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ÖZET
Çelik, F. İdiopatik Skolyozu Olan Genç Bireylerde 3 Boyutlu Skolyoz
Egzersizlerinin Ağrı, Hareket Korkusu ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi,
Hacettepe

Üniversitesi,

Sağlık

Bilimleri

Enstitüsü,

Fizik

Tedavi

ve

Rehabilitasyon Programı Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2019. Bu çalışmanın amacı,
idiyopatik skolyozlu genç bireylerde, 3 boyutlu bir skolyoz egzersiz yöntemi olan
Schroth yönteminin ağrı, hareket korkusu ve yaşam kalitesi üzerine etkisinin
araştırılmasıdır. Çalışmamıza 14’ü kadın, 6’sı erkek olmak üzere yaşları 10-24 arası
değişen, idiyopatik skolyoz teşhisi almış 20 birey katılmıştır. Bireylere 6 hafta
boyunca haftada 3 kez 1 saat 3 boyutlu egzersiz programı uygulandı. Haftanın geri
kalan günlerinde aynı egzersiz programı günde en az yarım saat olmak üzere ev
programı olarak verilip, bireyler takip edildi. Bireylerin sübjektif ağrı şiddeti Görsel
Analog Skalası ile (Visual Analog Scale – VAS), basınç ağrı eşiği algometre ile,
postürleri New York Postür Skalası ile, solunum fonksiyonları (FEV1, FVC, PEF,
FEV1/FVC, FEF2575) spirometre ile, hareket korkusu Tampa Kinezyofobi Ölçeği’nin
Türkçe versiyonu ile, vücut farkındalığı Vücut Farkındalığı Anketi’nin Türkçe
versiyonu ile ve yaşam kalitesi SRS-22 Ölçeği’nin Türkçe versiyonu ile
değerlendirildi. Ölçümler egzersiz programı öncesi ve 6 haftalık egzersiz programı
sonrası yapıldı. Elde edilen veriler değerlendirildiğinde; ağrı, basınç ağrı eşiği,
solunum fonksiyonlarından FEV1, FVC, PEF parametrelerinin L(litre) değerlerinde
ve yaşam kalitesi parametreleri açısından program öncesi ile sonrası arasında
istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu (p<0,05), postür, hareket korkusu ve vücut
farkındalığı parametreleri açısından ise istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadığı
belirlendi (p>0.05). Çalışma sonuçlarına göre, idiyopatik skolyozu olan genç
bireylerde Schroth egzersiz terapisinin ağrı, solunum fonksiyonları ve yaşam kalitesi
üzerine olumlu etkileri olduğu sonucuna varıldı.

Anahtar kelimeler: Schroth, idiyopatik skolyoz, ağrı, hareket korkusu, solunum,
yaşam kalitesi, vücut farkındalığı
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ABSTRACT

Çelik, F. The effect of three dimensional scoliosis exercise on pain, kinesiophobia
and quality of life in young individuals with idiopathic scoliosis , Hacettepe
University Graduate School of Health Sciences Physiotherapy Master of Sciences
Thesis, Ankara, 2019. This study was aimed to investigate the effect of Schroth
therapy method, which is a 3-dimensional scoliosis exercise method, on pain, fear of
movement and quality of life in young individuals with idiopathic scoliosis. Twenty
individuals (14 females and 6 males) aged between 10-24 with the diagnosis of
idiopathic scoliosis participated in the study. Individuals underwent 1 hour exercise
program 3 times a week for 6 weeks. During the rest of the week, same exercise
program was given as a home program for at least half an hour a day and individuals
were followed up. Individuals’ subjective pain intensity was assessed with VAS
(Visual Analog Scale), pressure pain threshold by algometer, posture by New York
Posture Rating Scale, pulmonary functions (FEV1, FVC, PEF, FEV1/FVC, FEF2575)
by spirometer, kinesiophobia by Turkish version of TAMPA Kinesiophobia Scale,
body awareness by Turkish version of Body Awareness Questionnaire and quality of
life by Turkish version of SRS-22 scale. Measurements were performed before and
after the 6-week exercise program. When the obtained data are evaluated; pain,
pressure pain threshold, liter values of FVC, FEV1 and PEF parameters of respiratory
functions which and quality of life parameters were found to be statistically significant
between pre and post program (p<0.05), but there was no statistically significant
difference between posture, fear of movement and body awareness parameters
(p>0.05). According to the results of the study, it was concluded that Schroth exercise
therapy was effective on pain, pulmonary functions and quality of life in young
individuals with idiopathic scoliosis.
Key words: Schroth, idiopathic scoliosis, pain, fear of movement, respiration, quality
of life, body awareness
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1. GİRİŞ
Tarihte ilk olarak omurga deformitesi olan insan figürleri MÖ 3500 yılında
Girit adasındaki duvar resimlerinde görülmüştür (1). Skolyoz tedavisi için traksiyon
ve manuel tedavi MÖ 460-377 yıllarında Hipokrat tarafından uygulanmıştır. Hipokrat
traksiyon tedavisi için kullandığı aletleri de tanımlamıştır. Spinal deformiteler ile ilgili
tüm çalışmaları yazılı olarak günümüze ulaşan ve manuel terapi ile ilgili tedavilerden
ilk bahseden kişi Hipokrat’tır (1,2). Hipokratın tanımladığı traksiyon tekniğine ek
olarak MS 131-201 yıllarında, deformite üzerine direk basınç uygulamasını geliştiren,
Bergamalı Galen’dir. Aynı tekniği Orta Doğu'da İbni Sina (MS 980-1037)
uygulamıştır (2,3). 7. yüzyılda Paul Aegina, deformitenin düzeltilmesi amacı ile
gövdeyi atellerle sardığı bir tedavi yöntemi geliştirmiştir. 16. yüzyıla kadar skolyoz
tedavisinde bir gelişme izlenmemiş, traksiyona dayalı tedavi yöntemleri kullanılmıştır.
Guido Guidi (1491-1547) traksiyonu geliştirerek ekstansiyon tedavisi üzerinde
çalışmıştır. 16. yüzyılda Ambroise Pare (1510-1590) tarafından skolyozun nedenleri
araştırılmış, postural nedenlerin skolyoza yol açabileceği belirtilmiştir. Pare ilk kez
konjenital skolyozu tanımlamış ve ilk kez skolyozda ortez tedavisini demir aksamlı bir
korse ile gerçekleştirmiştir (2,4,5). Nicholas Andry (18. yüzyıl) kötü duruş ve oturma
alışkanlıklarının skolyoza neden olabileceğini belirtmiş, tedavi için egzersiz
yöntemlerini tarif etmiş ve korse kullanılmasını önermiştir (2). Skolyozlu bireylerde
egzersiz tedavisinin etkinliği ise 1921 yılında Katharina Schroth tarafından ortaya
konmuştur (6).
20. yüzyılın başlarında skolyozun konservatif tedavisindeki genel yaklaşım
biyomekanik bakış açısına dayanır ve bu yaklaşımların çoğu günümüzde de kabul
görmektedir (6). Üç boyutlu skolyoz egzersizlerinin prensibi asimetrik deformiteyi
düzeltici yönde postural algının değiştirilmesi ile postural kontrolün sağlanması
temeline dayanır (6-9). Gelişim dönemindeki genç popülasyonun yaklaşık %1-3’ünde
görülmesinden dolayı idiyopatik skolyoz, günümüzde en yaygın görülen omurga
deformitesidir (10).
Günümüzde idiyopatik skolyozlu hastaların konservatif tedavisinde kullanılan
korse ve egzersiz yöntemleri giderek gelişmekte ve çeşitlenmektedir. İdiyopatik
skolyozlu hastaların konservatif tedavisinde kanıt düzeyi düşük olmakla birlikte korse
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ve egzersiz tedavisi yaygın olarak klinikte kullanılmakta, ancak daha çok kanıt düzeyi
yüksek çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır (11, 12).
Literatürde her ne kadar idiyopatik skolyozlu bireylerde egzersiz tedavisini
içeren terapi yaklaşımlarının deformiteye, ağrıya, yaşam kalitesine etkilerini araştıran
çalışmalar (13-14) yer alsa da yukarıda bahsedilen, özel bir egzersiz tedavi protokolü
olan, ve kişiye özel hazırlanan “Schroth 3 boyutlu egzersiz yöntemi” nin ağrı, hareket
korkusu ve yaşam kalitesi üzerine etkisini araştıran bir çalışmaya bilgimiz dahilinde
rastlanmamıştır. Bu nedenle çalışmamızın amacı, idiyopatik skolyozu olan genç
bireylerde, 3 boyutlu skolyoz egzersiz yönteminin ağrı, hareket korkusu ve yaşam
kalitesi üzerine etkisini araştırmaktır.
Çalışmamızın hipotezleri şu şekildedir;
H 1: İdiyopatik skolyozu olan bireylerde Schroth 3 boyutlu egzersiz yönteminin ağrı,
hareket korkusu, yaşam kalitesi parametreleri üzerinde etkisi yoktur.
H 2: İdiyopatik skolyozu olan bireylerde Schroth 3 boyutlu egzersiz yönteminin ağrı,
hareket korkusu, yaşam kalitesi parametrelerinden en az biri üzerinde etkisi vardır.
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2. GENEL BİLGİLER
2.1. Skolyoz
Skolyoz genel olarak; vertebraların frontal düzlem, sagital eksendeki lateral
fleksiyonu, horizontal düzlem, vertikal eksendeki rotasyonu ile karakterize, radyolojik
olarak ise omurganın koronal planda 10 derecenin üzerindeki lateral deviasyonu ve
sagital ve transvers düzlemde olan değişiklikleri ile izlenen üç boyutlu deformitesi
olarak tanımlanmıştır (15). Skolyoz, gelişmemiş omurgada en yaygın görülen
deformitedir fakat bu deformite yalnızca omurganın basit anormal bir yana doğru
eğriliği değildir. Çeşitli büyüklüklerde rotasyonel bir deformite neredeyse her zaman
görülürken, sagital düzlemde bir distorsiyon da ortaya çıkabilir (15,16).
Skolyoz, fonksiyonel ve yapısal olarak iki grupta ele alınır (15).
Fonksiyonel skolyoz vücudun herhangi bir bölümündeki bozukluğun
kompanse edilmesi için vertebral kolonda meydana gelen sapmaların bir sonucudur.
Vertebraların lateral fleksiyonu varken, rotasyon görülmez. Eğriliğin yapısı daha
esnektir, rijidite yoktur. Bu sebeple öne eğilme testinde (Adam’s testi) eğriliğin
düzeldiği görülür.
Oluşum sebebine göre fonksiyonel skolyoz şu şekilde sınıflandırılabilir;
•

Yanlış postüral alışkanlıklar,

•

Alt ekstremite uzunluk farkları,

•

Sinir kökü irritasyonları,

•

Diğer bir bozukluğa karşı geliştirilmiş kompansasyon,

•

Kalça eklem kontraktürü,

•

İnflamatuar,

•

Histerik. (15)

Yapısal skolyozda ise, eğriliğin oluştuğu bölgede kas, eklem, bağ dokusu ve
sinir yapılarında yapısal değişiklikler vardır. Vertebralarda lateral fleksiyonla birlikte
rotasyon da görülür. En fazla eğriliğin apeksinde olmak üzere vertebra gövdeleri
konveks tarafa, spinöz çıkıntılar ise konkav tarafa rotasyon yaparlar. Eğrilik torakal
bölgede olduğu zaman bu rotasyon vertebraların eklem yaptığı kostaları da etkiler ve
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yapısını bozar. Bu bozulma sırtta konveks tarafta ve ön taraf konkav yönde çıkıntıya
neden olur ve bu çıkıntılar gibozite olarak adlandırılır (Şekil 1).

Şekil 2.1. Gibozite

Yapısal skolyoz genellikle ilerleyicidir ve tedavi edilmezse ileriki yaşlarda
kardiyopulmoner problemler ve fonksiyonel bağımsızlıkta çeşitli düzeylerde kayıplar
gibi başka sağlık sorunlarına neden olabilir.
Yapısal skolyoz da kendi içerisinde şu şekilde sınıflandırılır;
•

Konjenital skolyoz: Bu tipte skolyoz, vertebraların oluşumu sırasında meydana
gelebilen bozukluklara (kama vertebra veya hemi vertebra) bağlı ve bir veya
daha fazla seviyede birden oluşan segmental yapısal bozukluklara bağlı olmak
üzere 2 şekilde oluşmuştur.

•

Nöromuskuler skolyoz: Nöropatik (motor nöron lezyonlarına bağlı) ve
miyopatik (kas hastalıklarına bağlı) olmak üzere 2 tipte oluşan skolyozdur.

•

Sekonder skolyoz: Çeşitli hastalık veya travmalara bağlı gelişmiş yapısal
değişiklikler de oluşmuş skolyozdur.

•

İdiyopatik skolyoz: Etiyolojisi henüz bilinmeyen (diğer skolyoz tiplerini
dışlama tanısı olarak adlandırılan) skolyozdur. Tüm yapısal skolyozların
yaklaşık %80’ini oluşturan tiptir. Ortaya çıkma yaşına göre infantil (0-3 yaş),
jüvenil (3-10 yaş) ve adölesan (10- maturite tamamlanıncaya kadar) olarak
adlandırılır. İdiyopatik tip skolyozda prognoz, eğriliğin görülme yaşı ne kadar
erkense o kadar kötüdür. Bunun yanında seviye ne kadar kaudalde ise prognoz
da o kadar iyidir. (15-17)
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Skolyoz değerlendirilirken fiziksel, radyolojik ve pulmoner fonksiyonlar
açısından değerlendirmek önemlidir. Fiziksel değerlendirmede; postür analizi,
eğriliğin şekline karar verilmesi, eğriliğin apeksine karar verilmesi, kalça/omuz
asimetrisinin

değerlendirilmesi,

gibozitenin

değerlendirilmesi,

esnekliğin

değerlendirilmesi ve ağrının değerlendirilmesi gereklidir (18).
Radyolojik değerlendirme eğriliğin açısının belirlenmesi için kullanılır. Çift
yönlü (anterior/posterior ve sagital) direkt grafi ile eğriliğin lateral fleksiyon açısı ve
yapısal olarak oluşması muhtemel hiperlordozis ve hipokifozise karar verilir. Klinikte
skolyoz açısının belirlenmesi için en yaygın kullanılan yöntem Cobb yöntemidir (19).
Bu yöntemde eğriliğe katılan en üst ve en alt vertebra tabanlarına çizilen paralel
doğruların kesişme noktasında oluşturduğu açıya Cobb açısı adı verilir ve skolyozun
eğrilik açısını ifade eder (Şekil 2).

Şekil 2.2. Cobb Açısı

Skolyoz hastalarında pulmoner değerlendirme önemlidir çünkü skolyoz
hastalarının ölüm sebepleri skolyoz değil, pulmoner yetmezliktir (20). Dolayısıyla,
pulmoner fonksiyonların değerlendirilmesi ve gerekli uygun tedavinin vakit
geçirilmeden uygulanması önem arz etmektedir.
Skolyozun sınıflandırılmasında diğer bir yöntem ise eğriliğin yapısı ve
sayısıdır. Tek eğrilikler “C” tipi, çift eğrilikler ise “S” tipi olarak adlandırılır. Örneğin,
sadece torakal bölgede görülen bir eğri, tek taraflı olduğu için “C” skolyozdur ve
“torakal C skolyoz” olarak isimlendirilir. İki bölgede birden görülen ve zıt yönlü
eğrilikler ise konveksite bölgesine göre “S” skolyozu olarak tanımlanır. “S”
skolyozlarda oluşum sırasına göre önce oluşan, yapısal değişikliklerin olduğu ve
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esnekliğin az olduğu eğriliğe primer eğrilik, bu primer eğriliği kompanse etmek için
sonradan oluşan eğriliğe ise sekonder eğrilik adı verilir (1,2).
Eğer büyümeye bağlı bu omurga deformitesi tedavi edilmeden bırakılırsa
gençlik döneminden başlayan ağrı, yeti yetimi, kendine bakım aktivitelerinde
yetersizlik, kardiyopulmoner komplikasyonlar ve diğer bozukluklar ile erken ölümler
dahi görülebilmektedir (21,22). Skolyozun en sık görülen tipi olan idiyopatik
skolyozlu çoğu hasta hastanelere göğüs deformitesi, kostal veya lumbal gibozite ve
lumbal asimetri şikayetleri ile başvururken, bazı vakalar sırt ağrısı şikayeti ile de
başvurabilmektedirler. Öncelikle, sırt ağrısı olan skolyoz hastalarında ek bir patoloji
olma olasılığına karşı özellikle dikkat edilmelidir (23-25).
2.2. Klinik Tanı
Skolyoz tanısı ve tipi yukarıda da ifade edilen farklı değerlendirme yöntemleri
kullanılarak belirlenmektedir. İdiyopatik skolyoz tanısı ancak diğer skolyoz tipleri
tamamen dışlanarak konulabilir (26-28).
İdiyopatik skolyoz tedavi edilirken optimal fayda sağlamak ve gelişimini
gözlemlemek için her deformitenin özelliklerini en iyi şekilde tanımlamak son derece
önemlidir. Geçmişten günümüze omurganın tanısı için ayakta duruşta posterioranterior ve sagital radyografi en yaygın kullanılan yöntemdir ve hala altın standart
olarak kabul edilmektedir (29,30).
Cobb açısı omurganın lateral eğriliğini ölçen ve skolyozun şiddetini belirleyen
radyografik 2 boyutlu indeksi olan bir ölçüm yöntemidir (31,32).
Eğrilik paternlerini tanılamak için 2 sınıflandırma kullanılmıştır.
1. King sınıflandırması (1983): 5 torasik eğrilik sınıfı tanımlamış bir modeldir.
Düşük güvenilirliğe sahiptir ve yalnız torasik eğrilikleri içerdiğinden dolayı
limitlidir ve diğer eğrilikler tanımlanamadığından dezavantajlıdır (33).
2. Lenke sınıflandırması (2001): Omurga deformitelerini karakterize etmek için
yeni geliştirilmiş ve klinik olarak daha kabul edilebilir ve yaygın kullanılan bir
yöntemdir. Bu yöntem skolyozu 6 tipte sınıflandırır ve anterior/posterior ve
sagital 2D radyografiler ve Cobb açı ölçümleri üzerine kuruludur. Bunlar da
eğriliği üst torasik, torasik, torakolumbal ve lumbal bölgelerde yapısal ve
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fonksiyonel olarak ayırır. Bu sınıflandırma tedavinin planlanmasında kolaylık
sağlar (34). Bu sınıflandırma yöntemi günümüzde en yaygın olarak kullanılan
yöntemdir.
Günümüzde idiopatik skolyoz tanılama çalışmalarında bilgisayar destekli
sınıflama modelleri kullanılmaya başlanmıştır. Bu sınıflandırmalar, parametrik 3
boyutlu eğrilik modeli gibi omurga değişik modellemelerini (35-38), maksimum
eğrilik düzleminin belirlenmesini (36,39), en uygun tedavi düzleminin belirlenmesini
(39), torsiyon tahminini (39-41), Cobb açısının değerlendirilmesini ve aksiyal
rotasyon açısının belirlenmesini (36) kullanarak eğriliğin topografik bir haritasının
çıkarılması yöntemidir (42). Bu modelleme tedavinin hastalığın 3 boyutlu yapısına
uygun olarak daha doğru belirlenebilmesine olanak sağlamaktadır.
Skolyozun klinik olarak tanılanmasında şu noktalar önemlidir;
•

Vertikal çizgi: Vücut ağırlık merkezinin ne kadar lateralde olduğunun
tespitidir.

•

Apikal vertebra: Eğriliğe katılan vertebralardan yapısal olarak en fazla
etkilenen, vertikal çizgiye en uzak ve en çok rotasyona uğramış vertebradır.

•

Nötral vertebra: Eğriliğe katılmamış ilk ve son vertebralardır. Rotasyon
görülmez.

•

Primer eğrilik: Daha rijit, lateral ve rotasyonel açı olarak daha fazla açıya sahip
eğriliktir.

•

Sekonder eğrilik: Primer eğriliği kompanse etmek için oluşmuş eğriliktir.
Yapısal olarak daha az değişikliğe uğramıştır. Fonksiyonel de olabilir.

•

Pelvik asimetri: Alt ekstremite uzunluk farkına bağlı olarak gelişip gelişmediği
değerlendirilmelidir. Lumbar eğriliğe zıt yönde asimetrinin gözlenmesi 3. bir
eğriliğin varlığını işaret eder.

•

Kompansasyon: Çift eğriliklerde çoğu zaman başın orta hatta pozisyonlanma
eğiliminden

kaynaklı

servikal/servikotorasik

vertebralarda

oluşabilen

eğriliklerdir ve genelde 4. eğrilik olarak karşımıza çıkar (43).
Klinikte skolyozun rotasyon açısının belirlenmesinde skolyometre adı verilen,
yapısı su terazisine benzer bir alet kullanılır. Öne eğilme testinde (Adam’s test) bireyin
sırtından rotasyon açısını ölçmeye yarar (44). (Şekil 3.)
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Şekil 2.3. Skolyometre (www.sportomed.com.tr)

2.3. İdiyopatik Skolyoz
İdiyopatik skolyoz omurga deformitelerinin %70’ini, yapısal skolyozların
yaklaşık %80’ini oluşturur (45,46).
Ortaya çıkış yaşına göre 3 kategoriye ayrılabilir.
1. İnfantil İdiyopatik Skolyoz: 0-3 yaş arası görülen tiptir. Erkeklerde
görülme oranı daha yüksektir. Sol torakal eğrilik yaygındır.
2. Juvenil İdiyopatik Skolyoz: 3-10 yaş arası görülen tiptir. Kızlarda ve
erkeklerde görülme oranı eşittir. Sol torakal eğrilik görülme olasılığı
yüksek ve ilerleyici olan tiptir.
3. Adolesan İdiyopatik Skolyoz: 10 yaş sonrasından kemik gelişiminin
tamamlanmasına kadar görülen tiptir. Yaygın olarak sağ torakal ve sol
lomber eğrilik birlikte görülür. Kızlarda görülme oranı daha yüksektir. En
sık görülen idiyopatik skolyoz tipi adölesan idiyopatik skolyozdur (4547).
İdiyopatik skolyozda eğriliğin artışını tahmin edebilmek oldukça zordur.
Bunun için radyasyon etkisinin minimale indiği süre olarak belirlenmiş olan 6 aylık
aralıklarla kontrol edilmesi önerilir. Eğrilik açısında bir artıştan söz edebilmek için 510 derecelik artışların olması gerekir (47).
İdiyopatik skolyozun etiyolojisinde birçok farklı etkenin rol aldığı
düşünülmektedir.
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2.4. Etiyoloji
İdiyopatik skolyoz nedeni/kökeni bilinmeyen, olası birçok faktöre bağlı olarak
gelişen skolyoz olarak 1922’de Kleinberg tarafından tanımlanmıştır (48). Günümüzde
halen idiyopatik skolyoz patogenezinin etiyolojisi ve biyomekanik mekanizması net
değildir. Nöroloji, biyomekanik, endokrinoloji gibi çeşitli bilim dalları da idiyopatik
skolyozun etiyolojisinin araştırılmasına katkıda bulunmaya çalışmaktadır (49,50).
Yapılan bir araştırmada POC5 olarak kodlanan sentrozomal proteindeki mutasyonların
Fransız asıllı Kanadalı ailelerdeki ailesel idiopatik skolyozla ilgili olduğu rapor
edilmiştir (51). Bir vaka kontrol çalışmasında, idiopatik skolyozla POC5’in ilişkisi,
idiopatik skolyozlu katılımcılarda POC5’in varyansının (rs6892146) bulunmasıyla
doğrulanmıştır (52).
Bununla birlikte, idiyopatik skolyoz patogenezinde birçok teori bulunmasına
rağmen hiçbir teorinin yeterli kanıt düzeyine sahip olmadığı görülmektedir. Bu teoriler
aşağıdaki gibidir;
Ø Yetersiz yürüme kontrolü
Ø Azalmış kemik mineral dansitesi
Ø Vestibüler morfometresindeki değişiklikler
Ø Azalmış serebral kortikal kalınlık
Ø Serebellar bölgelerdeki hacim farklılığı
Ø Somato-sensoriyal uyarılmış potansiyellerdeki asimetri
Ø Azalmış gövde kas kuvveti
Ø Azalmış vücut ağırlığı
Ø Artmış göğüs asimetrisi
Ø Kemik kalitesinde yetersizlik
Ø Spinal kordun sonlanma seviyesi (conus medullaris)
Ø Boy uzunluğunun fazla olması
Ø Serum leptin seviyesi
Ø Serebellar tonsilin pozisyonu
Ø Bölgesel beyin hacimleri
Ø Spinal kord/vertebra uzunluğu oranı
Ø Kas iğciği fonksiyonu
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Ø Korpus kallosum hacmi
Ø Sırt kaslarının elektromyografik (EMG) aktivitesi
Ø Kalsiyum deposu
Ø Aort ve vertebralar arasındaki mesafe ve vital kapasite (53).
Yüksek prevalansa karşın, idiopatik skolyozun etiyolojisinde altta yatan
faktörler halen belirsizdir (54). Multifaktöriyel etiyolojinin varlığı bilinmekle beraber,
idiyopatik skolyozun gelişiminde ve progresyonunda bu faktörlerin etkileşiminin nasıl
olduğu bilinmemektedir (55).
2.5. Görülme Sıklığı
Spinal deformiteler çocuklar ve adölesanlarda en sık görülen ortopedik
deformitelerdendir (56). Literatürde skolyozun görülme sıklığı Cobb açına göre
10º’den fazla olan eğrilikler için %2-3, 20º'den fazla olan eğrilikler için %0,3-0,5, 40º
üzeri olan eğrilikler için ise %0,1’den az olarak belirtilmiştir (57).
İdiyopatik skolyoz tüm skolyoz vakalarının %70’ini oluşturmaktadır (58). Çilli
K. ve ark.’nın 2009 yılında yapmış oldukları okul tarama çalışmasında Türkiye’de
%0,47 oranında idiyopatik skolyoz vakasının olduğu sonucuna ulaşmışlar, Suh SW.
ve ark. 2011 yılında Güney Kore’de yine okul taraması ile idiyopatik skolyoz
prevalansını %3,26 olarak tespit etmişler ve Kamtsiuris P. ve ark. Almanya’da 2007
yılında yapmış oldukları çalışmada idiyopatik skolyoz prevalansının %5,2 olduğunu
bildirmişlerdir (59-61). Konieczny ve ark. 2008 yılında yapmış oldukları çalışmada
idiyopatik skolyozun kadınlarda erkeklere göre görülme oranının 10°-20° eğriliklerde
1,4:1, 40° üzerindeki eğriliklerde 7,2:1 olduğunu ve ileri yaşlarda bu oranların belirgin
artış gösterdiğini belirtmişlerdir (62).
İdiyopatik skolyoz, 10-16 yaş grubunda adölesan idiyopatik skolyoz olarak
ortaya çıkar ve prevalansı, etnik ve coğrafi özelliklere bağlı olarak %0,47–5,2 arasında
çeşitlilik gösterir. Türkiye`de adölesan idiyopatik skolyoz prevalansı %2,73 olarak
tespit edilmiştir (63,64).
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2.6. Skolyoza Eşlik Eden Diğer Klinik Problemler
Skolyozu olan hastalarda görülebilecek olan sırt ağrısı; hareket kısıtlılığı,
hareket korkusu ve günlük yaşamdaki birçok aktivitede çeşitli derecelerde
zorlanmaya, hatta ileri evrelerde birçok aktivitenin gerçekleştirilememesine neden
olur. Bu durum hastaların bağımsızlıklarını, fonksiyonel aktivitelere ve sosyal yaşama
katılımlarını zorlaştırır ve yaşam kalitelerini olumsuz etkiler (65).
Diğer yandan, bu hastalık tedavi edilmeden bırakılırsa durum daha kötüye
gider ve kronik sırt ağrısı, kalp ve akciğer fonksiyonlarının baskılanmasına varan
klinik bir tabloya neden olabilir (66,67).
İdiyopatik skolyozlu bireylerde restriktif akciğer hastalığının yaygın olduğu
(68) ve skolyoz ile konjenital kalp hastalığı arasında bir bağ olduğu bildirilmiştir (69).
İdiyopatik skolyozda eğriliğin şiddetine bağlı olarak solunum kas zayıflığı ve egzersiz
yorgunluk eşiğinde azalma da rapor edilmiştir (70).
2.7. Ağrı
Sırt ağrısı hem gençlerde hem de yetişkinlerde görülebilmektedir. Değişik
yapılar ve bu yapıların innervasyonları ağrıya neden olabilir ve bu yapılar hastalıklara
ve yaralanmalara eğilimlidir (71). Genellikle sırt ağrısına kaynak olan yapılar
intervertebral disk, faset eklem ve sakroiliyak eklemdir (72,73). Skolyoz gibi spinal
deformiteleri etkileyen yapısal değişiklikler göz önüne alındığında intervertebral disk,
faset eklem ve sakroiliak eklem gibi yapıların daha yüksek yaralanma riski altında
olduğu düşünülebilir (74,75). Bu yapıların skolyozun oluşumu ve ilerlemesiyle
temelde ilişkili olduğu bulunmuştur (76,77).
Son yıllarda kalıcı ağrının oluşum mekanizması üzerine birçok çalışma
yapılmıştır. Kas-iskelet sistemi yaralanmaları tipik olarak eklem dokularında ve kasta
bulunan nosiseptörlerin aktivasyonuna bağlı nosiseptif ağrı ile sonuçlanır. Primer
hiperaljezi olarak bilinen bu olay, birincil yaralanmayı takiben, yaralanma
bölgesindeki primer afferent nöronların periferal sensitizasyonu sonucu etkilenmiş
alanın artmış ağrı hassasiyeti ile sonuçlanır. Israrcı nosiseptif uyaran gerçek yaralanma
bölgesinden daha farklı alanlarda da ağrının hissedilmesine yol açar ve merkezi sinir
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sisteminde (MSS) de nöroplastik değişikliklere neden olur (78). Periferik ve merkezi
sensitizasyon klinikte hiperaljezi ve allodini olarak teşhis edilir (78,79).
Ağrı duyarlılığı çoğu kas-iskelet sistemi bozukluğunda kronik ağrı gelişimi ile
ilişkilendirilmiştir (80,81). Ağrı modülasyonunun bu fasilitatör mekanizmalarına ek
olarak, çoğu araştırma, yetersiz inhibitör endojen ağrı kontrolünün, kas-iskelet sistemi
bozukluğu olan hastalarda kronik ağrının oluşmasında rol oynadığını göstermiştir
(82,83).
İdiyopatik skolyoz genellikle ağrısız bir durum olarak kabul edilir (84,85) ve
araştırmalar temel olarak etiyolojik faktörler üzerine yoğunlaşır (86). Ancak son
çalışmalarda

araştırmacılar

idiyopatik

skolyozlu

bireylerde

sırt

ağrısını

araştırdıklarında sağlıklı bireylere oranla bu bireylerde ağrının daha yaygın olduğunu
bulmuşlardır. Ağrının lokalizasyonunun ise konveks taraftaki skapula ve gibozite
etrafında daha yaygın olduğu ifade edilmektedir (87).
Yaklaşık %40 oranında idiyopatik skolyozlu hastada sırt ağrısı görülmektedir
(88). Hastaların kendi görünüşlerini kabullenişleriyle ağrının ilişkili olduğu
görülmüştür (89). İdiyopatik skolyozda, genç yaş grubunda, her ne kadar kronik ağrı
yerine akut sırt ağrısı hakim olsa da, bu problem tedavi edilmeden bırakılırsa kronik
ağrı ile sonuçlanabilir.
İdiyopatik skolyozlu bireylerde bel ağrısı için Zapata ve ark. yapmış oldukları
çalışmada spiinal stabilizasyon egzersizleri ile ağrıda anlamlı farklılıklar elde etmişler
(90). Yapılan bir diğer çalışmada analjezik ve antienflamatuar kullanımına ek fizik
tedavi ve egzersiz uygulamalarının idiyopatik skolyozlu bireylerdeki ağrı üzerine
klinik etkinliği olduğu bildirilmiştir (91).
2.8. Hareket Korkusu (Kinezyofobi)
Kinezyofobi (hareket korkusu); ağrıda artış ve yeniden yaralanma nedeniyle
meydana gelen ağrı korkusu türleri içerisinde en uç noktalardan biridir (92,93).
Bilişsel-davranışsal modellere göre ağrıdan kaçınma ve acı veren deneyimler bir
korkuya neden olabilir (94). Kronik ağrı durumunda en çok dikkat çeken psikolojik
faktör, ağrının şiddeti ve kalıcılığına bağlı fiziksel yetersizlik korkusudur (95). Ayrıca,
korku nedeniyle kaçınma inançları ve kinezyofobi, genel popülasyondaki kronik ağrı

13

şikayetleri ile ilgili faktörlerdir. Bu nedenle, önleme stratejileri geliştirmek, böylece
bel/sırt ağrısı olan hastalarda kinezyofobinin gelişmesini önlemek gerekir (94).
Hastaların omurga yapılarını biyomekaniksel açıdan korumak için, bu önleme
stratejilerinin hareket korkusundaki etkisi iyi tanımlanamamıştır (96).
Kaçınma korkusu modeli, akut bel ağrısından kronik ağrı ve yeti yitimine
geçişi açıklamak için geliştirilmiş bir modeldir (97,98). Bu modele göre, kinezyofobi;
ağrı bir tehdit olarak algılandığında ortaya çıkar, böylece kullanmama, yeti yitimi ve
depresyona neden olur (99). Ayrıca yüksek kinezyofobi kötü klinik sonuçlarla, (100103) davranışsal işlerde performansta azalma, günlük yaşam faaliyetlerinde (100) yeti
yitimi, sırt ağrısı olan bireylerde iş kaybı (104,105) ile de ilişkilidir.
Kinezyofobi, bir bireyin kişilik bileşeni olarak kabul edilir, kırılganlık ve
yaralanmaya karşı duyarlılık inancından kaynaklanan hareketsizlik ve hareketsizlik
korkusu nedeniyle irrasyonel, zayıflatıcı ve yıkıcı bir korku olduğu için hareket
korkusundan daha fazlasıdır. Bazı yazarlar, kinezyofobiyi teşhis etmek için bir anket
önermişlerdir: Tampa Kinezyofobi Ölçeği (TKÖ) (106-108). Esas olarak akut veya
kronik bel ağrısı olan yetişkin hastalar ve diğer kas-iskelet sistemi hastalıkları için
geliştirilmiştir (109).
Yapılan çalışmada bel ağrısı ve hareket korkusu arasında yüksek bir korelasyon
bulunmuştur (110). Kronik bel ağrısı olan hastalara uygulanan 12 haftalık pilates
egzersiz proramının sonucunda hastaların kinezyofobi skorlarında anlamlı azalma
tespit edilmiştir (111). Menstrüel bel ağrısı yaşayan kadınlarda lumbar stabilizasyon
egzersizlerinin de hareket korkusunda anlamlı şekilde azalttığı bildirilmiştir (112)
Sonuç olarak; bu çalışmalar bel/sırt ağrısı yaşayan hastalarda kinezyofobi
varlığını ve bunun da yaşam kalitesini etkilediği ve hareket kısıtlılığına yol açtığını
desteklemektedir.
Skolyozda meydana gelebilecek hareket korkusu üzerine ve skolyoza yönelik
tedaviler sonrasında hareket korkusunda nasıl değişiklikler olduğunu inceleyen
literatürde yeteri kadar çalışmaya rastlanmamıştır. Bu konuda rastlanan D. Ye ve ark.
2017 yılında yapmış oldukları tek çalışmada ise skolyoz düzeltme cerrahisi sonrası
ağrı ve hareket kısıtlılığı yönünden durumu daha kötü olan adölesan hastaların yüksek
düzeyde hareketten kaçınma davranışı sergiledikleri bildirilmiştir (113).
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2.9. Yaşam Kalitesi
Dünya Sağlık Örgütü sağlıkla ilgili yaşam kalitesini “hastanın, hem içinde
yaşadığı kültürel yapı ve değerler sistemi bağlamında, hem de kendi amaçları,
beklentileri, standartları ve endişeleri açısından, yaşamdaki durumu ile ilgili kişisel
algısı” olarak tanımlamaktadır (114,115). Bu tanımlamaya uygun olarak yaşam
kalitesi değerlendirmesi, bireyin; yaşamış olduğu hayattan tatmini ve bireysel iyi olma
durumu ile ilgili yaşam niteliğinin birtakım başlıklar altında genel değerlendirmesi
olarak görülebilir. Tatmin olma durumu beklenti düzeyi ile elde edilen seviye
arasındaki farkın kişisel algısı, iyi olma durumu ise arzulanan hayat ve yaşanan
hayattan mutlu olma durumunun gerçekleşme düzeyi olarak tarif edilebilir (116).
Hastalık durumunda ortaya çıkan yetersizlik kavramı bireyde yeti yitimine ve
başkasına bağımlı bir yaşam sürecine ve bu kişisel bağımsızlığın kaybolması da yaşam
kalitesinde bozulmaya neden olmaktadır.
İdiyopatik skolyoz tipik olarak büyüme sırasında herhangi bir sağlık sorununa
neden olmamakla birlikte, ortaya çıkan kozmetik deformite yaşam kalitesi sorunlarına
ve adölesanlar üzerinde psikolojik rahatsızlıklara neden olabilecek olumsuz etkilere
sahiptir (117,118). Fiziksel ve fizyolojik problemlerin dışında skolyoz şikâyeti olan
bazı hastaların psikolojik problemleri de olabilir ve günlük aktivitelerde engellerle
karşılaşabilirler. Skolyoz, özgüveni olumsuz yönde etkiler ve kısıtlı fiziksel aktivite;
kas iskelet ağrısı, kötü vücut görüntüsü, depresyon, okul ve akran ilişkilerinde
uyumsuzluk gibi artan fiziksel, psikolojik ve sosyal problemleri de beraberinde
getirebilir (119,120). Literatürde rehabilitasyon öncesi ve sonrası idiyopatik skolyozlu
hastalarda sağlıkla ilişkili yaşam kalitesi ile ilgili kanıt eksikliği vardır (121). Freidel
ve ark.’nın 2002’de yaptıkları çalışmada, idiyopatik skolyozlu genç hastalarda düşük
yaşam kalitesi ve depresyonla ilgili sonuçlara varmışlar, yetişkin yaş grubu hastalarda
ise genç hastalara oranla daha fazla psikolojik sorunlar bildirmişlerdir. Bu araştırmaya
göre idiyopatik skolyozu olan hastaların yaşam kalitesinin kötü olabileceği ve ayrıca
psikolojik durumun bu hastalarda tedavi edilmesi gerektiği bildirilmektedir (122).
Skolyozu olan bireylerde yaşam kalitesi sıklıkla, skolyoz hastalığına özel
geliştirilmiş yaşam kalitesi ölçeği olan Scoliosis Research Society-22 (SRS-22)
kullanılarak değerlendirilmektedir.
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Yalnızca germe ve kuvvetlendirme egzersizlerinin kullanıldığı bir çalışmanın
sonucuna göre idiyopatik skolyozlu bireylerde yaşam kalitesinde anlamlı artış
bulunmuştur (123). Bir diğer çalışmada ise konservatif tedavi ile yaşam kalitesindeki
artışın cerrahi tedavi sonrası yaşam kalitesindeki artıştan daha fazla olduğu
görülmüştür (124).
2.10.

Tedavi

Erken tanı ve doğru tedaviyle skolyoz teşhisi almış kişiler daha aktif ve sağlıklı
bir yaşama sahip olabilirler (125). Skolyozun tedavisi için standart protokoller, eğrilik
25 derece Cobb açısına ulaştığında korse ve 45 derecenin üzerinde ameliyat önerir
(126).
İdiyopatik skolyozda tedavi yaklaşımı; 20 derecenin altında eğriliği olan kemik
gelişimini tamamlamamış hastalarda takip ve bu süre içerisinde egzersiz tedavisi, 2040 derece arası eğriliği olan hastalarda egzersiz tedavisi, 25-40 derece arası eğriliği
olan hastalarda egzersiz tedavisine ek olarak korseleme ve 45-50 derece ve üzerindeki
eğriliklerde cerrahi yaklaşım olmaktadır. Skolyoz için cerrahi, traksiyon, korseleme,
alçılama, elektrik stimülasyonu, fiziksel egzersiz ve basit gözlem Hipokrat
zamanından beri uygun görülen çeşitli tedavi şekilleri olmuştur (127-129). Tedavideki
ana amaç skolyozlu hastalarda olabildiğince düzgün ve stabil bir omurga için kemik
gelişimine izin vermek, kardiyopulmoner ve nörolojik problemlerden korumak,
hastalarda estetik görüntü sağlamak ve gelecekteki yaşam kalitesini artırmaktır. Doğru
erken tedavi deformitenin ilerlemesini durduracak veya yavaşlatacak ve bazı istisnalar
olsa da oluşmuş deformiteyi düzeltecektir (130).
İdiyopatik skolyoz için orta dereceli (Cobb açısı 25 dereceden küçük)
eğriliklerde geleneksel tedavi “bekle ve gör” yaklaşımı olmuştur (131-133). Ancak bu
yaklaşım daha büyük eğriliklerde tartışmaya açıktır (134,135). Orta dereceli eğriliği
olan kemik gelişimi tamamlanmamış hastalarda eğriliğin nasıl ilerleyeceği tahmin
edilemeyeceğinden pasif tedavi yöntemi olan “gözlem” e (bekle ve gör) karar vermek
zordur (136).
Skolyozun tedavisini konservatif tedavi ve cerrahi tedavi olarak ikiye ayırmak
mümkündür.
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2.10.1.

Cerrahi tedavi

Skolyoz tedavisinde uygulanan cerrahi yöntemlerinde esas amaç, deformiteyi
zararsız bir şekilde düzeltmek ve eğriliğin progresyonunu engelleyebilmek için gerekli
stabilizasyonu elde etmektir. Cerrahi sonrasında, baş, omuzlar ve gövde pelvis
üzerinde düz bir hatta dengeli bir spinal kolon restore edilmelidir. Maksimal
düzeltilmiş eğrilik miktarı cerrahi sonrası beklenen sonuçtur (137-139). Skolyoz
cerrahisinde hedef, deformite düzeltilirken sagital dengenin ve pulmoner
fonksiyonların korunması, ağrıyı minimuma indirmek, cerrahi sonrası fonksiyonelliği
maksimuma yükseltmek, lumbar fonksiyonları artırmaktır (139,140).
Skolyoza yönelik cerrahi tedavi kriterleri şu şekildedir;
1. Adölesanlarda kemik gelişimine bakılmaksızın, asimetriye neden olan aşırı
deformite varlığı,
2. Yetişkin skolyozluda ağrının konservatif tedaviye cevap vermemesi,
3. Korse endikasyonunun olmaması (50°'nin üzerinde torakal eğrilik),
4. Korse kullanımına rağmen ilerleyen S skolyoz olması,
5. 12 yaş ve daha büyük çocukta 40°'den daha fazla açıda bir eğrilik bulunması,
6. Korse kullanımına rağmen 40°'yi geçen ve ilerleyen eğrilikler,
7. İleri seviyede torasik lordoz olması halinde cerrahi gereklidir (141).
Skolyozun cerrahi tedavisi ile kardiyopulmoner ve nörolojik komplikasyonlar
engellendiği gibi kozmetik düzelme de elde edilir (142). Skolyoz cerrahisinde
geçmişten günümüze gelişen ve kullanılan bazı yöntemler şunlardır; Harrington rod
sistemi, sublaminar tel sistemi, Cotrel-Dubousset entrümantasyon sistemi, CD
entrümantasyon sistemi vb. (143).
2.10.2. Konservatif tedavi
İdiyopatik skolyozun konservatif tedavisi elektrik stimülasyonu, egzersiz,
skolyoza özel egzersizler, manuel uygulamalar, skolyoza özel yoğun rehabilitasyon
programı ve korse uygulamalarını içermektedir (144). 2005 SOSORT konsensusuna
göre konservatif tedavinin hedeflediği parametreler şöyle sıralanmıştır; 3 boyutlu oto-
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korreksiyon, aile ve hastanın teorik olarak bilgilendirilmesi, stabilizasyon, vücut
algısı, günlük yaşam aktiviteleri, kassal endurans, fiziksel görünüm, respiratuar eğitim,
omurganın nöromotor kontrolü, propriyosepsiyon, denge, sagital düzlemde eğriliğin
restore edilmesi, respiratuar kapasitenin artırılması, ergonomi, kas kısalıkları ve
kontraktürlerin düzeltilmesi, grup egzersizleri, normal eklem hareketi, koordinasyon,
genel motor kapasite, kas kuvveti, oto-elongasyon ve korse içi egzersizlerdir (145).
Skolyoz tedavisi için fizyoterapi yöntemleri incelendiğinde, 2008 yılında
Weiss ve Goodall tarafından yapılan bir sistematik derlemede, skolyoza özel
fizyoterapi ve rehabilitasyon yöntemlerinin seviye 3 kanıt düzeyine (bir hastalığın
ilerleme şeklini değiştirebilecek prognostik etmenleri tespit etmek için kullanılan
retrospektif çalışma) sahip olduğu bildirilmiştir (146).
Skolyoz teşhis edildiğinde, asimetrik kuvvetlerin yarattığı makaslama
komponentinin (kuvvetinin), skolyozun progresyonunda etkili ana kuvvet olduğu
bildirilmiştir. Bundan dolayı, konservatif tedavi ile sağlanabilecek skolyoz
miktarındaki azalma biyomekaniksel olarak faydalıdır. Daha düzgün omurga daha az
makaslama kuvveti ve daha az progresyona maruz kalma demektir (147). Bu yüzden
erken teşhis edilmiş orta dereceli idiyopatik skolyoz eğrisi için agresif bir konservatif
tedavi teorik olarak üst düzey bir iyileşmeye neden olabilir ve daha küçük eğrilik
vertikal olarak daha fazla düzelme şansı demektir (148).
Konservatif tedavi 40°’nin altındaki eğriliklerde tercih edilmektedir.
Konservatif tedavinin başlıca parametresi korselemedir. Korselemenin primer amacı
eğriliğin ilerlemesinin durdurulması, sekonder amacı ise eğriliğin düzeltilmesidir.
İlerleme riski yüksek ve kalp/akciğer fonksiyonları açısından yüksek risk grubundaki
infantil skolyozlu hastalarda korsenin ilerlemeyi durdurduğu, stabilizasyonu sağladığı
skolyozun normal ilerleyişini değiştirdiği görülmüştür (149). Skolyoz için geliştirilen
farklı korse tipleri mevcuttur. Bunlardan Milwaukee tipi korse olarak bilinen servikotorako-lumbo-sakral (CTLSO) ortezleri en sık kullanılanlarıdır (150). Bunun yanında
tedavide etkinliği kanıtlanmış diğer korse tipleri ise Boston (torako-lumbo-sakral
TLSO) ve Charleston korseleridir (44,140).
Rehabilitasyonda primer amaç; eğriliğin ilerlemesinin azaltılması vasıtası ile
sırt ağrısı, solunum problemleri ve kozmetik deformiteleri içeren sekonder bozulma
riskini düşürmek ve yaşam kalitesini artırmaktır (151,152).
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Skolyoz tedavisinde kullanılan egzersizlerin genel olarak ağrıyı azalttığı,
eğriliğin ilerlemesini durdurduğu, fizyolojik baskıyı azalttığı, kardiyopulmoner
fonksiyon ve göğüs ekspansiyonu artırdığı gösterilmiştir (153).
Skolyozda egzersiz yöntemlerinin diğer tedavilere göre korse kullanım süresini
azaltabileceği gözlenmiştir (154). İdiyopatik skolyozlu hastalarda skolyoza özel 3
boyutlu egzersiz yöntemleri Cobb açısında belirgin azalma sağlamaktadır (155). Bu
yöntemlerin erken puberte döneminde eğriliğin ilerlemesini azalttığı, Cobb açısının
azalmasında ve korse kullanımının süresinin azalmasında etkili olduğu görülmüştür
(156, 157).
Skolyoza özel egzersiz uygulamalarından en yaygın kullanılan Schroth
yöntemi rotasyonel solunum parametresi ile kişiye özel planlanan üç boyutlu
egzersizlerdir (158). Cobb açısının azaltılmasında, terapist ile birlikte yapılan Schroth
egzersizlerinin ev egzersiz programı ve gözlem yöntemine göre daha etkili olduğu
gözlemlenmiştir (159). Korse tedavisi ile birlikte gözlem ve Schroth yöntemi
karşılaştırıldığında; Cobb açısının azaltılması ile birlikte kas enduransında artma,
ağrıda azalma ve doğru postür açısından da daha etkili olduğu görülmüştür (160).
Schroth egzersizlerinin tamamı spontan solunum ve rotasyonel solunumla
birlikte uygulanmasından dolayı idiyopatik skolyozlu hastaların vital kapasitesinde
artış görülebilmektedir (161, 162). Bundan dolayıdır ki, Schroth egzersizlerinin
idiyopatik skolyozlu hastalarda görülebilecek restriktif akciğer hastalıklarının
önlenmesinde büyük öneme sahiptir (161).
İdiyopatik skolyozlu hastalarda egzersiz tedavisine ek olarak kullanılan
korsenin, eğriliğin ilerlemesini durdurmada %100 etkili olduğu görülmüştür (163).
İdiyopatik skolyozlu hastalarda yalnızca korse kullanımının meydana getirebileceği
kuvvet kaybı ve omurgada oluşturacağı sertlik gibi yan etkileri azaltmak ve daha etkin
bir tedavi sağlamak adına egzersiz tedavisinin eklenmesinin gerekliliği belirtilmiştir
(164, 165).
Schroth yöntemi 1921 yılında Katherina Schroth tarafından geliştirilen, kişinin
eğriliğine özel asimetrik olarak düzenlenen, rotasyonel solunum egzersizlerini de
içeren üç boyutlu egzersizlerdir (166).
Schroth yöntemine göre omurga üç bloğa bölünerek incelenmektedir ve bu
sınıflama Lehnert-Schroth sınıflandırması olarak adlandırılır. Bu üç blok;
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pelvis/lumbar omurga, göğüs kafesi/torakal omurga, omuz kuşağı/servikal omurgadan
oluşmaktadır. Skolyozda pelvik blok ve omuz bloğu aynı tarafa, torakal bloğun zıt
yönde rotasyonunda üç eğrili olarak tanımlanır. Pelvis ve lumbar bölgenin birbirine
karşı zıt yönde rotasyonunun var olduğu durumda ise dört eğrili skolyoz söz konusudur
(166,167). Schroth yöntemine göre egzersiz planlaması bu sınıflamaya uygun olarak
belirlenir.
Schroth egzersizlerinin ana hedefi terapistin pasif manuel desteği, torbaların
yardımı ve eğriliğin yönüne uygun gövde kaslarının izole aktif hareketi ile kişinin
postüral düzeltmeyi yapabilmesi ve bu düzeltmeyi optimal süre koruyabilmesidir. Bu
düzeltmelerin günlük yaşama adapte edilmesi ve tüm güne yayılması ile skolyozda
açısal düzelme ana amaçtır.
Schroth metodunda postüral düzeltme prensipleri şu şekildedir;
Elongasyon: Omurganın düzelmesi için aksiyal uzamasını ifade eder. Aktif kas gücü
ile maksimum elongasyon (uzama) sağlanmaya çalışılır. Egzersizin başlangıç
aşamasıdır. Egzersizin etkisinin optimal sağlanabilmesi için etkili bir elongasyon
gereklidir.
Defleksiyon: Spinal kolonun laterale olan deviasyonunu düzeltme anlamına gelen bir
terimdir. Hedef yer değiştirmiş vücut ağırlık merkezini tekrar orta hatta
pozisyonlamaktır.
Derotasyon: Oluşan torsiyon ile blokların yer değiştirmesinin rotasyonel solunum ile
tersine çevrilmeye çalışılması anlamına gelir. Derotasyonda düzeltme ekshalasyonla
birlikte rotasyona zıt yönde uygulanan kuvettle sağlanmaya çalışılır.
Fasilitasyon: Pozisyonlama ile propriyoseptif, işitsel, görsel ve taktil uyaranlarla
eksteroseptif uyaranların kullanılmasını ifade eder.
Stabilizasyon: Rotasyonel solunum sırasında izometrik kas aktivasyonu ile elde edilen
düzeltilmiş pozisyonlamanın devamlılığının korunması anlamına gelir. Elde edilen
pozisyonun maksimum süre korunması sağlanmaya çalışılır (168).
Literatürde her ne kadar Schroth 3 boyutlu egzersiz yönteminin idiyopatik
skolyozu olan bireylerde, Cobb açısı ve solunum komponentleri üzerine pozitif etkileri
olduğu belirtilmiş olsa da bu yöntemin ağrı, hareket korkusu ve yaşam kalitesi üzerine
etkileri henüz bilinmemektedir. Bu çalışmanın amacı da idiyopatik skolyozlu genç
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bireylerde Schroth yönteminin ağrı, hareket korkusu ve yaşaşm kalitesi üzerine
etkilerini incelemektir.
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3. BİREYLER VE YÖNTEM
İdiyopatik skolyozu olan genç bireylerde 3 boyutlu egzersiz yönteminin
(Sctroth Yöntemi) ağrı, hareket korkusu ve yaşam kalitesi üzerine etkilerini belirlemek
üzere planlanan bu çalışma; uzman doktora kas-iskelet sistemi ağrısı şikâyeti ile
başvurup, ağrının altta yatan başka diğer herhangi bir nedene bağlı olmaksızın yalnızca
skolyoza bağlı olduğu teşhis edilen ve bu nedenle Konya’daki özel bir omurga sağlığı
merkezine başvuran 10-24 yaş arası genç bireyler ile gerçekleştirildi. Bu yaş aralığı
Dünya Sağlık Örgütü Adölesan Sağlığı ve Gelişim Rehberi’nde yer alan “genç
bireyler” tanımı esas alınarak belirlendi (169).
3.1. Bireyler
Çalışmanın örneklem büyüklüğü, 5 idiyopatik skolyozlu bireyin değerlendirme
sonuçları üzerinde ve ilgili literatür taraması ile gerçekleştirilen analiz sonucunda, %5
Tip 1 hata oranı ve %80 güç ile toplam 14 hasta olarak belirlenmiştir. Çalışmanın
gerçekleştirilebilmesi için gerekli etik kurul izni KTO Karatay Üniversitesi Girişimsel
Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurul Başkanlığı’ndan 2019/0041 karar sayısı ile
alındı. Çalışmanın gerçekleştirilmesi için aşağıdaki dâhil edilme kriterlerine uyan
hastalar ve ebeveynlerinden yazılı onam alındı.
Çalışmaya dahil edilme kriterleri aşağıdaki gibi belirlendi;
-

Uzman bir hekim tarafından idiopatik skolyoz teşhisi almış olan,

-

10-24 yaş arası,

-

Primer eğriliği Cobb yöntemine göre 20-40 derece arasında olan,

-

C veya S skolyozu olan,

-

Sırt/bel bölgesinde skolyoza bağlı ağrısı olan,

-

Skolyoza yönelik daha önce herhangi bir egzersiz tedavisi almamış olan,

-

Çalışmaya katılmaya gönüllü olan,

-

Fizyoterapistin yönlendirmelerine koopere olabilecek bilişsel kapasiteye
sahip olan,

-

Son 6 ay içerisinde kas-iskelet sistemine dair herhangi bir yaralanma
geçirmemiş olan,
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-

Skolyoz tanısı dışında herhangi bir nörolojik, ortopedik, kardiyopulmoner
rahatsızlığı bulunmayan,

-

Skolyoz tanısı ile ilgili herhangi bir cerrahi geçirmemiş olan genç bireyler
çalışmaya dahil edildi.

Çalışmaya, daha önce omurga cerrahisi geçirmiş olan, idiyopatik skolyoz dışında
herhangi bir hastalık tanısı bulunan, fizyoterapistin yönlendirmelerine uyum
sağlayamayan ve egzersiz programının gerekliliklerini yerine getiremeyen bireyler
dahil edilmedi.
Ağrı şikâyeti ile başvuran 33 idiyopatik skolyozlu bireyden; 6 tanesi 400’nin
üzerinde eğriliğe sahip oldukları için, 6 tanesi 10-24 yaş aralığında olmadıkları için ve
1 tanesi de daha önce ortopedik cerrahi operasyon geçirdiği için çalışma grubuna dahil
edilmedi.
3.2. Yöntem
3.2.1 Değerlendirmeler
Çalışmaya dahil edilen bireylerin yaş (yıl), boy (cm), kilo (kg), beden kütle
indeksi (BKİ, kg/m2) gibi demografik bilgileri ile skolyoz tanı yaşı, skolyozun tipi,
ağrı bölgesi, primer eğrilik bölgesi, Cobb açısı ve detaylı hikâyeleri kaydedildikten
sonra, egzersiz programına katılım öncesi ve sonrasında aşağıda belirtilen
değerlendirmeler iki kez uygulandı.
Ağrı Değerlendirmesi
Ağrı değerlendirmesi Boonstra ve ark. tarafından geçerlilik ve güvenilirliği
kanıtlanmış Görsel Analog Skalası (GAS) ile yapılmıştır. GAS, bireylerin ağrı
şiddetini subjektif olarak tanımlamalarına yardımcı olan, 0 ile 10 cm arası değişen bir
skala kullanılarak ve bireyden bu skala üzerinden hissettiği ağrı şiddetini
işaretlemesinin istendiği bir skaladır (170). Çalışmamızda bireylerin ağrı şiddetini
istirahat, egzersiz sırası ve günlük yaşam olmak üzere üç farklı durumda GAS
kullanılarak belirlemeleri istendi.
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Basınç Ağrı Eşiği Değerlendirmesi
Çalışmamızda Potter L. ve ark. tarafından güvenilirliği kanıtlanmış olan basınç
ağrı eşiğinin belirlenmesine yarayan algometrik ölçüm, “Wagner” marka, CT06836
model [(www.wagnerintruments.com), Greenwich, İngiltere] algometre cihazı
kullanılarak yapıldı (171).
Algometre ile basınç ağrı eşiği ölçümü için ölçüm aleti bireye tanıtıldı ve
eğitim verildi. Bireye basınç hissini tanıtmak için ölçüm yapılacak alan dışında başka
bir alana basınç uygulandı, ağrıyı hissettiği anda “dur” komutunu vermesi istendi. Bu
işlem için bireylerden ağrı bölgesini tarif etmeleri istendi, ağrı bölgesi literatüre de
(87) uygun olarak primer eğrilik gibozitesindeki apikal vertebranın lateralinde tespit
edildi, 5 saniye ara ile 3 tekrarlı olarak uygulandı ve bireylerin “dur” komutunu
verdikleri andaki cihazda okunan değerler kaydedildi. Ölçümlerin ortalaması o alan
için basınç ağrı eşiği olarak kaydedildi (171).
Postür değerlendirmesi
Çalışmaya dahil edilen genç bireylerin postür değerlendirmesi, McRoberts ve
ark. tarafından postüral dizilimdeki değişiklikleri değerlendirmede güvenilirliği
kanıtlanmış New-York Postür Skalası (NYPRS) ile yapıldı. Bu skala ile
değerlendirme, vücudun 13 ayrı kısmında meydana gelebilecek postür değişiklikleri
gözlemlenerek yapılmaktadır. Buna göre, kişi düzgün postüre sahipse 5 puan, postür
orta derecede bozulmuş ise 3, postürde ciddi derecede bir bozulma var ise 1 puan
almaktadır. Test sonucunda alınan maksimum puan 65, minimum puan ise 13’tür ve
yüksek puanlar daha iyi postural dizilime işaret etmektedir. Bu test için geliştirilmiş
standart değerlendirme kriterlerine göre kişinin postürü toplam 65 puan üzerinden
değerlendirilmiş olup, toplam puan ³ 45 ise postür “çok iyi”, 40-44 ise “iyi”, 30-39 ise
“orta”, 20-29 ise “zayıf” ve £ 19 ise “kötü” olarak kaydedildi (172).
Solunum Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi
Çalışmaya dahil edilen bireylerin solunum fonksiyonları, Finkelstein ve ark.
tarafından geçerliliği ve güvenilirliği kanıtlanmış spirometrik ölçüm metodu
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kullanılarak (173), Spirobank–G marka A23-048.05778 model spirometre ile, 1.
Saniyedeki Zorlu Ekspirasyon Volümü (FEV1), Zorlu Vital Kapasite (FVC), Tepe
Akım Hızı (PEF), Tiffeneau Oranı (FEV1/FVC) ve Zorlu Ekspirasyon Ortası Akım
Hızı (FEF2575) ölçümleri yapılarak değerlendirildi.
Zorlu vital kapasite (FVC); derin inspiryumu takiben hızlı ve güçlü
ekshalasyonla çıkan hava hacmidir. Obstrüktif hastalıklarda azalabilir. 1. saniye zorlu
ekspirasyon volümü (FEV1); zorlu vital kapasite manevrasının başlangıcından itibaren
birinci saniyede çıkarılan hava hacmidir. Obstrüktif hastalıkların haricinde restiriktif
durumlarda da azalabilir. Tepe akım hızı (PEF); büyük havayolları fonksiyonlarını
gösterir. Özellikle astma ve KOAH hastalarında takibi önemlidir. Tiffeneau oranı
(FEV1/FVC) havayolu obstrüksiyonu ve restriktif hastalıkları ayırt etmede kullanılır.
Zorlu ekspirasyon ortası akım hızı (FEF2575) efor gerektirmeyen ilk %25’lik hava
atımı sonrası %50’lik kısmın akım hızıdır. Beklenen değerin altında olması küçük
havayolları obstrüksiyonunu gösterir.
FEV1, FVC, PEF, FEV1/FVC ve FEF2575 ölçümleri Avrupa Toraks Derneği
standartlarına uygun olarak, bireye doğru sonuç alınabilen en az 2 manevra (zorlu
ekspirium) yaptırılarak uygulandı. Bu manevralardan en iyi olanın cihaz tarafından
otomatik olarak seçilmesiyle litre, litre/saniye ve % cinsinden elde edilen sonuçlar
değerlendirildi. Tüm bireylere testler, test ortamı koşullarında yarım saat
dinlendirildikten sonra uygulandı (174-176).
Hareket Korkusunun Değerlendirilmesi
Çalışmaya dahil edilen genç bireylerin hareket korkuları Yılmaz ve ark.
Tarafından Türkçe geçerlilik ve güvenilirliği kanıtlanmış TAMPA Kinezyofobi Ölçeği
(TKÖ) ile değerlendirildi. Esas olarak akut veya kronik bel ağrısı olan yetişkin hastalar
ve diğer kas-iskelet sistemi hastalıkları için geliştirilen bu ölçek (177), “egzersiz
yaparsam kendi kendimi sakatlarım diye kaygılanıyorum”, kendimi kazara
sakatlamaktan korkuyorum”, “hiç kimse ağrı hissederken egzersiz yapmak zorunda
olmamalı” gibi toplamda 17 maddeden oluşmaktadır. TKÖ, hareket/yeniden
yaralanma değerlendirmelerine ve farklı klinik durumlar ile hasta popülasyonları
arasında değişmez özelliklere sahiptir. TKÖ bu nedenle psikometrik, klinik odaklı bir
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tanı ve prognostik bir izleme aracıdır (178). Her anket sorusu birey tarafından,
“kesinlikle katılmıyorum” ile “kesinlikle katılıyorum” arasında değişen puanlama
alternatifleriyle birlikte 4 puanlık bir Likert skalası üzerinden puanlanır. Kişinin
egzersiz ve ağrı ilişkisinde kaçınma davranışını belirlemeye yarayan bu ölçekten
alınabilecek minimum puan 17, maksimum puan 68’dir (179). Yüksek skorlar hastanın
yüksek kaçınma davranışı ile hareket korkusunun yüksek olduğunu gösterir.
Vücut Farkındalığı Değerlendirmesi
Vücut farkındalığını fizyoterapi metinleri vücudun; fonksiyon, davranış ve
ben-diğeriyle etkileşim açısından nasıl kullanıldığının farkındalığına yönelik bir tedavi
çeşidi olarak tanımlanmaktadır (180). Postüral kontrol sisteminin asıl görevlerinden
biri postür, denge ve hareket arasındaki koordinasyonu sağlamaktır (181). Skolyozlu
olgularda postür bozulduğundan dolayı vücut farkındalığı da buna bağlı olarak
değişiklik gösterecektir (182).
Çalışmaya dahil edilen bireylerin vücut farkındalığı, ilk olarak Shields SA ve
ark. Tarafından üniversite öğrencileri ve öğrenci olmayan yetişkinler üzerinde
yaptıkları çalışmada geçerlilik ve güvenilirliği kanıtlanmış (183) Vücut Farkındalığı
Anketi (VFA)’nin yine Karaca S. Ve ark. Tarafından üniversite öğrencileri üzerinde
geçerliliği ve güvenilirliği kanıtlanmış Türkçe versiyonu kullanılarak değerlendirildi
(184).
VFA, vücut kompozisyonuna olan normal ya da normal olmayan duyarlılık
düzeyini belirlemeyi amaçlayan dört alt gruptan (Vücut sürecindeki değişiklikler,
uyku-uyanıklık döngüsü, hastalığın başlangıcında tahmin, vücut tepkileri tahmini) ve
“vücudumun çeşitli yiyeceklere verdiği tepkilerdeki farklılığı anlarım”, “grip
olacağımı önceden anlarım”, “aşırı açlık durumundaki özel vücut tepkilerimi fark
ederim” gibi toplam 18 ifadeden oluşan bir ankettir. Katılımcıdan her ifade için 1
(benim için hiç doğru değil) ile 7 (benim için tamamen doğru) arası rakamlarla
puanlama yapması istenmiştir. Ankette toplam puan 18-126 arasında değişmekte olup,
yüksek

puanlar

vücut

göstermektedir (180,183).

duyarlılığının

(farkındalığının)

daha

iyi

olduğunu

26

Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi
Çalışmaya dahil edilen genç bireylerin hastalık ile ilişkili yaşam kaliteleri,
Alanay A. Ve ark. Tarafından Türkçe’ye çevrilen ve geçerlilik ve güvenilirliği
kanıtlanan Scoliosis Research Society’nin geliştirdiği Scoliosis Research Society 22.
Form (SRS 22r) ölçeği ile değerlendirildi (185). Ölçek “Aşağıdaki cevaplardan
hangisi geçtiğimiz 6 ay süresince sizin yaşadığınız ağrıyı en iyi şekilde tarif eder?”,
“Şu anda ne kadar hareket edebiliyorsunuz?”, “Son 6 ay boyunca kendinizi ne kadar
süre sakin ve huzurlu hissettiniz?” gibi 22 soru ve 5 alt boyuttan oluşmaktadır. Alt
boyutlar; ağrı, kendi imaj/görüşü, omurga fonksiyonları, ruh sağlığı ve tedaviden
memnuniyetten oluşmaktadır. Bu bölümlerin hepsi ayrı olarak ve/veya tüm sorular
toplam sonuç skoru altında toplanarak değerlendirilmektedir. Skorlar 22 sorunun
hepsine 5 puanlık gösterge çizelgesi içerisinde bir cevap değeri verilerek hesaplandı.
Hesaplama yapılırken; fonksiyon için 5., 9., 12.,15., 18. Sorular, ağrı için1., 2., 8., 11.,
17. Sorular, kendi imaj/görüşü için 4., 6., 10., 14., 19. Sorular, mental sağlık için 3.,
7., 13., 16., 20. Sorular ve tedaviden memnuniyet için 21., 22. Sorular puanlanarak,
her bölüm kendi içerisinde değerlendirilerek ortalamaları alındı. Ara toplamda
tedaviden memnuniyet kısmı hariç diğer bölümlerin ortalaması, toplam kısmında ise
5 bölümün ortalaması hesaplandı. Buna göre anketten alınabilecek toplam puan en
düşük puan ortalaması 1, en yüksek 5’tir. Yüksek puanlar yüksek yaşam kalitesini
gösterir.
3.2.2. Egzersiz Protokolü
Çalışmaya

dahil

edilen

bireylere

yukarıda

açıklanan

başlangıç

değerlendirmeleri yapıldıktan sonra, skolyoza özel 3 boyutlu egzersiz yöntemi olan
“Schroth Yöntemi” eğitimini almış deneyimli bir fizyoterapist tarafından, 6 hafta
boyunca, haftada 3 gün, her seansı yaklaşık 60 dakika süren, toplam 18 seanslık bir
egzersiz programı uygulandı. Haftanın kalan günlerinde aynı egzersizler, en az 30
dakika olacak şekilde, aile tarafından alınan video kaydı ve fotoğraflardan
faydalanılarak, ev egzersiz programı şeklinde de verildi. Schroth yönteminde
uygulanan egzersizler kişiye ve eğriliğin yapısına göre özel olarak planlandı. Aşağıda,
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Schroth yöntemi ile her bir seansta uygulanan egzersizler ve haftanın diğer günleri
bireyler tarafından evde yapılacak egzersizler açıklandı. Aşağıda açıklanan tüm
egzersizler her bir egzersiz bir seansta 10 tekrarlı 3 set olacak şekilde uygulanmaya
başlandı. Bireyin katılımı ve motivasyonu arttıkça tekrar sayısı ve top, therabant gibi
metaryaller yardımıyla egzersizin zorluk düzeyi arttırılarak egzersizlerde ilerleme
sağlandı.
Çalışmada Uygulanan Schroth Egzersizleri
Rotasyonel Solunum Paterni: 3 boyutlu deformitede konkav ve komprese olmuş
alanlara, konkaviteyi açacak şekilde kişiden nefes alması istenir. Yapılan solunumun
spontan solunumdan farkı lokal olarak bireyin komprese olmuş alanlara odaklanarak
inspirasyonu o bölgelere yapmasıdır. Fizyoterapistin el teması ile bireyin solunumunu
doğru alana yönlendirmesi sağlanır. Doğru solunum komponenti ile omurgada
oluşmuş rotasyonun düzeltilmesi amaçlanmaktadır. Rotasyonel solunum komponenti
tüm egzersizlerle kombine edilerek egzersizin 3. Boyutu oluşturulmuş olur.
4.. Muscle Cylinder: Bu egzersizde amaç; torakal konkav taraf üzerine yan yatışta
torakal eğriliğin yer çekiminin etkisi ile defleksiyonu, konveks tarafta
skapulanın anterior gerilimi ile torakal derotasyonu ve topuğun kaudale
itilmesiyle lumbar gibozitenin defleksiyonudur (Şekil 4.). Birey torakal konkav
taraf üzerine yan yatırılır. Lomber eğriliğin düzelmesi amacıyla lomber
bölgeye rulo şeklinde bir havlu yerleştirilir. Torakal konkavitedeki
kompresyonun azaltılması için konkav taraftaki kol başın üzerine uzatılır.
Üstte kalan el pelvis üzerine yerleştirilerek lomber konkavitenin düzeltilmesi
için alt ekstremitenin kaudale uzatılmasına ve omuzun retraksiyona alınmasına
yardımcı olur.
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Şekil 3.1. Schroth egzersizleri: Muscle Cylinder

2. Between two poles: Bu egzersizde amaç; pelvik düzeltmeler (shift, tilt, rotasyon),
torakal konkav tarafa kaydırma ile omuz seviyelerinin ve 28ort düzeltilmesi ve
pozisyonun uzun süreli korunmasıdır. Egzersizin sopa ile yapılmasında amaç, hem
hastaya destek vermek hem de omuzun karşı-traksiyonunu sağlamaktır. Birey duvar
barı ve ayna karşısında olacak şekilde sandalyeye ters şekilde oturtulur. Pelvik
asimetrinin düzeltilmesi amacıyla lomber konveks taraf kalça altına uygun
kalınlıkta torba yerleştirilir. Sopalar yere dik, ön kollar sopaya bitişik şekilde
pozisyonlanır. Eğriliğin tipine göre hastadan pelvik düzeltmeler ve lomber ve
torakal derotasyon hareketleri istenir. (Şekil 5.)

Şekil 3.2. Schroth egzersizleri: Between two poles
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4.. Big bow: Bu egzersizde amaç; torakal fleksiyon ve omurganın uzatılmasıdır.
Birey barın önünde kolları ekstansiyonda ve yukardan tutulmuş şekilde,
hamstring kaslarını gerer vaziyette pozisyonlanır. Bu pozisyondayken eğriliğin
tipine göre pelvik, lomber ve torakal düzeltmeler istenir. Bu egzersiz sırasında
tüm temel düzeltmeler uygulanır. Bu egzersizde torakal fleksiyon sırasında
lumbar lordozun korunmasına dikkat edilmelidir. (Şekil 6.)

Şekil 3.3. Schroth egzersizleri: Big bow

4.. St. Adrew Cross and Side-hanging: Bu egzersizde amaç; torakal konkavitenin
gerilmesi ve pelvik düzeltmedir. Birey barın yanında lomber konkav taraf bar
tarafına gelecek şekilde durur. Bar tarafındaki kolu internal rotasyonda
yukarıdan tutar diğer kol eksternal rotasyondadır. Pelvisin torakal konveks
tarafa kaydırılması istenir. (Şekil 7.)
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Şekil 3.4. Schroth egzersizleri: St. Adrew Cross and Side-hanging

4.. Chest Twister: Bu egzersizde ana amaç pelvik düzeltmedir. Kaydırma, tilt ve
rotasyon düzeltmeleri over-correction (aşırı düzeltme) şeklinde uygulanır.
Birey yüzü bara dönük şekilde sandalyede oturur. Lomber konveks tarafa
gövdenin kaydırılması istenir. Bu arada, lomber konkavitenin defleksiyonu ve
pelvik asimetrinin düzeltilmesi için lomber konkav taraf pelvis sandalye
dışında pozisyonlanır. Kollar diagonal pozisyonda bardan tutulur, derotasyon
hareketi istenir. (Şekil 8.)

Şekil 3.5. Schroth egzersizleri: Chest Twister
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6. Muscle cylinder kneeling: Bu egzersizde kuadratus lumborum kasının
aktivasyonunun yardımı ile lomber lateral defleksiyon ve derotasyon ve yerçekiminin
de yardımıyla torakal eğrilik için lateral defleksiyon hedeflenmektedir. Birey lomber
konveks taraftaki dizinin üstünde durur. Diğer bacağını diz ekstansiyonda olacak
şekilde yana açar. Gövde bütün olarak lomber konveks tarafa doğru fleksiyona gelir.
Eller pelvisin üstünden tutulur. Bu pozisyonda torakal konveks taraftaki bacağını
abduksiyona itmesi istenir (Şekil 9.).

Şekil 3.6. Schroth egzersizleri: Musclecylinder kneeling

4.. Foot
ile

under

a

bar:

Bu

lomber/torakolomber

egzersizde
eğriliğin

psoas

lateral

31ort

he

aktivasyonu

defleksiyonu,

derotasyonu

ve ekstansiyonu hedeflenmektedir. Birey barın karışında ayakta durur. Kolları
torakal konveks taraf aşağıda, diğer taraf yukarıda olacak şekilde bardan tutar.
Torakal konveks taraftaki ayağını öne alıp en alttaki barı yukarı doğru itmeye
çalışır. Hareketi yaparken omuz simetrisinin korunmasına dikkat edilmelidir
(Şekil 10.).
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Şekil 3.7. Schroth egzersizleri: Foot under a bar

4.. Shoulder counter traction: Bu egzersizde amaç torakal eğriliğin konveks
tarafında torasik eğriliği düzeltmek amacıyla dinamik omuz karşı traksiyonu
uygulamak ve servikotorasik eğriliğin karşı tarafa defleksiyonudur. Birey bara
lomber konveks tarafı gelecek şekilde yan oturur.

Bar tarafındaki kolu

horizontal şekilde bardan, diğer eliyle de yeterli gerginlikteki bantı tutar.
Nefesle birlikte torakal konveksiteyi konkav tarafa doğru iter. Pelvik
simetrinin korunması için lomber konkav taraf pelvis sandalye dışında ve
simetri sağlanıncaya kadar daha aşağıda pozisyonlanmıştır. (Şekil 11.)

33

Şekil 3.8. Schroth egzersizleri: Shoulder counter traction

4.. Shoulder counter traction in side position: Stabil bir yan yatış pozisyonunda
omuz karşı traksiyonu eğitimi vermek amaçlanır. Torasik ana eğriliğin yer
çekimi kuvveti yönünde pasif defleksiyonu ve servikotorasik eğriliğin aktif
karşı fleksiyonu birlikte sağlanmaya çalışılır. Birey lomber konveks tarafa
beline rulo havlu yerleştirilerek yatırılır. Baş tarafına bir yükselti konur. Alttaki
kolu yukarıya doğru başının altında durur. Diğer elini yükseltinin üstüne koyar.
Nefesle birlikte torakal konveksiteyi yere bastırırken, elini yükseltiye bastırıp
dirseği ile yukarı uzanır. (Şekil 12.)

Şekil 3.9. Schroth egzersizleri: Shoulder counter traction in side position

10. Moving ribs: Amaç özellikle lumbar veya torakolumbar apikal alanların sırasıyla
lumbar/torakolumbar ekstansiyonun posterior-anterior aktif mobilizasyonudur. Birey

34

sandalyeye

ters

oturur.

Kollarını

simetrik

pozisyonda

sandalyeye

koyar.

Relordozizasyon ve rekifozizasyon çalışılır. (Şekil 13)

Şekil 3.10. Schroth egzersizleri: Moving ribs

11. Kneeling on one knee: Lumbar veya torakolumbar eğriliğin sırasıyla basit gerilim
ile birlikte aktif pelvik tilt kullanılarak düzeltilmesidir. Hasta torakal konveks taraftaki
dizinin üstünde durur. Lomber konveks taraftaki dizi fleksiyonda topuğu yere basar.
Elleriyle iki sopayı yere dik tutar. Bu pozisyonda lomber konveks taraftaki diziyle öne
uzanması ve torakal konveks taraftaki pelvisi arkaya çevirmesi istenir. (Şekil 14.)

Şekil 3.11. Schroth egzersizleri: Kneeling on one knee
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12. Prominent hip exercise: Bu egzersizde amaç özellikle ayakta duruşta pelvik
düzeltmenin öğretilmesi ve sağlanmasıdır. Harekette izometrik kasılmayı sağlayacak
direnci oluşturan top torakal konveksitenin karşı taraf pelvisine yerleştirilmiş ve eller
2 sopadan destek almaktadır. Ellerindeki sopaları yere dik tutarak ayakta durur. Kalça
dışa çıkık görülen tarafın tersine pelvisin yanına top yerleştirilir, hastadan topu duvara
itmesi ve ağırlığını top tarafına aktarması istenir. (Şekil 15.)

Şekil 3.12. Schroth egzersizleri: Prominent hip exercise

13. Sail: Bu egzersizde amaç torasik konkavitenin gerilmesi ve frontal planda torasik
bloğun yana kaydırılmasıdır. Sopa torakal konkav tarafta ve birey ayna karşısında
pozisyonlanır. Lomber konveks taraftaki bacağının üstünde durur. Diğer bacak diz
ekstansiyonda iken abduksiyondadır. Lomber konveks taraftaki eliyle bir sopayı yere
dik tutarken diğer elini pelvisin üstüne koyar. Bu pozisyonda hastadan torakal ve
lomber derotasyon düzeltmeleri istenir. (Şekil 16.)
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Şekil 3.13. Schroth egzersizleri: Sail

14. Sitting on ball: Temel düzeltmelerin hareketli zeminde kontrol edilebilmesi ve
pelvik asimetrinin dengelenebilmesi amaçlanır. Birey barın önünde topun üstüne
oturur. Eğriliğin tipine göre el pozisyonları ayarlanır. Bu pozisyonda hastadan pelvik
düzeltme ve torakal/lomber derotasyon düzeltmeleri istenir. (Şekil 17.)

Şekil 3.14. Schroth egzersizleri: Sitting on ball
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15. Schroth gate: Bu egzersiz ile dinamik koşullarda düzeltmelerin stabilizasyonu ve
devamlılığı hedeflenmektedir. Üç düzlemdeki düzeltmeler yapılır ve öne doğru atılan
her adımda devamlılığı sağlanır. Birey ayakta, elleri simetrik bir şekilde pelvisin
üstünde, düzelmiş postürde durur. Bir adım önde başlar. Nefes alırken parmak ucuna
yükselir, nefesini verirken öndeki ayağıyla iner. Arkadaki ayağını bir adım öne alarak
yürüyüşe devam eder. (Şekil 18.)

Şekil 3.15. Schroth egzersizleri: Schroth gate

Resimlerde de görüldüğü gibi, egzersizler sırasında duvar barı, ayna, sandalye,
tabure, iki adet metal sopa, destek torbaları (rice-pack) ve destek noktası oluşturmak
amacı ile havlulardan yararlanıldı.
3.3. İstatistiksel analiz
İstatistiksel analizler için IBM SPSS Statistics 21 (Statistical Package 37ort he
Social Sciences) analiz programı kullanıldı. Tanımlayıcı analizler, sayısal veriler için
minimum ve maksimum ve ‘Ortalama±Standart Sapma (X±SS)’ olarak verildi, sayısal
olmayan veriler için sayı (n) ve yüzde (%) değeri hesaplandı. Katılımcılardan edinilen
verilerin normal dağılıma uygunluğu Histogram Analizi, varyasyon katsayısı oranı,
Skewness, Kurtosis ve Kolmogorov-Smirnov Testi ile değerlendirildi. Sonuçta
verilerin normal dağılıma uymadığı belirlendi. Grup içi değerlendirmeler için
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parametrik test ön şartları sağlanmadığından ‘Wilcoxon Rank Test’ kullanıldı.
İstatistiksel anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak kabul edildi.
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4. BULGULAR
İdiyopatik skolyozlu genç bireylerde Schroth egzersiz yönteminin ağrı, hareket
korkusu ve yaşam kalitesi üzerine etkisinin incelendiği bu çalışmaya 10-24 yaş
arası 20 genç birey dahil edildi. Çalışmaya katılan bireylerden %70’i (n=14)
kadın, %30’u (n=6) erkekti.
4.1. Bireylerin Demografik Özelliklerine İlişkin Bulgular
Çalışmaya katılan bireylerin yaş ortalamaları 15,5 yıl, boy ortalamaları 159 cm,
vücut ağırlığı ortalamaları 49,2 kg ve vücut kütle indeksi ortalamalrı 18,85 kg/m2 ve
bu demografik bilgiler ve fiziksel özelliklerine ilişkin bulgular Tablo 4.1’de verildi.
Tablo 4.1. Bireylerin demografik özellikleri (n=20)
Demografik Bilgiler

Min

Maks

X ± SS

11,00

23,00

15,50 ± 3,59

131,00

184,00

159,00 ±11,97

24,00

90,00

49,20 ±14,21

13,99

26,58

18,85 ± 3,23

Yaş (yıl)
Boy (cm)
Vücut Ağırlığı (kg)
Vücut Kütle İndeksi (kg/m2)

4.2. Bireylerin skolyoza ilişkin özellikleri
Çalışmaya dahil edilen bireylerin skolyoza ilişkin özellikleri Tablo 4.2.’de
gösterildi.
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Tablo 4.2. Bireylerin skolyoza ilişkin özellikleri (n=20)
Vaka
No

Eğrilik
Sayısı

Cobb Açısı

Ağrı
Bölgesi

Teşhis
yaşı

Korse
kullanımı

01

3

38

T

16

-

Geçmişte
Analjezik
kullanımı
-

02

2

34

T

20

-

-

03

2

26

L

13

-

+

04

2

30

T

12

-

-

05

2

25

T

10

-

-

06

3

31

T

14

-

-

07

1

29

T

10

-

-

08

2

32

T

11

-

-

09

4

37

T

11

-

-

10

4

36

T

12

-

+

11

2

32

T

13

-

-

12

3

33

T

14

+

-

13

1

28

L

12

-

-

14

2

27

T

15

-

-

15

3

32

T

14

-

-

16

3

35

T

14

+

-

17

2

24

T

20

-

-

18

1

26

L

17

-

-

19

2

23

T

11

-

-

20

3

30

T

12

+

-

T: torakal, L: lumbar

4.3. Bireylerin Ağrı Değerlendirmelerine İlişkin Bulgular
Çalışmaya dahil edilen olguların istirahatte, günlük yaşamda ve egzersiz
sırasında hissettikleri ağrıyı değerlendirmek amacıyla Görsel Analog Skala, ağrı
basınç hissini değerlendirmek için ise Algometre cihazı kullanıldı. Bireylerin egzersiz

41

programı öncesi ve sonrası ağrı ve basınç ağrı eşiği değerlendirme sonuçları Tablo 4.3.
ve Tablo 4.4.’de gösterildi.
Tablo 4.3. Bireylerin ağrı değerlendirmelerine ilişkin bulgular (n=20)
Min
GAS
(istirahat)
GAS
(hareket)
GAS
(egzersiz)

Tedavi Öncesi
Maks
X ± SS

Min

Tedavi Sonrası
Maks
X ± SS

p

z

2,00

9,00

5,40±1,84

,00

3,00

1,05±0,88

<0,001*

-3,944

2,00

9,00

5,10±1,74

,00

3,00

1,45±0,75

<0,001*

-3,945

3,00

10,00

6,00±2,05

,00

4,00

1,35±1,13

<0,001*

-3,935

*p<0.01, Wilcoxon Signed Rank Test.

Egzersiz programı öncesi ağrı şiddeti istirahatte; 5 bireyde hafif, 9 bireyde orta
ve 6 bireyde yüksek düzeydeyken, tedavi sonrası tüm bireylerde hafif düzeydedir.
Harekette; 7 bireyde hafif, 10 bireyde orta ve 3 bireyde yüksek düzeydeyken, program
sonrası tüm bireylerde hafif düzeydedir. Egzersizde; 5 bireyde hafif, 8 bireyde orta ve
7 bireyde yüksek düzeydeyken, tedavi sonrası tüm bireylerde hafif düzeydedir.
Tablo 4.4. Bireylerin basınç ağrı eşiği değerlendirmelerine ilişkin bulgular (n=20)
Min
Basınç ağrı
eşiği

Tedavi Öncesi
Maks
X ± SS

2,90

11,04

6,04±1,94

Min
4,72

Tedavi Sonrası
Maks
X ± SS
14,78

8,42±2,45

p

z

<0,001*

-3,920

*p<0.01, Wilcoxon Signed Rank Test.

4.4. Bireylerin Postür Değerlendirmelerine İlişkin Bulgular
Çalışmaya dahil edilen bireylerin postür değerlendirmeleri New York Postür
Değerlendirme Skalası (NYPS) ile yapıldı.
Bireylerin

egzersiz

programına

başlamadan

önce

yapılan

postür

değerlendirmelerinde NYPS skorları; minimum 32, maksimum 54, ortalama
41,80±6,16 olarak belirlendi. 6 haftalık egzersiz programı sonrası NYPS skorları;
minimum 32, maksimum 55, ortalama 42,15±6,07 idi. Egzersiz öncesi ve 6 hafta
sonrası postür değerlendirmeleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı
(p=0,059; z=-1,890).
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4.5. Bireylerin Solunum Fonksiyon Değerlendirmelerine İlişkin Bulgular
Çalışmaya dahil edilen bireylerin egzersiz programı öncesi ve sonrası ölçülen
FEV1, FVC, PEF, FEV1/FVC ve FEF2575 ölçümlerine ilişkin bulgular ve
karşılaştırma Tablo 4.5.’de verildi.

Tablo 4.5. Bireylerin solunum fonksiyonlarına ilişkin bulgular (n=20)
Min

Tedavi Öncesi
Maks
X ± SS

Tedavi Sonrası
Min
Maks
X ± SS

p

z

FEV1 (L)

0,75

3,53

2,09±0,78

1,35

3,74

2,79±0,81

<0,001*

3,883

FEV1 (%)

38,00

97,00

66,80±17,95

47,00

126,00

89,50±18,49

0,084

-

FVC (L)

1,15

4,51

2,37±0,92

1,55

4,64

3,28±0,94

<0,001*

3,823

FVC (%)

35,00

106,00

66,55±18,06

47,00

121,00

90,85±16,42

0,24

-

PEF (L)

0,99

7,64

4,58±1,58

1,71

8,87

5,78±1,79

<0,001*

-

PEF (%)

25,00

101,00

69,25±18,93

31,00

123,00

90,65±22,96

0,095

-

FEV1/FVC

65,20

98,60

87,53±7,41

54,10

93,20

85,68±9,01

<0,001*

0,224

FEF2575(L)

0,65

4,94

2,94±1,13

1,37

5,13

3,61±1,15

0,087

-

FEF2575(%)

27,00

139,00

81,35±27,07

46,00

157,00

102,15±32,5

0,310

-

FEV1: 1. Saniyedeki Zorlu Ekpiratuar Volüm, FVC: Zorlu Vital Kapasite, VC: Vital Kapasite, L: Litre
*p<0.01, Wilcoxon Signed Rank Test.

4.6. Bireylerin Hareket Korkusuna İlişkin Bulgular
Çalışmaya dahil edilen bireylerin egzersiz programına başlamadan önce
yapılan değerlendirmelerinde TAMPA skorları; minimum 43, maksimum 55 ve
ortalama 49,15’di. 6 haftalık egzersiz programı sonrası yapılan değerlendirmede bu
skorlar minimum 43, maksimum 56 ve ortalama 49,20 olarak bulundu. Egzersiz
programı öncesi ve 6 haftalık program sonrası değerlendirmeler arasında istatistiksel
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olarak anlamlaı fark bulunmadı. Bu değerlendirmelere ilişkin bulgular ve karşılaştırma
Tablo 4.6.’da verildi.
Tablo 4.6. Bireylerin hareket korkusuna ilişkin bulgular (n=20)
Min

Tedavi Öncesi
Maks
X ± SS

Min

Tedavi Sonrası
Maks
X ± SS

TKÖ
43,00
55,00
49,15±3,45
43,00
56,00
49,20±3,73
(17-68)
TKÖ: Tampa Kinezyofobi Ölçeği, *p>0.05, Wilcoxon Signed Rank Test.

p

z

0,836*

-0,207

4.7. Bireylerin Vücut Farkındalığına İlişkin Bulgular
Çalışmaya dahil edilen bireylerin egzersiz programı öncesi vücut farkındalığı
değerlendirmelerinde minimum 65, maksimum 114 ve ortalama 97,10 değerleri
bulunurken, 6 haftalık egzersiz programı sonrası değerler minimum 65, maksimum
114 ve ortalam 97,40 olarak belirlendi. Bu değerler karşılaştırıldığında egzersiz
programı öncesi ve sonrası değerler açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark
bulunamadı. Vücut farkındalığına ilişkin bulgular ve karşılaştırma Tablo 4.7.’de
verildi.
Tablo 4.7. Bireylerin vücut farkındalığına ilişkin bulgular (n=20)
Min

Tedavi Öncesi
Maks
X ± SS

Min

Tedavi Sonrası
Maks
X ± SS

VFA
65,00 114,00 97,10±14,14
65,00 114,00 97,40±14,02
(18-126)
VFA: Vücut Farkındalığı Anketi, *p>0.05, Wilcoxon Signed Rank Test.

p

z

0,210*

-1,255

4.8. Bireylerin Yaşam Kalitesine İlişkin Bulgular
Çalışmaya dahil edilen bireylerin egzersiz programı öncesi ve sonrası
değerlendirilen yaşam kalitesine ilişkin bulgular ve karşılaştırma Tablo 4.8.’de verildi.
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Tablo 4.8. Bireylerin yaşam kalitesine ilişkin bulgular (n=20)
Tedavi Öncesi
Min Maks
X ± SS

Tedavi Sonrası
Min Maks
X ± SS

SRS22-F (1-5)

3,00

4,60

4,03±0,55

3,60

4,80

SRS22-A (1-5)

3,20

3,80

3,47±0,21

3,80

SRS22-K (1-5)

1,60

3,40

2,91±0,43

SRS22-Mnt
(1-5)

3,40

4,20

SRS22-M (1-5)

0,00

SRS22-A.
Toplam
(1-5)
SRS22Toplam (1-5)

p

z

4,38±0,35

<0,001**

-3,691

4,40

4,10±0,16

<0,001**

-3,945

1,80

3,40

3,20±0,38

0,001**

-3,473

3,94±0,19

3,40

4,40

4,02±0,20

0,011*

-2,530

0,00

0,00±0,00

4,00

5,00

4,62±0,39

<0,001**

-3,985

2,85

3,80

3,58±0,25

3,25

4,25

3,93±0,21

<0,001**

-3,929

2,85

3,80

3,58±0,25

3,04

4,31

3,97±0,25

<0,001**

-3,921

F: Fonksiyon, A: Ağrı, K: Kendi imaj/görüşü, Mnt: Mental, M: Memnuniyet, A.Toplam: Ara toplam,
*p<0,05, **p<0.01, Wilcoxon Signed Rank Test.
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5. TARTIŞMA
İdiyopatik skolyozlu genç bireylerde Schroth egzersiz yönteminin ağrı, hareket
korkusu ve yaşam kalitesi üzerine etkilerini araştırmak için planladığımız çalışmamız;
bu yöntemin idiyopatik skolyozlu genç bireylerde ağrı, hareket korkusu ve yaşam
kalitesi üzerine etkilerini birlikte inceleyen bilgimiz dahilinde literatürdeki ilk
çalışmadır. Çalışmamızda idiyopatik skolyozlu genç bireylerde orta-yüksek düzeyde
ağrı, orta düzeyde hareket korkusu ve düşük yaşam kalitesi tespit edilmiştir. Bu
çalışmadan elde edilen sonuçlar, genç yaş grubu idiyopatik skolyozda görülebilen ağrı
ve buna bağlı diğer komplikasyonlara erken dönem tedavi protokollerinde daha dikkat
edilmesi ve bu duruma konservatif tedavi yaklaşımlarında yeterli özenin gösterilmesi
gerektiğine işaret etmektedir.
Çalışmamıza katılan bireylerin çalışmaya motivasyonlarını sağlamak amacıyla
skolyoz, kendi eğrilikleri ve skolyoz tedavi yöntemleri hakkında detaylı açıklamalar
yapıldı. Doğru tedavi yönteminin kullanılmaması sonucu eğriliğin progresyonun
kontrol altına alınamayacağından cerrahi tedaviye ihtiyaç duyulabileceği bireylere
izah edildi. Egzersiz uygulamaları sırasında postüral düzeltmelerin fotoğrafları
çekilerek kendilerine gösterildi. Bu doğru duruş psotürünün alışkanlık haline gelmesi
durumunda skolyoz eğriliğinin de azalabileceği ve kozmetik açıdan daha iyi bir
görünüşe sahip olacakları anlatılarak çalışmaya katılımda oldukça yüksek bir
motivasyon sağlandı.
Çalışmamızın sonuçları incelendiğinde, Schroth egzersiz terapi yönteminin
ağrının azaltılmasında, basınç ağrı eşiğinin artırılmasında, solunum fonksiyonlarının
artırılmasında ve yaşam kalitesinin yükseltilmesinde etkili olduğu görüldü. Ancak bu
yöntemin 6 haftalık uygulamasının idiyopatik skolyozlu bireyler üzerinde postür,
hareket korkusu ve vücut farkındalığında anlamlı farklılık yaratmadığı belirlendi.
Yapılan prevalans çalışmalarında idiyopatik skolyozun kadınlarda erkeklere
oranla daha yüksek görüldüğü tespit edilmiştir (186). Bizim çalışmamızda da
bireylerin %70’ini kadınların oluşturduğu gözlendi. Çalışmamızdan elde edilen bu
sonucun prevalans çalışmalarını desteklediği görülmektedir.
Ağrı, yetişkin yaş grubu skolyoz hastalarında sıklıkla incelenmiş bir konudur
(187-189). Bunun yanında adölesan ve genç grupta ağrının çok sık görülmediğini
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bildiren geçmiş tarihli çalışmalara rastlanmıştır (189). Son yıllardaki çalışmalarda ise
adölesan yaş grubunda da skolyoza bağlı ağrının daha sık karşılaşılan bir durum
olduğu bildirilmiştir (190). En sık üstünde durulan konu ise omurga cerrahisi sonrası
gelişen ağrı konusudur (191). Ne var ki, bu çalışmalarda ağrıya yönelik uygulamalar
genellikle cerrahi tedavi olmak üzere klasik fizik tedavi yaklaşımları, manuel
teknikler, ev egzersiz programları ve spor önerilerinin ötesinde değildir (192).
Çalışmamızda ağrı, istirahat, hareket (günlük yaşam) ve egzersiz sırasında
olmak üzere 3 bölümde sorgulanmıştır. Bu şekilde sorgulamanın bireylerin yaşamış
olduğu ağrı deneyimini daha objektif yansıttığı ve uygulanan egzersiz programının
hangi ağrı şekli üzerinde daha etkili olduğunu gözlemleme olanağı sunduğu
düşünülmektedir.
Çalışmamızda katılımcıların ağrı şiddetini değerlendirmek için çalışmalarda
yaygın olarak kullanılan Görsel Analog Skalası tercih edilmiştir. Yapılan
değerlendirmeler ile istirahat, günlük yaşam ve egzersiz ağrı düzeyi açısından,
egzersiz programı öncesi ve 6 haftalık egzersiz programı sonrası değerlendirmeleri
arasında olumlu yönde anlamlı farklılıklar saptanmıştır. Daha önce bu konuda benzer
bir çalışma olmadığından literatürde egzersiz programının optimal süresi konusunda
bir bilgiye rastlanmamıştır. Ancak skolyozlu bireyler ile yapılmış egzersiz
çalışmalarında, egzersiz uygulamalarının genellikle 6 haftalık süre boyunca verildiği
gözlemlenmiştir (193). Bu çalışmalardan yola çıkarak çalışmamızda egzersiz
programı 6 hafta süre boyunca uygulanmıştır. Egzersiz programı öncesi
değerlendirmemizde istirahatte hissedilen ağrı düzeyi 5 bireyde hafif, 9 bireyde orta
ve 6 bireyde yüksek, harekette hissedilen ağrı düzeyi 7 bireyde hafif, 10 bireyde orta
ve 3 bireyde yüksek ve egzersizde hissedilen ağrı düzeyinde ise 5 bireyde hafif, 8
bireyde orta ve 7 bireyde yüksek düzeyde olduğu belirlenmiştir. Egzersiz programı
sonrası değerlendirmede bütün ağrı düzeylerinde belirgin gerileme olduğu ve hafif
düzeyde ağrı seviyesi belirlenmiştir. Ağrının tamamen ortadan kalkması ve
uygulamanın

etkinliğinin

artırılması

açısından

daha

uzun

süreli

egzersiz

uygulamalarının daha verimli olabileceği düşünülmektedir.
Yapılan çalışmada 500 idiyopatik skolyozlu birey üzerinde ağrının varlığı ve
bu ağrının eğriliğin yapısı ve eğriliğin tipi ile ilişkisi incelenmiştir (194). %68 oranında
ağrı tespit edilen katılımcılarda ağrının primer eğrilik kısmında varlığı tespit
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edilmiştir. Çalışmamızda tespit etmiş olduğumuz primer eğrilik bölgesinde gibozite
apikal vertebrasının lateralinde ağrı bulgusu ve tespiti de literatürü destekler
niteliktedir. Literatür incelendiğinde skolyozlu bireylerde ağrının lokalizasyonunun
konveks taraftaki skapula ve gibozite etrafında daha yaygın olduğu ifade edilmektedir.
Hassasiyet tipik olarak gibozite seviyesinin fazla olduğu alanda ve apeksin hemen
lateralindedir (195). Çalışmamıza katılan bireylerde yapılan sorgulamalar sonucunda
genel olarak ağrı bölgesi olarak primer eğriliğin apeksine yakın bölgeyi tarif ettikleri
belirlenmiştir. Bu nedenle çalışmamızda bir diğer ağrı değerlendirme yöntemi olan
basınç ağrı eşiği ölçümü, ağrının objektif değerlendirilmesi için bir algometre
yardımıyla, yukarıda bahsedilen literatür esas alınarak ağrının en yoğun hissedildiği
bölge olan primer eğriliğin apeksinin 2 cm lateralinden gerçekleştirilmiştir. Literatürde
basınçla oluşan ağrının objektif değerlendirmesinde algometre kullanımının
geçerliliğini gösteren kanıtlar bulunmaktadır (196,197). Ancak, skolyozlu bireylerde
ağrı değerlendirmesi için algometre kullanımının geçerliliği ile her ne kadar kanıt
bulunmamış olsa da çalışmamızda ağrının objektif değerlendirilmesinde bu cihazdan
yararlanılmıştır ve uygulanan egzersiz programının ağrı üzerine olumlu etkilerinin
olduğu, basınç ağrı eşiği değerlerinde ise yükselme yönünde anlamlı fark oluştuğu
belirlenmiştir. Yapılan çalışmalarda submaksimal aerobik egzersizlerin basınç ağrı
eşiğinde yükselmeye neden olduğu ve aynı zamanda vücuttaki nitrik oksit seviyesinde
artış sağladığı bildirilmiştir (198). Çalışmamızda da yükselmiş basınç ağrı eşiği
bulgusu literatürü destekler niteliktedir. Algometre kullanımının bireylerde bazen
ağrıyı tetikleyebildiğini belirten çalışmalar da bulunmaktadır (199). Çalışmamızda
katılımcılardan bu yönde herhangi bir geri bildirim alınmamıştır, ancak standart
uygulama

prosedürü

takip

edilerek

(199)

5

saniye

arayla

3

ölçüm

gerçekleştirildiğinden bireylerin 2. ve 3. tekrarlarda ağrı hissedecekleri korkusuyla
yeteri kadar objektif davranmadıklarından şüphelenilmiştir.
Çalışmamızda sırt ağrısı olan genç idiyopatik skolyozlu bireylerde kinezyofobi
varlığını ve uygulanan egzersiz yönteminin kinezyofobi üzerindeki etkisi de
araştırılmıştır. Çalışmamızda yapılan ilk değerlendirmede, idiyopatik skolyoza sahip
10-24 yaş arası genç bireylerden oluşan çalışma popülasyonunda orta-yüksek düzeyde
kinezyofobi olduğu tespit edilmiştir. 6 haftalık egzersiz uygulaması sonrası
değerlendirme sonucunda ise bu değerin anlamlı şekilde değişmediği belirlenmiştir.
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Literatürde spinal kronik ağrının kaçınma korkusu inancıyla yüksek korelasyon
gösterdiğini bildiren çalışmalar bulunmaktadır. Bu çalışmalarda spinal kronik ağrının
hareket korkusuna neden olduğu, kaçınma korkusu inancının da kinezyofobiyi
desteklediği bildirilmiştir (200,201). Ancak literatürde kronik ağrılı bireylere
uygulanan egzersiz uygulamalarının kinezyofobi üzerindeki etkisini gösteren
birbiriyle çelişen çalışmalar mevcuttur. Kronik bel ağrılı bireylerde 12 haftalık pilates
uygulamasının ağrı, yeti yitimi ve kinezyofobi üzerine etkinliğini araştıran bir
çalışmada, görsel analog skalası ile değerlendirilen ağrının önemli ölçüde azaldığı ve
6 hafta sonunda yeti yitimi ve kinezyofobi üzerinde de anlamlı farklılıklar oluştuğu
bildirilmiş, ancak 6. ve 12. hafta değerlendirmeleri arasında bu parametrelerde belirgin
bir fark olmadığı belirtilmiştir (202). Yine kas-iskelet sistemi ağrısında kinezyofobinin
yaygın olarak görüldüğünü bildiren bir başka çalışmada da kas-iskelet sistemi ağrısı
olan hastalardan bir gruba klasik fizik tedavi, diğer gruba ise fizik tedavi öncesi
analjezik ilaç ve ardından fizik tedavi uygulanmıştır. Birinci gruptaki hastalarda fizik
tedaviden tatmin ve kinezyofobi açısından fark görülmezken, ikinci grupta
kinezyofobinin tedavi sonrası anlamlı derecede azaldığı ve fizik tedaviden tatminin
arttığı görülmüştür (203). Çalışmamız, bilgimiz dahilinde, literatürde 3 boyutlu
Schroth egzersiz uygulamasının kinezyofobi üzerine etkisini ilk kez incelemiştir ve bu
bireyler üzerinde ağrı parametresinde anlamlı değişiklikler meydana gelmesine
rağmen hareket korkusu üzerinde bir fark oluşmadığı belirlenmiştir. Çalışmamız bu
yönü ile, ağrılı bireylerde egzersiz uygulamalarının kinezyofobi üzerindeki çelişkili
sonuçlarını destekler niteliktedir. Çalışmamızda elde ettiğimiz bu sonucun, bireylerin
kaçınma korkusu inanışlarının 6 haftada değiştirilmesinin zor olabileceğinden
kaynaklandığı düşünülmektedir. Diğer yandan TKÖ’nün bu grup için kinezyofobiyi
değerlendirmek için uygun olmayabileceği de düşünülmektedir.
Asher ve ark. yaptığı çalışmada idiyopatik skolyozun ağrı, kötü vücut
görüntüsü ve kötü sosyal işlevsellikle ilişkili olduğu bildirilmiştir (204). Bu durumun
da yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilediği gösterilmiştir. Literatürde skolyozlu
bireylerde rehabilitasyon programları öncesi ve sonrası yaşam kalitesi değerlendirmesi
konusunda sınırlı kanıt olduğu görülmüştür (205,206). Bu nedenle çalışmamızda, 3
boyutlu Schroth egzersiz yönteminin idiyopatik skolyozlu bireylerin yaşam kaliteleri
üzerine etkisi de incelenmiştir. Yapılan bir çalışmada, adölesan idiyopatik skolyozlu
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bireylerde Schroth ve pilates egzersizleri 3 ay boyunca birlikte uygulanmış ve yaşam
kalitesi değerlendirmesinde anlamlı bir fark görülmüştür (207). Diğer bir çalışmada
SEAS (Scientific Exercises Approach to Scoliosis) egzersiz yöntemi uygulanmış ve
yaşam kalitesi üzerine yine olumlu etkileri bildirilmiştir (208). Çalışmamızda yaşam
kalitesini değerlendirmek için Skolyoz Araştırma Cemiyetinin (Scoliosis Research
Society) geliştirmiş olduğu SRS-22 formu kullanılmıştır. 6 haftalık program sonrası
yaşam kalitesi değerlendirmesinde, literatürdeki bu çalışmaları destekler nitelikte
(209), fonksiyon, ağrı, kendi imaj/görüşü, mental sağlık parametrelerinin hepsinde
yaşam kalitesinde iyileşmeyi gösteren anlamlı farklar belirlenmiştir. Tedaviden
memnuniyet parametresi ise yalnızca egzersiz programı sonrası sorgulanmış ve
bireyler tarafından yüksek düzeyde memnuniyet bildirilmiştir.
İdiyopatik skolyozda başın lateral tilti, omuz asimetrisi, göğüs asimetrisi,
pelvik asimetri gibi postüral değişiklikler görülebilmektedir (210). Bu postüral
değişikliklerde genç yaş grubunda fizyolojik ve özellikle de psikolojik etkilenimlere
yol açmaktadır. Dolayısıyla tedavide öncelikli amaçlardan bir tanesinin de postüral
düzgünlüğün mümkün olan en üst seviyede sağlanarak bireye motivasyon oluşturmak
olduğu düşüncesindeyiz. Bu nedenle çalışmamızda 6 haftalık 3 boyutlu egzersiz
uygulamasının postüral özellikler üzerine etkileri de incelenmiştir.
İdiyopatik skolyozlu bireylerde düzenli olarak postüral değerlendirmenin
yapılması eğriliğin progresyonunu takip etmek açısından önemlidir. Eğriliğin
progresyonunun takibinde altın standartın radyografi olmasına karşın 6/12 aylık
uzman doktor kontrolleri haricinde daha sık aralıklarla radyografi yüksek X-ray ışınına
maruz kalma anlamına geleceği için gözlemsel postüral değerlendirme önem
kazanmaktadır. Zira fazla sayıda X-ray ışınına maruz kalmanın meme kanseri riskini
artırdığı belirlenmiştir (211). Pierre-Henri Heitz ve ark. yaptığı çalışmada da postüral
ölçümlerin idiyopatik skolyozlu adölesanlarda tekrar edilmesinin klinisyenler
açısından referans değerler oluşturmak açısından önemine vurgu yapılmıştır (212). Bu
nedenle çalışmamızda gözlemsel bir postür değerlendirmesi olan New York Postür
Skalası kullanarak egzersiz programının etkinliği değerlendirilmiştir. Program sonrası
New York Postür Skalasına göre hem ortalamalar arasında istatistiksel olarak hem de
klinik olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır. Yapılan bir çalışmada 50 idiyopatik
skolyozlu adölesan bireyde 6 aylık Schroth egzersiz uygulamasının postüral düzelme
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ve Cobb açısındaki değişim üzerine etkisi araştırılmış, bireylerin %60’ının sırtında
düzelme hissettiği bildirilirken, Cobb açısı değerlendirmesinde ortalama 10’lik bir fark
oluştuğu tespit edilmiştir (213). Bir diğer çalışmada ise Otman ve ark. 1 yıllık Schroth
egzersiz programı sonunda Cobb açısı ve postüral defektlerde anlamlı değişiklikler
olduğunu gözlemlemişlerdir (214). Bu literatür bilgisi skolyozlu bireylerde postural
özelliklerde herhangi bir değişim meydana gelebilmesi için, uzun soluklu egzersiz
uygulamalarına ihtiyaç duyulduğunu göstermektedir. Bu nedenle, çalışmamızda 6
hafta uygulanan Schroth egzersiz yönteminin postüral alışkanlıkların değişimi için
yeterli bir süre olmaması nedeniyle bu sonuca ulaşıldığını düşünmekteyiz. Ayrıca
çalışmamızda, radyolojik kontrolde Cobb açısı ölçümünün yeniden yapılabilmesi için
geçmesi önerilen en az 6 aylık süre geçmediği için açı ölçümü yapılamamış,
dolayısıyla da egzersizin Cobb açısı üzerinde ne gibi bir etki oluşturduğu
belirlenememiştir. Bu nedenle ilerleyen dönemde bireylerin uzun dönem takip
sonuçları incelenerek bu kıyaslamayı yapma imkanına sahip olabileceğimizi
düşünüyoruz.
Çalışmamızda 6 haftalık Schroth egzersiz programının solunum fonksiyonları
üzerine etkisi değerlendirilmiştir. Başlangıç değerlendirmesinde FEV1/FVC oranı
normal aralıkta olduğu için restriktif veya obstrüktif bir bulgu düşünülmemiştir,
egzersiz programı sonrası bu normal oranda değişiklik oluşmamıştır. Spirometrik test
sonuçlarına göre egzersiz programı sonrası FEV1 litre ve yüzde olarak, FVC litre
olarak ve PEF litre ve yüzde olarak değerlendirildiğinde anlamlı artış belirlenmiştir.
FEF2575 dğerlerinde değişiklik oluşmadığından küçük havayolları obstrüksiyonunu
etkilememiştir. Moramarco ve ark. yaptığı çalışmada 36 idiyopatik skolyozlu bireye
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fonksiyonlarında olumlu yönde artış belirlenmiştir (215). Bir diğer çalışmada 30
idiyopatik skolyozlu genç bireye asimetrik solunum egzersizi programı 5 hafta
boyunca uygulanmış ve solunum fonksiyonlarında olumlu yönde belirgin gelişme
tespit edilmiştir (216). 6 haftalık 3 boyutlu egzersiz uygulamasının solunum
fonksiyonları üzerinde olumlu etkilerini gösteren çalışmamız, literatürdeki çalışmaları
desteklemektedir. Skolyozlu bireylerin pulmoner fonksiyonlarının bozulmasında
yalnızca tek bir faktörün rol oynamadığı, pulmoner bozuklukların ciddiyetinin spinal
deformitenin birleşik özelliklerine bağlı olduğu bildirilmiştir. Apikal vertebra
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seviyesinin, eğriliğin açısının ve hastanın yaşının da pulmoner fonsiyonların
etkileniminde önemli rol oynayabileceği araştırmacılar tarafından bildirilmiştir (217).
İdiyopatik skolyoz tanısı almış ileri yaştaki skolyoz vakaları üzerinde yapılan bir diğer
çalışmada yaş ve eğriliğin derecesinin artış göstermesiyle ciddi solunum
problemlerinin varlığı görülmüş, çalışmadaki en yüksek eğriliğe sahip bireyin (1020)
solunum yetmezliği yaşadığı bildirilmiştir (218). Çalışmamızda ise genç yaş grubu
bireyler değerlendirmeye alındığı için ileri yaş solunum fonksiyonları açısından bir
değerlendirme yapma imkanına sahip olunamamıştır.
Çalışmamızda genç idiyopatik skolyozlu bireylerin vücut farkındalığı ve vücut
farkındalığının Schroth yöntemi ile nasıl değiştiği de incelenmiştir. Buna göre
çalışmamızdaki idiyopatik skolyozlu genç bireylerin Vücut Farkındalığı Anketi’nden
elde ettikleri 126 üzerinden ortalama 97 skor ile iyi düzeyde vücut farkındalığına sahip
oldukları söylenebilir. Vücudun uzaydaki pozisyon algısı insanlarda çoğunlukla
duyularla gerçekleşir. Bu vestibüler, vizüel ve proprioseptif nöral yollardan gelen
girdilerin bir sonucudur. Visiomotor koordinasyon ve uzay algısı için beynin duyusal
girdi ve motor cevap arasındaki boşluğun soyut, nöral tasvirini kullandığı fikrini
destekleyen güçlü çalışmalar vardır (219). Bu nöral tasvirlerin görsel olmayan vücut
veya dünya merkezli koordinatlara adapte olduğu görülmektedir. Retina dışı
koordinatlardaki mekânsal bilgi kişinin uzayda doğru davranış için gerekli bir önkoşul
olan görsel uzaya göre vücut konumunu belirlemesini sağlar. Böyle bir referans
çerçevesi elde etmek için çevresel duyu organlarının koordinatlarında kodlanan
bilgilerin dönüştürülmesi ve bütünleştirilmesi gerekir. Bu da oldukça kapsamlı bir
rehabilitasyon programı ile elde edilebilir.
Guyton’un yaptığı çalışmada kusurlu postüral denge skolyoz gelişimine katkı
sağlayan bir faktör olarak öne sürülmüştür (220). Bu bağlamda görsel ve vestibüler
giriş kusurlarını idiyopatik skolyozun olası bir nedeni olarak kapsamlı şekilde Herman
ve Sahlstrand’ın yaptığı çalışmalarda incelenmiştir (221-228). Çalışmamızda 6
haftalık üç boyutlu egzersiz uygulaması sonrası bireylerin vücut farkındalığında
anlamlı bir değişim tespit edilmemiştir. Bunun nedeni olarak bireylerin zaten
başlangıçta iyi düzeyde vücut farkındalıklarının olması, dolayısıyla daha fazla bir
değişim meydana gelmesi için belki de daha uzun süreli bir egzersiz uygulamasına
ihtiyaç olduğu düşünülebilir.
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Özetle, çalışmamızın sonucunda 1. hipotezimiz olan “idiyopatik skolyozlu
genç bireylerde Schroth egzersiz terapisinin ağrı, hareket korkusu, yaşam kalitesi
parametrelerinden en az biri üzerinde etkisi vardır” hipotezimiz, uygulanan egzersiz
programının ağrı ve yaşam kalitesi üzerindeki olumlu etkileri göz önüne alınarak kabul
edilmiştir.
LİMİTASYONLAR
Çalışmamızda uygulanan egzersiz programının süresinin 6 hafta ile
sınırlandırılmış olmasının, değerlendirilen bazı parametrelerde (hareket korkusu,
vücut farkındalığı, postür gibi) tedavi etkisinin oluşmamasına neden olmuş olabileceği
düşünüldüğünden, bu süre çalışmamızın bir limitasyonu olarak kabul edilebilir. Daha
uzun süreli bir program uygulamasının egzersiz programının birçok parametre
üzerindeki etkinliğinin daha iyi anlaşılabilmesine olanak sağlayacağı düşüncesindeyiz.
Çalışmamızda güç analizi sonucuna göre %80 güç için çalışmaya dahil edilen
birey sayısının yeterli olduğu belirlenmesine rağmen; eğrilik sayısı, eğrilik şekli, açısal
benzerlik bakımından daha homojen bir grup üzerinde, daha fazla olgu sayısı ile
yapılacak bir çalışmanın daha objektif sonuçlar verebileceği görüşündeyiz.
Çalışma grubumuzun çoğunluğunu okul çağı gençlerin oluşturmasından ve
çalışma dönemimizin bir bölümünün okul dönemine denk gelmesinden kaynaklı ev
egzersiz programlarının bazı bireyler tarafından önerildiği düzeyde yapılmasında
yorgunluk düzeyi açısından bireylere ekstra yük getirmiş olduğu belirlenmiş
olduğundan bu durumun çalışmamızda bir limitasyon oluşturduğu düşüncesindeyiz.
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6. SONUÇ VE ÖNERİLER
İdiyopatik skolyoz toplumda yüksek prevalansa sahip bir hastalık olması
açısından klinikte en çok karşılaşılan hastalıklardan bir tanesidir. Geçmişte ağrısız bir
durum olarak ifade edilmesine rağmen günümüzde ağrı şikâyeti ile doktora
müracaatlar azımsanamayacak düzeydedir. Bu nedenle, sırt ağrısı olan idiyopatik
skolyozlu genç bireyler üzerinde gerçekleştirilen bu çalışmanın sonuçları aşağıdaki
gibi özetlenmiştir:
1. Çalışmamızda idiyopatik skolyozu olan genç bireylerde 6 haftalık 3 boyutlu
Schroth egzersiz yöntemi uygulamasının ağrı, solunum fonksiyonları ve yaşam
kalitesi üzerine olumlu etkileri gösterilmiş, ancak bu sürenin hareket korkusu,
vücut farkındalığı ve postüral düzgünlük üzerindeki etkileri belirlemede yeterli
olmadığı sonucuna varılmıştır.
2. Klasik yöntemlere nazaran Schroth yönteminin idiyopatik skolyoz tedavisinde
eğriliğin açısının azaltılması, fonksiyonel düzeyin artırılması ve yaşam kalitesi
üzerine etkinliği her ne kadar daha önceki çalışmalarda gösterilmiş olsa da,
çalışmamız bu bireylerde Schroth yönteminin ağrı, hareket korkusu ve yaşam
kalitesi üzerine etkilerinin birlikte araştırıldığı literatürdeki ilk çalışmadır.
3. Çalışmamız,

idiyopatik

skolyozlu

bireylerde

yalnızca

fonksiyonel

yetersizliklerin değil hareket korkusu ve vücut farkındalığı etkileniminin de
olabileceğini göstermiştir. Bu nedenle rehabilitasyon programlarının başarısı
için bu bireylerin biyopsikososyal açıdan kapsamlı bir değerlendirmeye
ihtiyacı olduğuna dikkat çekmektedir.
Çalışmamızdan elde edilen sonuçlar; idiyopatik skolyoz tedavisinde özellikle
ağrıyı ve solunum fonksiyonlarını iyileştirmek, yaşam kalitesini artırmak için klasik
konservatif tedavi yaklaşımlarına alternatif olarak Schroth tedavi yönteminin de daha
yaygın bir şekilde etkin bir tedavi yaklaşımı olarak fizyoterapistler tarafından
kullanılabileceğini göstermektedir. Bu egzersiz yöntemi düzenli aralıklarla uzun süreli
veya yoğunlaştırılmış programlar şeklinde kısa süreli ve takipli olarak kliniklerde
uygulaması yapılabilir. Bu egzersiz yönteminin hareket korkusu, vücut farkındalığı ve
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postural dizilim üzerindeki etkilerini belirlemek için daha uzun süreli ileri çalışmalara
ihtiyaç duyulmaktadır.
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8. EKLER

EK-1: Tez ile İlgili Etik Kurul Onayı
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EK-2: Tez ile İlgili Bildiriler ve Yayınlar
1.
Sözel Sunum: İdiyopatik Skolyozlu Genç Bireylerde Üç Boyutlu Skolyoz
Egzersizlerinin Ağrı ve Solunum Fonksiyonlarına Etkisi
Çelik F, Gürbüz İ.
2. Uluslararası Hipokrat Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi, Haziran 2019, İstanbul
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EK-3: Aydınlatılmış Onam Formları
ARAŞTIRMA AMAÇLI ÇALIŞMA İÇİN AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU
‘İDİOPATİK SKOLYOZU OLAN GENÇ BİREYLERDE 3 BOYUTLU
SKOLYOZ EGZERSİZLERİNİN AĞRI, HAREKET KORKUSU VE YAŞAM
KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ’ İSİMLİ ÇALIŞMA İÇİN AYDINLATILMIŞ
(BİLGİLENDİRİLMİŞ) ONAM FORMU
(Fizyoterapistin Beyanı)
İdiopatik Skolyoz hastalarında görülebilen ağrı, hareket korkusu ve yaşam
kalitesi etkilenimi üzerine 3 boyutlu skolyoz egzersizlerinin etkilerini araştırmak için
klinik ve bilimsel çalışmalara yol gösterecek yeni bir çalışma yapmaktayız.
Araştırmanın ismi “İdiopatik Skolyozu Olan Genç Bireylerde 3 Boyutlu Skolyoz
Egzersizlerinin Ağrı, Hareket Korkusu ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi”dir.
Sizin de hekiminizden bu tanıyı aldığınız ve sırt/bel bölgenizde ağrı hissettiğiniz için
bu çalışmaya katılmanızı öneriyoruz. Bu çalışmaya 10-24 yaş aralığında sizin gibi 20
bireyin katılmasını planlıyoruz.
Konya Omurga Sağlığı Eğitim Derneği’ndegerçekleştirilecek bu çalışmaya
katılımınız araştırmanın başarısı için önemlidir. Sizin de bu araştırmaya katılmanızı
öneriyoruz. Ancak hemen söyleyelim ki bu araştırmaya katılıp katılmamakta
serbestsiniz. Çalışmaya katılım gönüllülük esasına dayalıdır. Kararınızdan önce
araştırma hakkında sizi bilgilendirmek istiyoruz. Bu bilgileri okuyup anladıktan sonra
araştırmaya katılmak isterseniz formu imzalayınız.
Eğer araştırmaya katılmayı kabul ederseniz Fzt. Fatih ÇELİK tarafından
hastalığınız ile ilgili sözel ve vücut dışından uygulanacak bir cihaz ile ağrınız
değerlendirilecek, gözlemsel olarak da vücut duruşunuz incelenecek, göğüs çevre
ölçümü yapılıp 1 dakikadaki solunum sayınız sayılarak ve bir cihaz ile solunum
basıncınız ölçülecek bunun için sizden bu cihaza 2 defa üflemeniz istenecek, hareket
korkusu, vücut farkındalığı ve yaşam kalitesi değerlendirmesi için anket niteliğinde
bazı sorular sorulacaktır. Bu ilk değerlendirmemizden sonra sizi 6(altı) haftalık
egzersiz programına alacağız, bu egzersiz programı 6 hafta boyunca haftada 3 gün ve
günde 1 saat olmak üzere duruş, solunum ve kuvvetlendirme egzersizlerini kapsayan
bir programdır, ve 6 (altı) hafta sonra size ilk testlerimiz hem memnuniyet hem de
yaşam kalitesinin değerlendirilmesi için bir kez daha uygulanacaktır. Değerlendirme
sonuçları araştırma kapsamı dışında kullanılmayacak ve kimseyle paylaşılmayacaktır.
Bu çalışmaya katılmanız için sizden herhangi bir ücret istenmeyecektir.
Çalışmaya katıldığınız için size ek bir ödeme de yapılmayacaktır.
Sizinle ilgili tıbbi bilgiler gizli tutulacak, ancak çalışmanın kalitesini denetleyen
görevliler, etik kurullar ya da resmi makamlarca gereği halinde incelenebilecektir.
Değerlendirme sırasında oluşabilecek riskler: Düşünülen herhangi bir risk
bulunmamaktadır.
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Yapılacak olan eğitimin getireceği olası yararlar:
•

Bu çalışmanın sonuçlarından sağlık çalışanları ve başka hastalar da
yararlanacaktır.

Bu çalışmaya katılmayı reddedebilirsiniz. Bu araştırmaya katılmak tamamen
isteğe bağlıdır ve reddettiğiniz takdirde size uygulanan tedavide herhangi bir
değişiklik olmayacaktır. Yine çalışmanın herhangi bir aşamasında onayınızı çekmek
hakkına da sahipsiniz. Ancak araştırmacıları zor durumda bırakmamak için
araştırmadan çekileceğinizi önceden bildirmeniz uygun olacaktır.
(Katılımcının/Hastanın Beyanı)
Sayın
Fzt. Fatih ÇELİK tarafından Konya Omurga Sağlığı Eğitim
Derneği’’nde tıbbi bir araştırma yapılacağı belirtilerek bu araştırma ile ilgili
yukarıdaki bilgiler bana aktarıldı. Bu bilgilerden sonra kendimin/çocuğumun böyle bir
araştırmaya “katılımcı” (denek) olarak katılmam/katılması konusunda iznim istendi.
Eğer bu araştırmaya katılmayı kabul edersem, fizyoterapist ile aramda kalması
gereken bana /çocuğuma ait bilgilerin gizliliğine bu araştırma sırasında da büyük özen
ve saygı ile yaklaşılacağına inanıyorum. Araştırma sonuçlarının eğitim ve bilimsel
amaçlarla kullanımı sırasında kişisel bilgilerimin ihtimamla korunacağı konusunda
bana yeterli güven verildi.
Projenin yürütülmesi sırasında herhangi bir sebep göstermeden araştırmadan
çekilebilirim. (Ancak araştırmacıları zor durumda bırakmamak için araştırmadan
çekileceğimi önceden bildirmemim uygun olacağının bilincindeyim) Ayrıca
benim/çocuğumun tıbbi durumuna herhangi bir zarar verilmemesi koşuluyla
araştırmacı tarafından araştırma dışı tutulabilirim.
Araştırma için yapılacak harcamalarla ilgili herhangi bir parasal sorumluluk
altına girmiyorum. Bana da bir ödeme yapılmayacaktır.
İster doğrudan, ister dolaylı olsun araştırma uygulamasından kaynaklanan
nedenlerle meydana gelebilecek herhangi bir sağlık sorununun ortaya çıkması halinde,
her türlü tıbbi müdahalenin sağlanacağı konusunda gerekli güvence verildi. (Bu tıbbi
müdahalelerle ilgili olarak da parasal bir yük altına girmeyeceğim).
Araştırma sırasında çocuğumda bir sağlık sorunu ile karşılaştığımda; herhangi
bir saatte, Fzt. Fatih ÇELİK’i 0(505)*****32no’lu telefonundan arayabileceğimi
biliyorum.
Bu araştırmaya katılmak zorunda değilim ve katılmayabilirim. Araştırmaya
katılmam konusunda zorlayıcı bir davranışla karşılaşmış değilim. Eğer katılmayı
reddedersem, bu durumun fizyoterapi programıma ve fizyoterapist ile olan ilişkime
herhangi bir zarar getirmeyeceğini de biliyorum.
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Bana yapılan tüm açıklamaları ayrıntılarıyla anlamış bulunmaktayım. Kendi
başıma belli bir düşünme süresi sonunda adı geçen bu araştırma projesinde
kendimin/çocuğumun “katılımcı” (denek) olarak yer alması kararını aldım. Bu konuda
yapılan daveti büyük bir memnuniyet ve gönüllülük içerisinde kabul ediyorum.
İmzalı bu form kağıdının bir kopyası bana verilecektir.
Katılımcı
Adı, soyadı:
Adres:
Tel:
İmza:
Görüşme tanığı
Adı, soyadı:
Adres:
Tel:
İmza:
Katılımcı ile görüşen fizyoterapist
Adı soyadı, unvanı:Fzt.Fatih ÇELİK
Adres: Konya Omurga Sağlığı Eğitim Derneği Selçuklu/Konya
Tel: 0(505) *****32
İmza:
Sorumlu Araştırmacı
Adı, soyadı:Doç.Dr.İpek GÜRBÜZ
Adres:
:HacettepeÜniversitesi,
SağlıkBilimleriFakültesi,
FizyoterapiveRehabilitasyonBölümü, 06100 Samanpazarı / Ankara
Tel: 0(312) *****25/**9
İmza:

77

EK-4: Değerlendirme Formu ve Anketler
DEĞERLENDİRME FORMU
Tarih:
Vaka No
: ……………………………………
Yaşı
: ……………………………………
Boy
: ……………………………………
Kilo
: ……………………………………
VKİ
: ……………………………………
Teşhis yaşı : ……………………………………
Daha önce alınan tedaviler:
Kullanılan ilaçlar:
Özgeçmiş: (Başka hastalıklar):
Soygeçmiş (ailedeki rahatsızlıklar):
Hikaye:

1.
AĞRI
Ağrı Bölgesi:
a)
1.

GAS
İstirahat

2.

Hareket

3.

Egzersiz
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b)

Algometre :

1.
Test : ………….
2.
Test : ………….
3.
Test : ………….
Ortalama : ………….
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2.

POSTÜR (NEW YORK POSTÜR DEĞERLENDİRME TESTİ)

80

81

3. SOLUNUM
a. FEV1, FVC, VC : Spirometre ölçüm sonuçları çıktıları eklenecektir.

b. Solunum Frekansı: …………. /dk

4. Hareket Korkusu

SKOR :
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5. Vücut Farkındalığı

SKOR

:
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6.

YAŞAM KALİTESİ (SRS-22r) FORMU

SRS-22r ANKETİ
Doğum Tarihi : ……./………/……………
Bugünün tarihi : ……./……./…………..
………..
Dosya Numarası: ………………………..

Yaş : ……….. /

Bu anketle sırtınızın ve belinizin şu andaki durumunu değerlendirmek
istiyoruz. Bu nedenle bu soruları kendinizin yanıtlaması bizim için çok
önemli. Lütfen tüm sorularda kendinize en uygun olan cevabı daire içine
alınız.
1. Aşağıdaki cevaplardan hangisi geçtiğimiz 6 ay süresince sizin yaşadığınız
ağrıyı en iyi şekilde tarif eder?
Hiç
Hafif
Orta
Orta şiddetli
Şiddetli
2. Aşağıdaki cevaplardan hangisi geçtiğimiz 1 ay süresince sizin yaşadığınız
ağrıyı en iyi şekilde tarif eder?
Hiç
Hafif
Orta
Orta şiddetli
Şiddetli
3. Son 6 ay boyunca çok sinirli bir kişi miydiniz?
Hiçbir zaman
Çok nadir
Bazen
Çoğu zaman
Her zaman
4. Eğer hayatınızın geri kalanını sırtınızın şu andaki şekli ile geçirecek
olsanız bu konumda kendinizi nasıl hissederdiniz?
Çok mutlu
Mutlu
Ne mutlu ne de mutsuz
Mutsuz
Çok mutsuz
5. Şu anda ne kadar hareket edebiliyorsunuz?
Yatağa tekerlekli sandalyeye bağlı olarak
Tek başıma hareket edemiyorum
Hafif işler ev işleri yapabiliyorum
Orta ağırlıkta işler ve yürüyüş, bisiklet sürme gibi hafif sporlar
yapabiliyorum
Hiçbir kısıtlama olmaksızın her hareketi yapabiliyorum
6. Kıyafetinizin içinde kendinizin nasıl göründüğünü düşünüyorsunuz?
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Çok güzel
Güzel
Orta güzellikte
Kötü
Çok kötü
7. Son 6 ay içerisinde hiçbir şeyin sizi neşelendiremeyeceği kadar moraliniz
bozuk oldu mu?
Çok sık
Sık
Arada sırada
Çok ender
Hiçbir zaman
8. İstirahat sırasında bel veya sırt ağrınız oluyor mu?
Çok sık
Sık
Arada sırada
Çok ender
Hiçbir zaman
9. Şu anda iş ya da okulda ne kadar hareket edebildiğinizi düşünüyorsunuz?
%100 normal hareket ediyorum
%75 normal hareket ediyorum
%50 normal hareket ediyorum
%25 normal hareket ediyorum
%0 normal hareket ediyorum
10. Aşağıdaki cevaplardan hangisi gövdenizin görünüşünü en iyi şekilde ifade
eder?
Çok güzel
Güzel
Orta güzellikte
Kötü
Çok kötü
11. Aşağıdakilerden hangisi beliniz veya sırtınız için kullandığınız ilaçları en
iyi şekilde tarif eder?
Hiç ilaç kullanmıyorum
Uyuşturucu özelliği olmayan ağrı kesicileri haftada bir veya daha az
kullanıyorum
Uyuşturucu özelliği olmayan ağrı kesicileri günlük kullanıyorum
Uyuşturucu özelliği olan ağrı kesicileri haftada bir veya daha az
kullanıyorum
Uyuşturucu özelliği olan ağrı kesicileri günlük kullanıyorum
12. Beliniz veya sırtınızdaki problem ev içinde yaptığınız işlere engel oluyor
mu?
Hiçbir zaman
Çoğu ender
Arada sırada
Nadiren
Çoğu zaman
13. Son 6 ay boyunca kendinizi ne kadar süre sakin ve huzurlu hissettiniz?
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Her zaman
Çoğu zaman
Bazen
Çok ender
Hiçbir zaman
14. Beliniz veya sırtınızın durumunun başka insanlarla olan ilişkinizi
etkilediğini düşünüyor musunuz?
Etkilemiyor
Biraz etkiliyor
Orta derecede etkiliyor
Sıklıkla etkiliyor
Çok fazla etkiliyor
15. Beliniz veya sırtınızdaki problem ailenizin ekonomik sıkıntılar çekmesine
neden oluyor mu?
Çok fazla neden oluyor
Sıklıkla neden oluyor
Orta derecede etkiliyor
Biraz etkiliyor
Hiç etkilemiyor
16. Son 6 ay içerisinde kendinizi hiç mutsuz ve kederli hissettiniz mi?
Hiçbir zaman
Çok ender
Arada sırada
Sık sık
Çok sık
17. Son 3 ay içinde işten/okuldan hiç sırt/bel ağrısı nedeniyle izin aldınız mı?
Eğer aldıysanız kaç gün?
Hiç almadım
1 gün aldım
2 gün aldım
3 gün aldım
4 veya daha fazla gün aldım
18. Beliniz veya sırtınızın durumu arkadaşlarınız ya da ailenizle dışarı
çıkmanızı kısıtlıyor mu?
Hiçbir zaman
Çok ender
Arada sırada
Sık sık
Çok sık
19. Beliniz veya sırtınızın şu anki haliyle kendinizi çekici buluyor musunuz?
Evet kendimi çok çekici buluyorum
Evet kendimi oldukça çekici buluyorum
Ne çekici ne değilim
Hayır pek fazla değilim
Hayır kendimi hiç çekici bulmuyorum
20. Son 6 ay içinde mutlu bir insan mıydınız?
Hiçbir zaman
Çok ender
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Bazen
Çoğu zaman
Her zaman
21. Bel veya sırt ağrınıza uygulanan tedavinin sonucundan tatmin oldunuz
mu?
Çok memnun kaldım
Memnun kaldım
Ne memnunum ne de değilim
Biraz hayal kırıklığı oldu
Tamamen hayal kırıklığı oldu
22. Şu anki değerlendirmeniz sonucunda aynı hastalık için size yine aynı
tedavi önerilseydi kabul eder miydiniz?
Kesinlikle evet
Muhtemelen evet
Emin değilim
Muhtemelen etmezdim
Kesinlikle etmezdim
Bu anketi sabırla tamamladığınız için teşekkür ederiz. Lütfen yorumunuz
varsa yazınız.
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EK-5: Orjinallik Ekran Görüntüsü
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EK-6: Dijital Makbuz
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