chief and system editor. In this phase, if the submitted works do not conform 
to the publication principles of the journal, they are directly refused. Works in the process 
of referee’s evaluation are subject to the process according to the correction demands of the 
referees. Within this phase, editor(s)-in-chief may change related referees using their own 
initiatives or get involved in the process. This right belongs unilaterally to the management 
of the journal. Opinions and demands of referees are not changed in any condition and are 
implemented exactly. Opinions and reports of referees are final and absolute. In case of a 
positive opinion form one referee and a negative opinion from the other referee, the work is 
sent to a third referee for further evaluation. The journal acts according to the opinion of the 
third referee, and the process is finalized. 

12. If previously used works such as thesis, presentation and conference proceeding are turned 
into article, then the information of previous use of the work should be provided and explained 
in the footnote. Otherwise, it is regarded as plagiarism and our journal does not accept any 
liability stemming from this situation. 

13. Works on fields other than our journal accepts are accepted or refused unilaterally by the 
management of the journal or editor-in-chief. In such cases, author(s) cannot claim any rights. 
Works of the same author can be published in the same issue or consecutive issues. This is 



carried out only with the approval of editor(s)-in-chief and management of the journal and 
editorial board. More than one article of the same author(s) can be published in the same issue. 
This is realized with the initiative of the management of the journal. Such a situation is not 
legally binding for our journal and the management of the journal. 

14. Every right of the works uploaded to our journal is transferred (granted) to the journal 
by the author. Signature and consent form are not asked from the author for this, any written 
document is not required. Rights of works uploaded to the system are automatically transferred 
to the journal. In the case of works with more than one author, journal management regards 
the first name written in the work as addressee if it is not stated precisely in the work, and acts 
accordingly. (Item 16) 

15. Evaluation process of works submitted to our journal is two months depending on the 
feedback from referees. If no feedback is received within two months, works are directed to 
another referee. In this case, the time may extend. Under such circumstances, author cannot 
claim any right and cannot withdraw the article from the system. 

16. In the case of works with more than one author, journal management regards the first name 
written in the work as addressee if it is not stated precisely in the work, and acts accordingly. 
The journal does not have any contact with other authors and does not and does not have to 
inform them except for the first author. 

17. Referees who evaluate works act totally independently. Our journal does not impose any 
sanction on referees and does not ask special treatment. 

18. Our journal is published twice in a year; June and December. These periods may change 
depending on the publication system of the journal. For this reason, our journal is not liable for 
any demand and obligation. 

19. Referees present their opinions regarding the evaluation of the works; their reports are 
sent to the related author. “Item 11” Correction period is 15 days for each work. Works whose 
corrections are not completed within this period of time are removed from the system and 
refused. In this case, author(s) do not have the right to sanction on our journal. 

20. An abstract in Turkish is mandatory for works which are prepared in other languages. The 
number of key words can vary between 3 and 7. Maximum page number for each work is 15 
pages. Abstract both in Turkish and English should be between 100-150 words. TIMES NEW 
ROMAN should be used in the articles, type size should be 12. Article should be written in 
single space. Title of the work should be written bold in 14 pt. Name of authors and their 



affiliated institutions should be bold, italicized and in 12 pt. Turkish and English abstracts 
should be written in 10-type size and placed one after the other. 

21.Extended English Abstract: All non-English manuscripts must have at least 750 words long 
extended English abstract in the end of manuscript template file.



YAZARLARA BİLGİ

1. OTSHD “Uluslararası Hakemli Ortopedi Travmatoloji ve Spor Hekimliği Dergisi”; 
4 ayda bir yayınlanan akademik ve bilimsel nitelikli uluslararası hakemli bir dergidir. Ancak 
derginin özel durumlarda ara dönem içerisinde de yayın çıkarma hakkı bulunmaktadır.

2. Dergide Ortopedi Travmatoloji, Spor Hekimliği, Sporcu Sağlığı ve Fizik Tedavi Rehabilitasyon 
ile ilgili konuları ya da sorunları ele alıp inceleyen, bilimsel ve özgün nitelikli çalışmalar yer 
almaktadır. Çalışmaların bilimsel kaygılarla yazılmış olması, alana katkıda bulunacak nitelikte 
olması, alandaki önemli kaynakları referans göstermesi, önyargı ile yazılmamış olması, 
slogan niteliğinde cümleler içermemesi, gelişkin bir dile sahip olması beklenir. Ayrıca tarama, 
araştırma, bildiriden geliştirilme vb. niteliklerinden birine sahip olmalıdır.

3. Derginin yazım kurallarına uymayan, kaynakçasız, ön sözsüz ya da özetsiz yazılar için hakem 
süreci başlatılmaz.

4.Birden fazla yazarın bulunduğu çalışmalarda ilk sırada yer alan 1. “Yayın İlkeleri M-16” 
yazar muhatap kabul edilir. 

5. Kullanılan kaynaklar dergimiz yayın kurallarına uygun şablona göre hazırlanmalıdır. 

6. Düzenleme ve çalışmanın dizgisi derginin kabul ettiği, son sayıda yer alan makalelerdeki 
mevcut yazım şekline göre düzenlenmelidir.

7.Yazar(lar) kendi insiyatifleri doğrultusunda yayının dergimiz hakem ve bilim kurulu içerisinde 
bulunan daha önce sorun yaşamış olduğu ve etik olmayacağına inandığı hakemlerin isimlerini 
resmi yazı ile dergi baş editör(ler)’ine bildirebilir. Bu durumda yazar(lar)’ın talebi değrelendirilir 
ve baş editör(ler)’in kararı ile uygulamaya geçilir. 

8. Yazıların değerlendirilmesi aşamasında öncelikle hakem ve yazarların aynı kurumdan 
olmamasına özen gösterilir. Hakem ve yazarların isimleri titizlikle saklanır ve hiçbir şekilde 
açıklanmaz. Hakem Kurulu her sayıda değişir ve yazıların konusuna göre oluşturulur. 
İnterdisipliner nitelikli yazıların hakemleri ilgili oldukları alanlara göre belirlenir.

9. Her yazının alanına göre ilk aşamada iki hakem tayin edilir. Hakem raporlarından birinin 
“Yayınlanamaz”, diğerinin “Düzeltilerek Yayınlanabilir” ya da “Yayınlanabilir” olması 
durumunda ilgili alandan 3. hakeme tayin edilir. Üçüncü hakemden gelen bilgi ve talepe göre 
hareket edilir. Yazar(lar)’ın sadece iki düzeltme hakkı bulunur. Her bir düzeltme süresi 15 



gündür. Bu süre kesinlikle geçilmez. Düzeltme talebine göre ve hakem raporuna göre hareket 
edilir. Bu çerçeve dışına asla çıkılmaz.

10. Yazarların, kendilerinden istenen düzeltmelere titizlikle ve ivedilikle uymaları, yazının son 
şeklini düzeltilmiş haliyle dergiye 15 gün içinde göndermeleri beklenir. Düzeltmeler konusuna 
yeterince uyulmadığı anlaşılırsa bu durum yazara bildirilir. “Yayın İlkeleri M-16” Belirtilen 
sürede düzeltilmiş olarak geri gönderilmeyen yazılar yayınlanacaklar listesine alınmaz.

11. Dergimizin yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir. Fakat farklı durumlarda ve ülke dillerinde 
hazırlanan çalışmalar literatüre katkı sağlayacak ise dergi yönetimi ve baş editör(ler)’in kararı 
ile kabul edilmektedir. Bu durumda yayın kurulu insiyatif kullanma hakkına ya da ret hakkına 
tek taraflı hakka sahiptir. İlgili yazar(lar) bu konuda dergimiz üzerinde etkili olamaz.

12. Dergiye yayınlanmak üzere gönderilen yazıların, daha önce başka bir yayın organında 
yayınlanmamış olması ya da yayın için değerlendirme aşamasında bulunmaması gerekmektedir.

13. Daha önce akademik alanda ulusal ya da uluslararası nitelikli bilimsel toplantı, kongre, 
konferans ya da sempozyumda sunulmuş olan bildiriler, başka bir dergi ya da yayında 
yayınlanmamış olması ve makale formatına ve içeriğine dönüştürülmesi koşulu ile kabul 
edilebilir ve hakem sürecine alınır.

14. Çeviri metinler, eğer o metin Türkçe’de ender bulunabiliyorsa, çevirisinin alana katkı 
sağlayacağı düşünülüyorsa baş editör(ler) ve yayın kurulunun onayı ile kabul edilir ve hakem 
süreci başlatılır. Ancak her sayıda yayınlanacak çeviri sayısı sınırlıdır. Özgün metinler tercih 
nedenidir.

15. Dergiye gönderilecek yazılar, MS Word Programı kullanılarak, Times New Roman 
karakterinde, 12 Punto ve 1 satır aralığında yazılmalıdır. Sayfanın üst, alt, sol ve sağ taraflarında 
3’er cm’lik boşluklar olmalıdır.

12. Yazılar 5-15 sayfa aralığında olmalı, toplam 15 sayfayı geçmemelidir. Hazırlanan çalışmalar 
dergimizde daha önce yayınlanan ve en güncel olan son sayıdaki çalışmalar dikkate alınarak 
hazırlanmalıdır.

13. Türkçe yazılarda 100-150 kelimeyi geçmeyen İngilizce özet, özetin altında 3-7 anahtar 
sözcük(ler) yer almalıdır. Özetin, yazıldığı yabancı dilde başlığı ve anahtar kelimeleri (keywords) 
de bulunmaktadır.

14. İngilizce yazılarda 100-150 kelimeyi geçmeyen Türkçe özet, başlık ve anahtar kelimeler 
bulunmalıdır.



15. Özette araştırmanın kapsamı, amacı, yöntemi, ulaşılan sonuçlar ve konudan kısaca söz 
edilmelidir.

16. Yazar adı ya da adları, kapak sayfasında yer almalıdır. Kapak sayfasında ayrıca, yazarın 
akademik ünvanı ve çalıştığı kurumun adı, adresi, iş ve cep telefonu, faks numarası ve e-posta 
adresi de bulunmalıdır.

17. Yazıların yayınlanması konusunda son karar baş editör(ler)’e aittir. Baş editör(ler)’in yazı 
hakkındaki değerlendirmesi, yazar(lar)a en kısa zamanda hakem raporlarıyla birlikte iletilir.

18. Dergiye gönderilen yazılar, yayınlansın veya yayınlanmasın yazarlar(lar)’a geri gönderilmez.

19. Yazıların tüm sorumluluğu yazar(lar)a aittir.

20. Yayımlanan çalışmaların yayın ve telif hakkı dergimize aittir. Sisteme yüklenen her bir 
çalışmanın yayın hakkı yazar tarafından otomatik olarak dergiye devredilir. Bu işlem için hiçbir 
yazardan telif hakkı sözleşmesi imza etmesi istenmez. Sisteme yüklenen çalışma için yazar(lar) 
bu şartları peşinen kabul etmiştir. İtiraz hakkı bulanmamaktadır.

21. Yazar(lar) ulusal ve uluslararası akademik bilgi paylaşımını desteklemek amacıyla 
yazılarının tam metin olarak ticari niteliği bulunmayan elektronik veri tabanlarında yer 
almalarını onaylarlar.

22. OTSHD “e” elektronik sistemle çalışan bir dergi olup, basılı olarak da yayınlanmaktadır. 
Basılı yayın almak isteyen kişilerin dergi bedelini ilgili basım yapan firmaya ödemesi 
karşılığında temin etme hakkı bulunmaktadır. Dergimiz hiçbir yazara veya bireye, kuruma basılı 
dergi vermek zorunda değildir. Yine dergimize gönderilen çalışmalar için yıllık üyelik ücreti 
ilgili basım firmasına ödenmelidir. Bu ücret sadece derginin yıllık basım ve diğer giderleri için 
basım evimin yaptığı harcamalara istinaden alınır. Ayrıca dergi giderleri için yazarlardan ücret 
talep edilebilir.

23. Sisteme yüklenen çalışmaların değerlendirme süresi iki aydır. Bu süre içerisinde 
değerlendirilmeyen ve hakkında ilgili bilgi rapor alınmayan çalışmalar farklı bir hakeme daha 
gönderilir. 

24. Yazar(lar) uygulama içerikli “DENEYSEL”, “VAKA” ve “KURUMSAL” içerikli 
araştırmalarda ETİK KURUL raporu gerektiren çalışmalarında mutlaka çalışmanın sisteme 
yüklenmesi durumunda ETİK KURUL raporunun “TARİHİ” ve “RAPOR BİLGİSİ – RAPOR 
NUMARASI” çalışma sisteme yüklenirken sistemde bulunan “ETİK KURUL RAPOR 
BİLGİSİ” kısmına gerekli bilgileri yazmak zorundadır. Olası bir olumsuzluk ve eksiklik 
durumunda dergimiz ulusal ya da uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde bir sorumluluk 



yüklenmez. Bu konuda her türlü sorumluluk yazar(lar) aittir. Etik kurul raporu ve araştırmaya 
ilişkin resmi bilgiler bulunmakta ise mutlak surette bu bilgiler çalışma sisteme yüklenirken 
girilmelidir. Bu konuda, dergi editörleri, sistem editörleri, yayın kurulu, imtiyaz sahibi, yayın 
yönetmeni, hakem kurulu ve değerlendirme yapan hiçbir hakem yükümlülük ve sorumluluk 
altında değildir. Oluşabilecek her türlü maddi, manevi ve hukuksal bir olumsuzlukta yazar(lar) 
sorumludur. DERGİMİZ ADINA OLUŞABİLECEK HER TÜRLÜ MADDİ, MANEVİ VE 
HUKUKİ BİR DURUMDA “OLUMSUZLUKTA” DERGİMİZ TEK TARAFLI OLARAK 
HUKUKİ HAKLARINI ULUSAL VE ULUSLARARASI OLARAK SAKLI TUTAR.



GUIDELINES FOR AUTHORS

1. OTSHD “International Refereed Journal of Orthopedic Traumatology and Sports 
Medicine” is an international refereed journal with an academic and scientific attributions 
published in every 4 months. However, the journal holds the right to publish interim issues on 
special occasions.

2. Scientific and original studies from the fields of Orthopedics Traumatology, Sports Medicine 
and Physical Therapy and Rehabilitation are included in the journal. The papers must be 
written with scientific concerns, should contribute to the field, indicate the important resources 
as references, not be written with prejudice, not include motto-like sentences, and have an 
advanced language. They should also have one of the qualities of scanning, research and 
developing from a notice.

3. Referee evaluation process isn’t initiated for the studies not complying with the publication 
principles of the journal, without references, prefaces or abstracts.

4. In studies where there is more than one author, the author being in the first place “Publication 
Principles A-16” is seen as addressee.

5. Sources used should be prepared in accordance with the publication template of our journal. 

6. Regulation and operation of the string accepted by the journal, should be adjusted to shape 
the current spell in the last number located article.

7. In line with their own initiatives, author(s) can inform the chief editor(s) of the journal 
concerning the names of referees in referee and science boards with whom they had problems 
before with a belief that they are not ethical through an official letter. In this case, the requests 
of author(s) are evaluated and it is put into practice upon the decision of chief editor(s). 

8. Referees and authors shouldn’t be from the same institution regarding the stage of evaluation. 
Names of referees and authors are kept confidential and announced by no means. Referee Board 
changes in every volume and it is constituted according to the subject of studies. Referees of 
interdisciplinary studies are ascertained according to their expertise.

9. Two referees are assigned according to the field of study in the first place. If one of the 
referee evaluations is “Unpublishable” and the other one is “Publishable with editing” or 
“Publishable”, a third referee from the related field can be assigned and it is acted according to 
her/his evaluation. Only two editing requests can be demanded from the author. Each editing 



process lasts 15 days. This is the absolute period. It is acted in line with the editing request and 
referee report. This is strictly within this framework. 

10. Authors are expected to do the requested editing delicately and to send the edited version of 
the paper to the journal within 15 days. If it is noticed that editing hasn’t been conducted properly, 
the author is informed. “Publication Principles A-16” The edited version of submissions not 
sent back within the prescribed time are not taken into the publication list.

11. The publication language of our journal is Turkish and English. However the studies 
prepared in different conditions and different languages can be accepted upon the approval 
of journal management and chief editor(s) if they contribute to the literature. In this case, the 
publication board unilaterally bears the right to use initiative or reject. The author(s) in question 
cannot be effective on our journal.

12. The studies demanded to be published in our journal should bear the feature that they 
weren’t published in another place or not in evaluation process for publication at that time.

13. Papers presented in national and international academic scientific meetings, congresses, 
conferences and symposiums can be accepted and taken into referee evaluation process on 
condition that they weren’t published in another journal before and they comply with the article 
formats and contents.

14. Translated texts are accepted with the approval of editorial and publication board and referee 
evaluation process is initiated if the related text is rarely found in Turkish and if its translation is 
thought to contribute to the field. But there is a limited number of translations allowed for each 
volume. Original texts are preferred.

15. Submissions to the journal must be written in MS Word Program, with 12 pt Times New 
Roman and single line spacing. There must be 3 cm margins in all sides of the page.

16. Papers should be between 5-15 pages and not exceed 15 pages. The papers must be prepared 
by taking into account the previously published and updated papers in the last volume of our 
journal. 

17. For papers in Turkish, there must be an English abstract no more than 100-150 words and 
3-7 key words below the abstract. The abstract must have the title and key words in the original 
language. 

18. For papers in English, there must be a Turkish abstract no more than 100-250 words, title 
and key words. 



19. The scope of research, its purpose, method, results obtained and subject should be shortly 
indicated in the abstract.

20. Name(s) of the author must be indicated on the cover page. Academic title of the author, 
name of the institution where s/he works, address, work and mobile phone, fax number and 
e-mail must exist on the cover page.

21. The decision to publish the papers belongs to editor-in-chief. The evaluation of editor-in-
chief about the paper are sent together with the referee report within the shortest time.

22. Submissions sent to the journal are not sent back whether or not it is published.

23. The whole responsibility of the submissions belongs to the concerned author(s).

24. Publication and copyrights of the published papers belong to our journal. The copyright of 
the each study uploaded to the system is automatically transferred to the journal. No sign for 
the copyright agreement is requested from the authors for this operation. The author accepts 
these conditions in advance for the paper uploaded to the system. The person reserves no right 
of opposition.

25. Author(s) approve(s) the placement of the full texts of their papers on electronic databases 
bearing a non-commercial character with the purpose of supporting national and international 
academic knowledge sharing. 

26. OTSHD “is operated through an “e” electronic system, and also published in a printed 
version. Those who wish to have the journal as hardcopy have the right to do so by paying the 
cost of the journal to the printing company. Our journal is not obliged to give the printed version 
to any institution or individual. Annual fees for the studies sent to our journal should also be 
paid to the printing company. The fee is received as based on only the expenses paid by the 
journal to the printing company for the annual printing and other expenditures. Authors can also 
be demanded fees for journal expenditures if necessary. 

27. The evaluation period of the studies uploaded to the system is two months. Studies not 
evaluated within this period and not provided with an evaluation report are sent to a different 
referee. 

28. Author(s) are required to write the necessary information in “ETHICAL BOARD 
INFORMATION OF REPORT” part while uploading the article to the system with “DATE” 
and “INFORMATION of REPORT -REPORT NUMBER” as given by the ETHICAL BOARD 
if the studies require ETHICAL BOARD report and have “EMPIRICAL”, “CASE” and 
“CORPORATE” content. Our journal doesn’t bear any responsibility in case of a possible 



negative situation and deficiency within the framework of national or international rules of 
law. The whole responsibility belongs to the author(s) in this sense. If formal information 
regarding the report of ethical board and research exist, they must be inserted while uploading 
the study to the system. In this regard, editors of the journal, system editors, editorial board, 
publisher, executive editor, referee board and the other referees conducting evaluation bear no 
responsibility. Author(s) are responsible for any material, moral and legal negative situation that 
may occur. IN CASE OF ALL KINDS OF MATERIAL, MORAL AND LEGAL SITUATION 
“PROBLEM”, OUR JOURNAL UNILATERALLY RESERVES ITS LEGAL RIGHTS IN 
NATIONAL AND INTERNATIONAL TERMS.
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