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ÖZET
Bu çal›flman›n amac› diz osteoartriti olan hastalarda kapl›ca tedavisinin etkinli¤ini araflt›rmakt›r. Çal›flmay
a
American College of Rheumatology kriterlerine göre diz osteoartriti tan›s› konulan yafl ortalamas› 58.37±5.8
9
olan 32 kad›n hasta al›nd›. Hastalar rastgele iki gruba ayr›ld›. Birinci gruba Balçova Kapl›calar›nda 15
seans kapl›ca tedavisi ve ev egzersiz program› verildi. ‹kinci gruba ise sadece ev egzersiz program› verildi.
Hastalar tedavi öncesinde ve tedavi bitiminde de¤erlendirildiler. De¤erlendirme parametreleri olarak;
Western Ontario MacMaster Questionnaire (WOMAC) a¤r› (0-25), WOMAC eklem kat›l›¤› (0-10), WOMAC
fiziksel fonksiyon (0-85) skorlar›, goniometrik olarak eklem hareket aç›kl›¤› ölçümleri, Nottingham Sa¤l›k
Profili ve a¤r› için vizüel analog skala kullan›ld›.
Çal›flma sonunda istirahatte, yürüyüfl ve merdiven inip-ç›kma s›ras›nda a¤r›, WOMAC a¤r›, eklem kat›l›¤› ve
fiziksel fonksiyon skorlar› her iki grupta da istatistiksel olarak anlaml› derecede düzeldi (p<0.05). Kapl›ca
tedavisi sonras›nda Notthingham Sa¤l›k Profili’nin alt gruplar›ndan a¤r›, fiziksel aktivite ve emosyonel
reaksiyon skorlar›nda istatistiksel olarak anlaml› fark bulunurken (p<0.05), yorgunluk, sosyal izolasyon ve
uyku skorlar›nda fark saptanmad› (p>0.05). Kontrol grubunda ise sadece a¤r› ve fiziksel aktivite skorlar›nd
a
anlaml› düzelme saptand› (p<0.05). Gruplar karfl›laflt›r›ld›¤›nda kapl›ca tedavisinin emosyonel reaksiyonlara
da etkili oldu¤u ancak egzersiz grubunda bu etkinin olmad›¤› görüldü. Di¤er parametrelerdeki düzelmelerde
ise istatistiksel anlaml› fark bulunamad› (p>0.05).
Bu sonuçlarla diz osteoartritinde iyi düzenlenmifl egzersiz program›n›n da kapl›ca tedavisi kadar etkin
oldu¤u düflünülmekle birlikte olgu say›s›n›n artt›r›larak uzun dönem sonuçlar›n›n de¤erlendirilmesinin daha
uygun olaca¤› görüflündeyiz.
SUMMARY
This study is designed to assess the efficacy of balneotherapy in patients with osteoarthritis of the knees.
32 patients fulfilling the diagnostic criteria of American College of Rheumatology were included in the study.
The patients were divided into two groups. Group 1 was treated with balneotherapy for 3 weeks in Balçova
Spa and home exercise therapy. Group 2 was only treated with home exercise therapy. The evaluation
parameters were; self reported Western Ontario MacMaster Questionnaire (WOMAC) pain, WOMAC joint
stiffness, WOMAC physical function scores, range of motion assessment with goniometry, crepitus, Nottingha
m
Health Profile, and visuel analog scale for pain.
At the end of the therapy there is statistically significant improvements in all WOMAC and pain scores in
both groups (p<0.05). After balneotherapy we found statistically significant improvements in the pain,

banyo, toplam 15 seans, 5 dakikadan bafllay›p
günde bir dakika artt›rarak maksimum 15
dakika olacak flekilde girdiler. Ayr›ca hastalara
3 hafta boyunca, her gün, günde üç kez her
bir egzersizi 10 kez yapacak flekilde ev egzersiz
program› verilerek bu egzersizleri evde yapmalar› istendi. Ev egzersiz program› kuadriseps, hamstring ve adduktor izometrik; düz
bacak kald›rma, kalça abduksiyon, adduksiyon, ekstansiyon; diz fleksiyon, ekstansiyon,
terminal ekstansiyon egzersizleri izotonik ve
güçlendirme (1 kg-2 kg) ve kapal› kinetik zincir
egzersizlerinden (mini çömelme) oluflmaktayd›. ‹kinci gruptaki 16 hasta da kontrol grubu
olarak al›nd› ve ayn› ev egzersiz program›
verildi. Hastalar›n tedavi boyunca sadece
parasetamol kullan›m›na izin verildi. Tedavi
öncesinde ve tedavi bitiminde hastalar›n de¤erlendirilmeleri yap›ld›. Ayr›ca kapl›ca tedavisi
süresince haftada bir kontrol muayeneleri
yap›ld› ve yak›nmalar› sorguland›. De¤erlendirme parametreleri olarak olarak Western
Ontario MacMaster Questionnaire (WOMAC)
a¤r› skoru (0-25), WOMAC eklem kat›l›¤› skoru
(0-10), WOMAC fiziksel fonksiyon skoru (0-85)
(yüksek skorlar daha fazla özürlülü¤ü gösterir), goniometrik olarak eklem hareket aç›kl›¤›
ölçümleri; istirahat s›ras›nda, yürürken ve
merdiven inip ç›karken oluflan a¤r› fliddetleri
Vizüel Analog Skala (VAS) ile (0-10 cm) de¤erlendirildi. Ayr›ca yaflam kalitesinin de¤erlendirilmesinde a¤r›, fiziksel aktivite, uyku, yorgunluk, sosyal izolasyon ve emosyonel reaksiyonlar› sorgulayan bir sa¤l›k sorgulamas› fleklinde olan Notthingham Sa¤l›k Profili (NSP) kullan›ld›. NSP’de 6 bölümde toplam 38 soru
bulunmaktad›r ve her bir bölümde 0-100 aras›
puanlama sistemi kullan›l›r. 100 en kötü
sa¤l›k durumunu ifade eder. NSP geçerlili¤i ve
güvenilirli¤i kan›tlanm›fl bir testtir. Verilerin
istatistiksel analizleri SPSS program› ile gruplar›n karfl›laflt›r›lmas› Mann Whitney-U testi;
tedavi sonras›-öncesi grup içi karfl›laflt›rma
Wilcoxon testleri kullan›larak yap›ld›.

Çal›flmaya al›nan her iki grup hastan›n yafl,
cinsiyet ve vücut kütle indeksleri birbirine
benzerdi (p>0.05). Hastalar›n demografik özellikleri Tablo 1’de verilmifltir.
Say› 1-2,

Kapl›ca ve kontrol grubundaki hastalar›n tedavi öncesi ve tedavi sonras› VAS ve WOMAC
skorlar›n›n sonuçlar› Tablo 3 ve 4’te verilmifltir. Çal›flma sonunda VAS, WOMAC skorlar›
her iki grupta da istatistiksel olarak anlaml›
derecede düzelmifltir (p<0.05).
Kapl›ca ve tedavi grubundaki hastalar›n tedavi
öncesi ve sonras› NSP alt gruplar›ndaki de¤iflimler Tablo 5’de verilmifltir. Tedavi öncesinde kapl›ca ve kontrol grubundaki hastalar›n NSP skorlar› karfl›laflt›r›ld›¤›nda iki grup aras›nda istatistiksel anlaml› fark saptanmam›flt›r (p>0.05).
Tablo 1. Hastalar›n Demografik Özellikleri
Kapl›ca Grubu Kontrol Grubu
Ort±SS
Ort±SS
Yafl (y›l)

58.43 ± 6.35

58.31 ± 5.60

VK‹ (vücut a¤›rl›¤›/boy2)

30.0 ± 5.39

28.18 ± 3.52

Cins

16 Kad›n

16 Kad›n

16

16

Olgu say›s› (n)

Tablo 2. Tedavi öncesinde gruplar›n karfl›laflt›r›lmas›
Kapl›ca Grubu Kontrol Grubu
Ort±SS
Ort±SS
‹stirahat a¤r›s› (VAS)
(0-10 cm)

4.66 ± 3.03

3.5 ± 2.44

Yürüme a¤r›s› (VAS)
(0-10 cm)

5.35 ± 2.45

5.87 ± 2.24

Merdiven inip-ç›kma
a¤r›s› (VAS)
(0-10 cm)

7.59 ± 2.66

7.12 ± 1.40

16.12 ± 2.75

14.25 ± 3.33

WOMAC (a¤r›)
(0-25)
WOMAC (eklem kat›l›¤›)
(0-10)

SONUÇLAR

Cilt 7,

Tedavi öncesinde kapl›ca ve kontrol grubundaki hastalar›n VAS ve WOMAC a¤r›, eklem
kat›l›¤› ve fiziksel fonksiyon skorlar›n›n karfl›laflt›r›lmas›nda WOMAC eklem kat›l›¤› ve fiziksel
fonksiyon skorlar› hariç istatistiksel olarak
anlaml› bir fark saptanmam›flt›r (Tablo 2).

Ocak-Nisan

2001

6.12 ± 2.06

4.12 ± 1.78*

WOMAC (fiziksel fonksiyon) 55.62 ± 14.52 48.37 ± 8.67*
(0-85)
VAS: Vizüel analog skala
WOMAC: Western Ontario MacMaster Questionnaire
* : p<0.05
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Tablo 3. Kapl›ca grubundaki hastalar›n tedavi öncesi ve
tedavi sonras› de¤erlendirmeleri
Tedavi öncesi
(ort±SD)

Tedavi sonras›
(ort±SD)

‹stirahat a¤r›s › (VAS)
(0-10 cm)

4.66 ± 3.03

1.86 ± 2.29*

Yürüme a¤r›s› (VAS)
(0-10 cm)

5.35 ± 2.45

2.78 ± 2.19*

Merdiven inip-ç›kma
a¤r›s› (VAS)
(0-10 cm)

7.59 ± 2.66

4.23 ±2.37*

WOMAC (a¤r›)
(0-25)

16.12 ± 2.75

11.18 ± 4.21*

6.12 ± 2.06

4.81 ± 1.83*

WOMAC (eklem kat›l›¤›)
(0-10)

WOMAC (fiziksel fonksiyon) 55.62 ± 14.52
(0-85)

41.81 ± 12.66*

Çal›flma sonucunda kapl›ca tedavisi sonras›nd a
NSP’nin alt gruplar›ndan a¤r›, fiziksel aktivite
ve emosyonel reaksiyon skorlar›nda istatistiksel olarak anlaml› fark bulunurken (p<0.05),
yorgunluk, sosyal izolasyon ve uyku skorlar›nda
fark saptanmad›. Kontrol grubunda ise sadece
a¤r› ve fiziksel aktivite skorlar›nda anlaml›
düzelme saptand› (p<0.05).
Gruplara bak›ld›¤›nda kapl›ca tedavisinin emosyonel reaksiyonlara da etkili oldu¤u ancak
egzersiz grubunda bu etkinin olmad›¤› görüldü
(Tablo 5). Di¤er parametrelerdeki düzelmeler
karfl›laflt›r›ld›¤›nda ise iki grup aras›nda istatistiksel anlaml› fark bulunamad› (Tablo 6).
Tablo 6. Tedavi sonras›nda Gruplardaki Düzelmeler ve
Karfl›laflt›r›lmas›*

VAS: Vizüel analog skala
WOMAC: Western Ontario MacMaster Questionnaire
* : p<0.05

Kapl›ca Grubu Kontrol Grubu
(Ort±SD)
(Ort±SD)

Tablo 4. Kontrol grubundaki hastalar›n tedavi öncesi ve
tedavi sonras› de¤erlendirmeleri
Tedavi öncesi
(ort±SD)

Tedavi sonras›
(ort±SD)

‹stirahat a¤r›s› (VAS)
(0-10 cm)

3.5 ± 2.44

1.37 ± 1.82*

Yürüme a¤r›s› (VAS)
(0-10 cm)

5.87 ± 2.24

2.93 ± 2.08*

Merdiven inip-ç›kma
a¤r›s› (VAS)
(0-10 cm)

7.12 ± 1.40

3.68 ± 1.92*

WOMAC (a¤r›)
(0-25)

14.25 ± 3.33

8.81 ± 3.18*

WOMAC (eklem kat›l›¤›)
(0-10)

4.12 ± 1.78

3.18 ± 1.42*

WOMAC (fiziksel fonksiyon) 48.37 ± 8.67
(0-85)

32.81 ± 9.74*

‹stirahat a¤r›s› (VAS)
(0-10 cm)

2.8 ± 2.5

2.12 ± 1.36

Yürüme a¤r›s› (VAS)
(0-10 cm)

2.57 ± 1.96

2.93 ± 0.92

Merdiven inip-ç›kma
a¤r›s› (VAS)
(0-10 cm)
WOMAC (a¤r›)
(0-25)
WOMAC (eklem kat›l›¤›)
(0-10)

3.36 ± 2.41

3.43 ±1.99

4.93 ± 3.56

5.43 ± 1.78

1.31 ± 1.95

0.93 ± 0.92

WOMAC (fiziksel fonksiyon) 13.81 ± 9.21
(0-85)

15.56 ± 6.91

NSP A⁄RI
(0-100)

39.66 ± 26.60

34.06± 19.02

NSP F‹Z‹KSEL AKT‹V‹TE 19.47 ± 21.70
(0-100)

10.83 ± 12.28

VAS: Vizüel analog skala
WOMAC: Western Ontario MacMaster Questionnaire
NSP: Notthingham Sa¤l›k Profili
* Gruplar aras› karfl›laflt›rma, Mann Whitney-U testi, p>0.05.

VAS: Vizüel analog skala
WOMAC: Western Ontario MacMaster Questionnaire
* : p<0.05

Tablo 5. Nottingham Sa¤l›k Profilinin Alt Gruplar›ndaki Düzelmeler
Kapl›ca Grubu
(ort±SD)

A¤r›
Fiziksel aktivite
Uyku
Yorgunluk
Sosyal izolasyon
Emosyonel reaksiyonlar

Kontrol Grubu
(ort±SD)

Tedavi öncesi

Tedavi sonras›

Tedavi öncesi

Tedavi sonras›

72.72 ± 25.29
43.12 ± 19.56
44.69 ± 35.32
57.52 ± 39.86
10.95 ± 19.51
22.57 ± 18.32

33.06 ± 24.29*
23.64 ± 12.68*
31.15 ± 28.25
44.55 ± 40.06
5.36 ± 16.54
11.10 ± 16.58*

66.78 ± 25.92
38.33 ± 22.0
41.48 ± 37.28
55.69 ± 41.24
24.39 ± 23.38
22.70 ± 29.03

32.81 ± 24.30*
27.49 ± 18.23*
37.45 ± 34.02
47.64 ± 35.66
22.99 ± 22.75
22.70 ± 29.03

* : p<0.05
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Ege Fiz T›p Reh Der

TARTIfiMA
Osteoartritli hastalar›n tedavisinde balneoterapi en eski tedavi flekillerinden biridir. Kapl›ca
merkezlerinden yap›lan anketlerden tedavi
amaçl› gelenlerin %80 kadar›n›n bafll›ca osteoartrit olmak üzere romatizmal hastal›klar sebebiyle geldikleri görülmüfltür. Uygun olmayan
koflul ve geleneksel uygulamalara karfl›n hastalar›n ço¤u kapl›ca tedavisinden yarar gördüklerini belitmifllerdir (3).
Ancak balneoterapinin diz osteoartriti üzerine
etkilerini araflt›ran çok az kontrollü klinik
çal›flma bulunmaktad›r, ayr›ca bu çal›flmalar›n ço¤unda yaflam kalitesi ölçütleri kullan›lmam›flt›r (5,7). Yap›lan çal›flmalarda kapl›ca
tedavisi osteoartritte inflamatuar artritlerde
oldu¤u kadar etkin bulunamam›flt›r. Bu belki
de bu hastal›k için irreversibl eklem hasar›ndan kaynaklanmaktad›r ve genellikle bildirilen iyileflmeler enflamatuar artritlerden daha
k›sa sürelidir (7,8). Bu kontrolsüz çal›flmalardan biri Elkayam ve arkadafllar›n›n yapt›¤›
çal›flmad›r (9). ‹ki haftal›k bir kapl›ca tedavisi
program› ile 12 diz osteoartritli hastada gece
a¤r›s›, pasif eklem hareketleri ile a¤r›, palpasyon ile hassasiyette azalma ve Lequesne indeksinde düzelme saptam›fllar ve düzelmenin
6 ay devam etti¤ini söylemifllerdir. Sukenik ve
arkadafllar› yapt›klar› bir kontrollü çal›flmada
diz osteoartritinde kapl›ca gruplar›nda anlaml›
bir düzelme saptam›fllar ancak ayn› düzelmenin kontrol grubunda olmad›¤›n› söylemifllerdir (10). Nguyen ve ark. ise 64 diz osteoartritli
hasta ile yapt›klar› prospektif randomize ve
kontrollü çal›flmada kapl›ca tedavisinin yararl›
etkisi oldu¤unu ve bu etkinin 24 haftaya kadar devam etti¤ini göstermifllerdir. Ayr›ca bu
çal›flmada yaflam kalitesi indeksi (AIMS) de
kullan›lm›flt›r (11). Yine Altan ve ark. diz osteoartritinde yapt›klar› kontrollü bir çal›flmada
a¤r›, inaktivite kat›l›¤›, 15 m. yürüme mesafesi ve aktif fleksiyon derecelerinde anlaml› bir
iyileflme sa¤larken kontrol grubunda bir de¤ifliklik saptamam›fllard›r (12).
Bilindi¤i üzere osteoartritin neden oldu¤u a¤r›
ve fonksiyon kayb›n›n klinik önemi gün
geçtikçe artmaktad›r. A¤r›dan kaynaklanan
fiziksel özürlülük ve fonksiyonel kapasite
kayb› yaflam kalitesini düflürür ve daha ileri
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mortalite ve morbidite için riskleri artt›r›r. Biz
de kapl›ca tedavisinin diz osteoartritinde a¤r›,
eklem kat›l›¤› ve fonksiyon ve yaflam kalitesi
üzerine olan etkilerini araflt›rmak için kontrollü bir çal›flma planlad›k. Reilly ve arkadafllar›n›n da gösterdi¤i gibi kuadriseps güçsüzlü¤ü, diz a¤r›s› ve toplum içinde yaratt›¤› özürlülük ile güçlü bir iliflki gösterir, bu da terapötik yaklafl›m için önemlidir (13). Çal›flmalarda ev egzersiz program› ile diz a¤r›s› ve fonksiyonunun düzeltilebildi¤i gösterilmifltir (14,15).
Bu nedenle kontrol grubu hastalar›m›za da
osteoartrit için düzenlenmifl uygun ev egzersiz
program› verildi ve kapl›ca tedavisinin ev egzersiz program›na bir üstünlü¤ü olup olmad›¤›n›
araflt›r›lmak istenildi. Çal›flma sonunda diz osteoartritinde iyi düzenlenmifl ev egzersiz program›n›n erken dönemde kapl›ca tedavisi kadar
etkin oldu¤u saptand›. Green ve ark. da kalça
osteoartritinde hidroterapi ile egzersiz grubunu
karfl›laflt›rm›fllar ve her iki grupta da anlaml›
düzelmeler saptamakla birlikte hidroterapinin
egzersize ek üstünlü¤ü olmad›¤›n› ileri sürmüfllerdir (16). Ancak bu çal›flmada hidroterapi
uygulamas›n›n haftada 2 gün olmas› nedeniyle beklenen yarar› görememifl olmalar› da
olas›d›r. Bizim çal›flmam›zda bu çal›flmadan
farkl› olarak balneoterapinin ilave etkilerini de
görmemiz beklenirdi. Ancak bu çal›flmam›zdaki hasta grubu Nguyen (11) ve Sukenik’in
(10) çal›flmalar›nda oldu¤u gibi termal bir
otelde kalarak kapl›ca tedavisi almay›p evlerinden gidip gelerek tedavi gördüler. Bu da
kapl›ca otelinde kalma, günlük ortam›ndan
uzaklaflma, daha iyi istirahat, klimatik ve psikolojik faktörlerden etkilenme gibi balneoterapinin ilave etkilerini s›n›rlam›flt›r. Çal›flmam›z›n di¤er k›s›tl›l›klar› ise olgu say›m›z›n az
olmas›, gruplar›n rastgele oluflturulmas›na
karfl›n kapl›ca grubundaki hastalar›n bafllang›ç WOMAC eklem sertli¤i ve fonksiyon skorlar›n›n kontrol grubuna göre daha kötü olmas›
ve uzun dönem tedavi sonuçlar›n›n takibinin
olmamas› fleklinde belirtilebilir.
Sonuç olarak bu çal›flmada diz osteoartriti olan
hastalarda kapl›ca tedavisinin erken dönemde
ev egzersiz tedavisine üstünlü¤ü gösterilememifltir. Bu konuda uzun dönem sonuçlar›n›n
yer ald›¤› büyük serilerde yap›lm›fl kontrollü
çal›flmalara gereksinim bulunmaktad›r.
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