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Özet

Summary

Osteoartrit (OA) en s›k görülen artrit formu olup prevalans› yaﬂla birlikte art›ﬂ göstermektedir. Diz OA’s› yaﬂl›larda en s›k görülen fiziksel yetersizlik nedenidir. Elli beﬂ yaﬂ üzeri eriﬂkinlerde semptomatik diz OA prevalans› %13
olarak bildirilmiﬂtir. OA sadece eklem k›k›rda¤›n› de¤il, subkondral kemik, ligamanlar, kapsül, sinovyal membran ve periartiküler kaslar dahil tüm eklem
yap›lar›n› etkilemektedir ve bir organ›n (sinovyal eklem) bozuklu¤udur. Eklemde oluﬂan mekanik bir hasar sonucu baﬂlayan OA, eklemi iyileﬂtirme ve
anormal biyomekani¤i düzeltme çabas› olarak tan›mlanabilir. OA’n›n uzun
süredir kullan›lan primer ve sekonder olarak s›n›fland›r›lmas›ndan uzaklaﬂ›lm›ﬂt›r, çünkü OA her zaman bir duruma sekonder olarak geliﬂmektedir. Diz
OA tan›s›, klinik pratikte öykü ve fizik inceleme ile yap›lmal›d›r. Radyografi
klinik düﬂünceyi desteklemek ve baﬂka patolojileri d›ﬂlamak amaçl› kullan›l›r. Ay›r›c› tan›da di¤er inflamatuvar romatizmal hastal›klar, predispozan
hastal›klar ve lokal diz hastal›klar› düﬂünülmelidir. OA tedavisinde farmakolojik, non-farmakolojik, intraartiküler ve cerrahi tedavi seçenekleri bulunmaktad›r. Tedavide bireye özel hastal›k yönetimi oluﬂturulurken mevcut tedavi rehberleri göz önüne al›nmal›d›r. Bu derlemede güncel tedavi rehberleri detayl› olarak gözden geçirilmiﬂtir. Türk Fiz T›p Rehab Derg 2009; 55 Özel
Say› 1: 1-7.
Anahtar Kelimeler: Diz osteoartriti, etiyopatogenez, tedavi, rehberler

Osteoarthritis (OA) is the most common form of arthritis and the
prevalence of OA increases with age. It is the major contributor to
functional impairment in older adults. Symptomatic knee OA prevalence is
reported to be 13% among adults over 55 years old. OA process not only
affects the articular cartilage, but involves the entire joint, including the
subchondral bone, capsule, ligaments, synovial membrane, and periarticular
muscles and represents the failure of an organ (the synovial joint).
OA is initiated by a mechanical damage to the joint and it is a manifestation
of attempts to heal the joint and ameliorate the abnormal biomechanics.
The distinction between primary and secondary OA is not meaningful as
OA is always secondary to another disease or condition. The diagnosis of
OA in clinical practice should be made on the basis of history and physical
examination. Radiography is needed to confirm clinical suspicion and rule
out other conditions. Other inflammatory diseases, predisposing diseases
to OA and local causes of knee pain are potential differential diagnoses.
Treatment modalities for knee OA are non-pharmacological, pharmacological, intra-articular and surgical. The management of OA should be tailored for each patient and treatment guidelines should be taken into
consideration. In this article the current treatment guidelines are reviewed
in details. Turk J Phys Med Rehab 2009; 55 Suppl 1: 1-7.
Key Words: Knee osteoarthritis, etiopathogenesis, treatment, guidelines

Osteoartrit (OA) en s›k görülen artrit formu olup prevalans› yaﬂla birlikte art›ﬂ göstermektedir. Vücutta birçok eklemi etkileyebilmesine ra¤men yük taﬂ›yan eklemlerin OA’s› daha fazla özürlülü¤e neden olmaktad›r. Özellikle de OA’ya ba¤l› diz a¤r›s›n›n, yaﬂl›lardaki en
s›k görülen fiziksel yetersizlik nedeni oldu¤u belirlenmiﬂtir (1,2).

r›nda kullan›lan klinik ve radyolojik veya sadece radyolojik tan› kriterlerine göre de¤iﬂiklik gösterebilmekle birlikte, diz OA kalça OA’dan
daha s›k görülür (3,4). Diz OA, mobilitede ba¤›ml›l›k ve özürlülü¤ün
en s›k nedenidir. Elli beﬂ yaﬂ üzeri eriﬂkinlerde semptomatik diz OA
prevalans› %13 olarak bulunmuﬂtur (5). Framingham osteoartrit çal›ﬂmas› verileri, prevalans› kad›nlarda %11, erkeklerde %7 olarak bildirmektedir (6). Türkiye’de yap›lan bir prevalans çal›ﬂmas›nda ise 50
yaﬂ ve üzeri popülasyonda semptomatik diz OA prevalans› %14,8
olup kad›nlarda %22,5, erkeklerde ise %8 olarak rapor edilmiﬂtir (7).
Radyolojik diz OA prevalans›n› belirlemek amac›yla Framingham OA

Prevalans
Altm›ﬂ beﬂ yaﬂ üzeri eriﬂkin popülasyonun yaklaﬂ›k %40’›nda
semptomatik diz veya kalça OA bulunmaktad›r. Prevalans çal›ﬂmala-
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çal›ﬂmas›nda yaﬂlar› 63-94 aras›nda olan 1424 kiﬂinin diz grafisi de¤erlendirilmiﬂtir. Bu çal›ﬂmada Kellgren-Lawrence evrelemesine göre Evre 2 ve üzeri de¤iﬂiklik görülmesi radyolojik OA olarak tan›mlanm›ﬂ ve 63 yaﬂ üzerinde prevalans %33 olarak bulunmuﬂtur. Yetmiﬂ
yaﬂ alt›nda oran %27 iken, 80 yaﬂ ve üzerinde %44 olarak belirlenmiﬂtir. Bu sonuçlardan da anlaﬂ›laca¤› gibi radyolojik OA prevalans›
yaﬂla birlikte art›ﬂ göstermektedir. Semptomatik diz OA prevalans›
kad›nlarda erkeklere göre anlaml› olarak daha fazla iken (%11’e karﬂ›
%7), radyolojik OA prevalans›nda kad›nlarda sadece hafif bir art›ﬂ
gözlenmektedir (%34’e karﬂ› %31) (6).

Risk Faktörleri
Diz OA için risk faktörleri genel ve lokal olarak ikiye ayr›labilir. Genel risk faktörleri aras›nda ileri yaﬂ, obesite, genetik yatk›nl›k, geliﬂimsel bozukluklar, hipermobilite ve endokrin hastal›klar
say›labilir. Lokal risk faktörleri ise travma, eklemin yap›sal özellikleri, mesleki faktörler, baz› fiziksel aktiviteler (derin diz çökme
gibi) ve kuadriseps zay›fl›¤›d›r (8).
Genetik faktörler hastal›¤›n kuvvetli bir belirleyicisidir ve
OA’ya yatk›nl›¤›n %50’den fazlas› genetik faktörlerle aç›klanabilir (9). Vücut kütle indeksi (VK‹) 30 kg/m2 ve üzerinde olan kiﬂilerde diz OA riski 6,8 kat artmaktad›r (10). On y›ll›k bir sürede, ortalama 5,1 kg kadar kilo kayb›n›n OA geliﬂme riskini %50’den fazla azaltt›¤› gösterilmiﬂtir (11,12).
Alt ekstremite kaslar›n›n, özellikle de kuadriseps kas› zay›fl›¤›n›n
diz OA oluﬂumunda önemli bir rolü vard›r. Eklem üzerine binen yükün artmas› nedeniyle, kuadriseps kas›ndaki zay›fl›¤›n diz OA geliﬂimi için potansiyel bir risk faktörü oldu¤u düﬂünülmektedir (13).
Heberden nodülleri diz OA geliﬂimi ve var olan hastal›¤›n
progresyonu için risk faktörü olarak kabul edilmektedir (8). McAlindon ve ark. (14) 1996 y›l›nda yapt›klar› çal›ﬂmalar›nda düﬂük vitamin D al›m› ve düﬂük serum 25-hidroksi vitamin D düzeylerinin
diz OA progresyon riskini üç kat art›rd›¤›n› bildirmiﬂlerdir (14).
Ancak Felson ve ark.’n›n (15) 2007 y›l›nda yay›nlanan
çal›ﬂmalar›nda, vitamin D düzeyleri, diz OA’daki eklem aral›¤› daralmas› ve k›k›rdak kayb› üzerine etkisiz bulunmuﬂtur.

Etiyopatogenez
Vücudun de¤iﬂik bölgelerinde geliﬂen OA, etiyolojileri farkl›
olabilen, ancak benzer biyolojik, morfolojik ve klinik sonuçlar›
olan bir grup hastal›kt›r. OA bir bütün olarak bak›ld›¤›nda eklemin hastal›¤› olarak de¤erlendirilmemelidir. Çünkü, hastal›k sadece eklem k›k›rda¤›n› de¤il, subkondral kemik, ligamanlar, kapsül, sinovyal membran ve periartiküler kaslar dahil tüm eklem
yap›lar›n› etkilemektedir (16,17). Eklem k›k›rda¤›nda fibrilasyon,
fissür oluﬂumu, ülserasyon ve eklem yüzeyinin tam kat kayb› ile
dejenerasyon geliﬂir. Subkondral kemikte ise kistler, skleroz ve
osteofit oluﬂumu görülür. OA’n›n eklem k›k›rda¤› ve kemikteki biyomekanik de¤iﬂikliklerle ilgili oldu¤u ﬂeklindeki eski tan›mlamalarda anormal eklem mekani¤inden bahsedilmemektedir. Daha
yeni tan›mlamalar, OA’n›n eklem k›k›rda¤›, ekstrasellüler matriks
ve subkondral kemik sentezi ve y›k›m› aras›ndaki dengede bozulmaya neden olan mekanik ve biyolojik olaylar sonucu oluﬂtu¤u
ﬂeklindedir. OA, eklemdeki lokal mekanik problem nedeniyle oluﬂan hasar› içeren bir süreci yans›tmaktad›r. Eklemde oluﬂan mekanik bir hasar sonucu baﬂlayan OA, eklemi iyileﬂtirme ve anormal biyomekani¤i düzeltme çabas›n›n bir sonucudur (16).

OA etiyopatogenezinde baz› yeni düﬂünceler ortaya konmuﬂtur. OA’n›n bir k›k›rdak hastal›¤› oldu¤u ve patolojinin k›k›rdakta
baﬂlad›¤› ﬂeklindeki bilgiler yerine, art›k OA’n›n bir organ (sinovyal eklem) bozuklu¤u oldu¤u kabul edilmektedir. Hastal›k bu organ›n dokular›ndan herhangi birinde baﬂlayabilir. De¤iﬂik eklemlerde farkl› yollardan hastal›k süreci geliﬂebilir ancak son noktalar› ortakt›r (16). OA’da yeniden oluﬂma sürecinde geliﬂen yeni k›k›rda¤›n baﬂar›s›z bir iyileﬂmenin sonucu olan fibrokartilajinöz k›k›rdak oldu¤u görüﬂü de de¤iﬂmektedir. Anormal eklem mekanikleri fizyolojik s›n›rlara düﬂürülebilirse, yavaﬂ da olsa oluﬂan
fibrokartilajinöz yap› baﬂar›s›z bir iyileﬂme de¤ildir ve semptomatik iyileﬂme sa¤lamaktad›r. Normal eklem mekani¤i korundu¤u takdirde ise transizyonel dokularda hyalin k›k›rdak dönüﬂümü
olabilmektedir. OA’da k›k›rdak ve kemik normal oldu¤u sürece intraartiküler stres azald›¤›nda doku yenilenmesi olmaktad›r. Bu
nedenle hastal›¤a dejeneratif eklem hastal›¤› denilmesi çok do¤ru bir yaklaﬂ›m de¤ildir ve hasta için de oldukça y›k›c› olur (16,18).
Ekleme binen yük art›kça OA riskinde art›ﬂ oldu¤u uzun y›llard›r
bilinmektedir. Ancak asl›nda, k›k›rdak üzerine binen yükün s›kl›¤›,
büyüklü¤ünden daha fazla zarar vermektedir. Tavﬂan dizlerine
tekrarlay›c› yükleme yap›ld›¤›nda 50 ms aral›kl› yük ile k›k›rdak
ve subkondral kemikte hasar görülürken, yavaﬂ ama daha fazla
yük ile (500 ms aral›kl›) bir de¤iﬂiklik olmad›¤› gözlenmiﬂtir. Çünkü h›zl› yüklenmede ana ﬂok absorban olan periartiküler kaslar
yükü karﬂ›lamaya haz›rlanacak vakit bulamaz ve yükün do¤rudan k›k›rdak ve kemi¤e aktar›lmas›na neden olur (16).
Eklem k›k›rda¤›n›n yap›sal bütünlü¤ü normal kondrosit fonksiyonu ve subkondral kemi¤in remodeling yetene¤ine ba¤l›d›r. OA
prevalans›n›n menopoz sonras› dönemde artmas› östrojen eksikli¤inin muhtemel OA nedeni olmas› ﬂeklinde yorumlanabilir ve östrojenin kemik ve k›k›rdak üzerindeki etkileri OA geliﬂimine ›ﬂ›k tutabilir.
Antirezorptif ajanlar›n subkondral kemik üzerindeki etkileri, OA’n›n
temel olarak bir k›k›rdak hastal›¤› m› yoksa primer olarak bir kemik
hastal›¤› m› oldu¤u sorusunu gündeme getirmiﬂtir (19). OA patogenezinde, kemik kütlesindeki art›ﬂ›n kemikte sertleﬂmeyle birlikte
subkondral kemikte mikrok›r›klara ve eburnasyona neden oldu¤u
ve sonuçta kemik üzerindeki k›k›rda¤›n sürece kat›lmas› ile OA geliﬂti¤i ﬂeklinde teoriler de ileri sürülmüﬂtür (17). Kemik mineral yo¤unlu¤u ile diz OA aras›ndaki iliﬂkinin de¤erlendirildi¤i bir çal›ﬂmada tibiofemoral OA’da medial ve lateral kompartman kemik mineral
yo¤unlu¤u ile k›k›rdak kayb› iliﬂkili bulunmuﬂtur (20).
OA’n›n s›k görülen primer formu ile sistemik hastal›klara ba¤l›
olarak geliﬂen formu aras›ndaki fark tan›mlanamam›ﬂt›r. Primer OA
da kendi içerisinde homojen de¤ildir ve birçok farkl› lokal nedene
ba¤l› olarak geliﬂebilir. Asl›nda OA hemen her zaman bir duruma sekonder olarak geliﬂmektedir ve bu nedenle gerçek anlamda primer
ve sekonder olarak s›n›fland›r›lmas› anlaml› de¤ildir (16).

Tan› Kriterleri
Amerikan Romatoloji Derne¤i’nin (ACR) diz OA için klinik tan› kriterleri ve klinik ve radyolojik tan› kriterleri bulunmaktad›r
(Tablo 1) (8). Bu kriterler özellikle klinik araﬂt›rmalar s›ras›nda
kullan›lmal›d›r. Klinik pratikte ise diz OA tan›s› öykü ve fizik inceleme ile rahatl›kla konulabilir. Radyografi klinik düﬂünceyi desteklemek ve baﬂka patolojileri d›ﬂlamak amaçl› kullan›l›r (5). Diz
OA’da görülen radyolojik de¤iﬂiklikler eklem aral›¤›nda asimetrik
daralma, subkondral kemikte skleroz, subkondral kistler ve osteofitlerdir. Bu de¤iﬂikliklerin bulunmas›na göre OA’da KellgrenLawrence evrelemesi (Evre 0-4) yap›lmaktad›r.
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Ay›r›c› Tan›

Diz OA semptomlar›, a¤r› (baﬂlang›çta yaln›zca hareket sonras›), eklem sertli¤i, hareket k›s›tl›l›¤›, eklemde güvensizlik hissi
ve yürüme güçlü¤üdür (1,5).
Fizik incelemede ilk ad›m VK‹’nin de¤erlendirilmesi olmal›d›r
(VK‹≥25 ise aﬂ›r› kilo, VK‹≥30 ise obesite). Daha sonraki ad›mlar,
eklem hareket aç›kl›¤› (EHA) ölçümünü, eklem hassasiyetini, kas
gücü ve ligaman stabilitesinin de¤erlendirilmesini içermelidir.
Eklem aral›¤›nda hassasiyet, hareketle patellofemoral veya
tibiofemoral krepitasyon, eklem aral›¤› boyunca kemikte geniﬂleme, EHA’da k›s›tl›l›k, pasif EHA’da a¤r›, varus veya valgus deformitesi, eklem instabilitesi, periartiküler kaslarda, özellikle kuadrisepste zay›fl›k gibi bulgular diz OA için tipiktir (5).
A¤r›, fonksiyon, sa¤l›k durumu ve yaﬂam kalitesi ölçekleri (Görsel analog skala, Likert, Lequesne, WOMAC, SF-36) ve performans
testleri de (yürüme zaman›) de¤erlendirmelerde kullan›labilir.

Diz OA için ay›r›c› tan›da düﬂünülmesi gereken hastal›klar ﬂu
ﬂekilde özetlenebilir:
1. Di¤er inflamatuvar romatizmal hastal›klar (Romatoid artrit,
ankilozan spondilit ve di¤er seronegatif spondiloartritler, sarkoidoz)
2. Predispozan hastal›klar: Metabolik hastal›klar (hemokromatozis, Wilson hastal›¤›, okronozis), endokrin hastal›klar (akromegali, hiperparatiroidizm), hipermobilite (Ehlers-Danlos sendromu), kristal artropatisi (gut, kalsiyum pirofosfat dihidrat depo
hastal›¤›), nöropatik eklem ve kondrodisplaziler.
3. Lokal diz hastal›klar›: Pes anserin bursit, iliotibial band sendromu (koﬂucu dizi), patellar tendinit, patellofemoral a¤r› sendromu, prepatellar bursit, semimembranöz bursit (5,21).

Tablo 1. ACR diz OA klinik tan› kriterleri ve klinik/radyolojik tan›
kriterleri (8).

OA’da eklem k›k›rda¤›n›n korunmas›na odaklanan tedavi yerine art›k tedavinin tüm eklem yap›lar›n› (eklem k›k›rda¤› ve subkondral kemi¤in yan›s›ra sinovyum, periartiküler kas, sinirler, ligamanlar ve menisküsler) koruyacak ﬂekilde intraartiküler stresi
azaltmaya yönelik olmas› gerekir (16).
OA tedavisinde hedefler hastan›n e¤itimi, a¤r›n›n kontrolü,
fonksiyonun art›r›lmas› ve özürlülü¤ün azalt›lmas›d›r (5,22).
OA tedavisi ile ilgili çeﬂitli çal›ﬂmalardan elde edilen kan›tlara
ve uzman konsensus raporlar›na dayanan iyi düzenlenmiﬂ tedavi rehberleri bulunmaktad›r (3,4,22,23). ACR 2000 y›l› kalça
ve diz OA tedavi rehberinde tedavi dört ana baﬂl›k alt›nda toplanm›ﬂt›r (22).
1. Farmakolojik olmayan tedavi
2. Farmakolojik tedavi
3. Cerrahi tedavi
4. Araﬂt›rma aﬂamas›ndaki tedaviler
ACR 2000 tedavi rehberini takiben 2003 y›l›nda European
League Against Rheumatism (EULAR) diz OA tedavi önerileri
(23) ve 2008 y›l›nda Osteoarthritis Research Society International (OARSI) kalça ve diz OA tedavi rehberi (4) yay›nlanm›ﬂt›r.

Klinik Tan› Kriterleri
1. Önceki ay›n ço¤u gününde diz a¤r›s›
2. Aktif eklem hareketinde krepitasyon
3. Sabah sertli¤i≤30 dk
4. Yaﬂ≥38
5. Muayenede diz ekleminde kemik geniﬂlemesi
Bu kriterlerden 1,2,3,4 veya 1,2,5 veya 1,4,5 kriterlerinin bulunmas›
tan› koydurur.
Klinik ve Radyolojik Tan› Kriterleri
1. Önceki ay›n ço¤u gününde diz a¤r›s›
2. Eklem kenarlar›nda radyolojik osteofitler
3. OA için tipik sinovyal s›v›
4. Yaﬂ≥40
5. Sabah sertli¤i≤30 dk
6. Aktif eklem hareketinde krepitasyon
Bu kriterlerden 1,2 veya 1,3,5,6 veya 1,4,5,6 kriterlerinin bulunmas›
tan› koydurur.

Tedavi

Tablo 2. Diz osteoartritindeki tedavi modaliteleri (EULAR) (23).
Farmakolojik Olmayan Tedaviler

Farmakolojik Tedaviler

‹ntra-artiküler Tedaviler

Cerrahi Tedavi

E¤itim
Egzersiz
Tabanl›klar
Ortotik cihazlar
Kilo verilmesi
Lazer
Spa
Telefon irtibat›
Vitamin/mineraller
Pulse elektromanyetik alan tedavisi
Ultrason
TENS*
Akupunktur
Besin maddeleri
Bitkisel ilaçlar

Parasetamol
NSA‹‹**
Opioid analjezikler
Seks hormonlar›
Yavaﬂ etkili semptomatik ilaçlar***
Psikotrop ilaçlar
Topikal NSA‹‹
Topikal kapsaisin

Kortikosteroidler
Hyaluronik asit
‹rrigasyon

Artroskopi
Osteotomi
Unikompartmantal
diz replasman›
Total diz replasman›

*TENS: Transkutanöz elektriksel sinir stimülasyonu, **NSA‹‹: Non-steroidal anti-inflamatuvar ilaçlar
***Yavaﬂ etkili semptomatik ilaçlar: Kondroitin, diaserein, glukozamin, avokado/soya (ASU)
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EULAR tedavi rehberinde bulunan tedavi modaliteleri farmakolojik olmayan tedaviler, farmakolojik tedaviler, intra-artiküler
tedaviler ve cerrahi tedavi ﬂeklinde gruplanm›ﬂt›r (23). Bu rehberde bulunan tedavi seçenekleri Tablo 2’de verilmiﬂtir.
OA tedavisi konusunda en güncel rehber OARSI’nin kan›ta
dayal› uzman konsensus rehberidir (4). Bu rehber yay›nlanmadan bir y›l önce OARSI taraf›ndan tüm kalça ve OA tedavi rehberlerinin analizi yap›larak bir rapor haz›rlanm›ﬂt›r. Bu raporda,
literatür taramas› sonucunda diz ve kalça OA tedavisi ile ilgili alt› tanesi uzman görüﬂüne dayal›, beﬂ tanesi kan›ta dayal›, 12 tanesi de hem uzman görüﬂü, hem de kan›ta dayal› olmak üzere
toplam 23 rehber gözden geçirilmiﬂtir. Bu rehberler, kan›t tipi,
hedef eklem, hedef kullan›c› ve dil gibi faktörler aç›s›ndan çok
farkl› özellikler göstermektedir. Gözden geçirilen bu rehberlerde bulunan tedavi seçeneklerine bak›ld›¤›nda ise 51 tedavi seçene¤inden 20 tanesinin tüm rehberlerde ortak öneri olarak yer
ald›¤› görülmektedir.
OARSI taraf›ndan 2008 y›l›nda yay›nlanan en son tedavi rehberine göre kalça ve diz OA’daki tedavi hedefleri:
- Eklem a¤r›s› ve sertli¤ini azaltmak,
- Eklem mobilitesini korumak ve art›rmak,
- Fiziksel yetersizli¤i ve engellili¤i azaltmak,
- Sa¤l›k iliﬂkili yaﬂam kalitesini art›rmak,
- Eklem hasar›n›n ilerlemesini k›s›tlamak,
- Hastalar› hastal›¤›n do¤as› ve yönetimi konusunda bilgilendirmektir.
OARSI kalça ve diz OA tedavi rehberinde bulunan öneriler
4 baﬂl›k alt›nda ve 25 maddede toplanm›ﬂt›r. Bu öneriler diz OA
aç›s›ndan de¤erlendirilerek aﬂa¤›da özetlenmektedir (4).
Genel Öneriler
1. Optimal tedavi non-farmakolojik ve farmakolojik tedavinin
bir arada yap›lmas›yla sa¤lan›r.
Non-farmakolojik tedavi modaliteleri
2. Tüm hastalara bilgilendirme ve e¤itim verilmelidir.
3. Düzenli telefon irtibat› klinik iyileﬂme sa¤lar.
4. A¤r›y› azaltmak, fonksiyonel düzeyi art›rmak için egzersizler, koltuk de¤ne¤i, yürüteç (fizik tedavi de¤erlendirmesi) önerilir.
5. Düzenli aerobik, kas güçlendirme ve EHA egzersizleri yap›lmal›d›r.
6. Aﬂ›r› kilolu olanlar kilo vermeleri için motive edilmelidir.
7. Karﬂ› elde baston ya da koltuk de¤ne¤i kullan›lmas› a¤r›y›
azalt›r.
8. Hafif/orta varus ya da valguslu diz OA’da diz breysi stabiliteyi art›r›r ve düﬂme riskini azalt›r.
9. Diz OA’l› her hastada tabanl›k ve uygun ayakkab› üzerinde
durulmal›d›r.
10. Baz› termal modaliteler diz OA’da etkili olabilir.
11. Transkutanöz elektriksel sinir stimülasyonu (TENS) k›sa
süreli a¤r›n›n kontrolünde etkilidir.
12. Semptomatik diz OA’da akupunktur semptomatik rahatlama sa¤layabilir.
Farmakolojik tedaviler
13. Hafif-orta a¤r›l› diz OA’da asetaminofen (4 g/gün’e kadar)
ilk oral seçenek olabilir.
14. Semptomatik diz OA’da NSA‹‹’ler (artm›ﬂ gastrointestinal
risk varsa proton pompa inhibitörleri/misoprostol ile birlikte) en
düﬂük etkili dozda kullan›lmal›d›r.
15. Topikal NSA‹‹ veya kapsaisin adjuvan olarak kullan›labilir.

16. Orta ve ﬂiddetli a¤r›s› olan ve oral analjezik veya NSA‹‹’lere yan›t vermemiﬂ ya da efüzyonlu diz OA’da intraartiküler (‹A)
kortikosteroid enjeksiyonu kullan›labilir.
17. ‹A hyaluronik asit enjeksiyonu yararl› olabilir. ‹A kortikosteroidlere göre daha geç ama daha uzun etki sa¤lar.
18. Glukozamin ve/veya kondroitin semptomatik iyilik sa¤lar
ancak 6 ay içinde yan›t al›namad›¤› takdirde sonland›r›lmal›d›r.
19. Semptomatik diz OA’da glukozamin ve kondroitin sulfat
yap›sal modifiye edici ilaçlar olarak düﬂünülebilir.
20. Refrakter a¤r›n›n giderilmesinde zay›f opioidler ve narkotik analjezikler düﬂünülebilir.
Cerrahi tedaviler
21. Non-farmakolojik ve farmakolojik tedaviye ra¤men a¤r› ve
fonksiyon kayb› yaﬂayan hastalar eklem replasman cerrahisi aç›s›ndan de¤erlendirilmelidir.
22. Unikompartmantal diz replasman› tek komparmanl› diz
OA’da etkilidir.
23. Genç ve aktif semptomatik unikompartmantal diz OA’da
yüksek tibial osteotomi gibi eklem koruyucu cerrahi yaklaﬂ›mlar
düﬂünülmelidir.
24. Eklem lavaj› ve artroskopik debridman›n etkisi çeliﬂkili
olup plasebo etki yapabilir.
25. Eklem replasman cerrahisi baﬂar›s›z oldu¤unda eklem
füzyonu son çare olarak düﬂünülebilir.
Tedavi rehberlerinde önerilen tedavi seçeneklerinin kan›t düzeyleri önem taﬂ›maktad›r. Bu kan›t düzeyleri o tedavi seçene¤inin gücünü belirler. Kan›ta dayal› rehberlerde kullan›lan kan›t düzeylerinin tan›mlar› Tablo 3’de verilmiﬂtir (4,23).
Diz OA tedavisinde elde bulunan kan›tlar, OARSI rehberi temel al›narak aﬂa¤›da verilmiﬂtir (4):
Non-farmakolojik ve farmakolojik tedavi kombinasyonu: On
iki rehberde kuvvetli öneri olarak geçmektedir. Ancak bu amaçla
yap›lm›ﬂ randomize kontrollü çal›ﬂma (RKÇ) bulunmay›p uzman
önerisidir. Non farmakolojik tedavi çal›ﬂmalar›ndaki hastalar›n
analjezik ve NSA‹‹ kullanmalar› nedeniyle böyle bir yorum yap›lm›ﬂt›r. Kan›t düzeyi IV olarak belirtilmektedir.
Bilgilendirme ve e¤itim: Yaﬂam tarz› de¤iﬂiklikleri, egzersiz,
aktivite kontrolü, kilo verilmesi gibi konular›n önemi konusunda
e¤itimi içerir. Hastan›n kontrolünde olmas› tercih edilir. ‹ki metaanalizle desteklenmiﬂtir ancak her bir komponenti ayr› ayr› de¤erlendirmek eldeki verilerle mümkün de¤ildir. E¤itim için kan›t
düzeyi Ia olarak verilmiﬂtir.
Telefon irtibat›: Bu konuda herhangi bir meta-analiz bulunmay›p, 439 hastay› içeren 1 y›ll›k bir RKÇ mevcuttur. Bu çal›ﬂman›n sonucunda eklem a¤r›s›nda azalma kaydedilmiﬂ ve kan›t düzeyi Ia olarak belirtilmiﬂtir.
Tablo 3. Kan›t kategorileri.
Kategori

Kan›t›n Kayna¤›

Ia

Randomize kontrollü çal›ﬂmalar›n (RKÇ) meta-analizi

Ib

En az bir RKÇ

IIa

En az bir randomize olmayan kontrollü çal›ﬂma

IIb

En az bir deneysel çal›ﬂma

III

Deneysel olmayan tan›mlay›c› çal›ﬂmalar

IV

Uzman komite raporlar› veya otorite görüﬂleri ve
deneyimleri
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Fizik tedavi konsültasyonu: A¤r›n›n azalt›lmas› ve fonksiyonel düzeyin art›r›lmas› için egzersizler, koltuk de¤ne¤i ve yürüteç
önerilerini içermektedir. Semptomatik diz OA’da fizik tedavi konsültasyonunun etkisi üç RKÇ’nin sonuçlar›na dayand›r›lm›ﬂt›r. Bu
çal›ﬂmalardan birincisinde a¤r›, fonksiyon ve sa¤l›k iliﬂkili yaﬂam
kalitesinde k›sa süreli (8 haftal›k) bir iyileﬂme, ikincisinde 4 haftal›k bir tedavi sonras›nda WOMAC skorlar›nda 1 y›l kadar devam
eden iyileﬂme, üçüncüsünde ise ev programlar› ile klinik düzelme
oldu¤u gösterilmiﬂtir. Kan›t düzeyi IV olarak belirtilmiﬂtir.
Düzenli aerobik egzersiz, kas güçlendirme ve EHA egzersizleri:
On üç RKÇ’nin meta-analizinde diz OA’l› hastalarda düzenli aerobik yürüme egzersizleri ve evde kuadriseps güçlendirme egzersizleri etkili bulunarak temel öneri olarak belirlenmiﬂ ve kan›t düzeyi Ia olarak verilmiﬂtir. Sistematik bir derlemede 2832 hasta
de¤erlendirilmiﬂ ve kuadriseps progresif rezistif güçlendirme egzersizleri, a¤r› ve fiziksel fonksiyonda %50-75 iyileﬂme, performans testlerinde %50-100 iyileﬂme sa¤lad›¤› saptanm›ﬂt›r. Ancak
yaﬂam kalitesi ve depresyonla ilgili veri bulunmamaktad›r (24).
Diz ve kalça OA’da egzersizin rolü ile ilgili kan›ta dayal› öneriler
MOVE konsensusu olarak yay›nlanm›ﬂt›r. Tablo 4’de bu öneriler
ve kan›t düzeyleri verilmiﬂtir (25).
Kilo kontrolü: Bu konuda yap›lm›ﬂ olan iki RKÇ sonuçlar›na
göre 8 haftal›k kalori kontrollü bir diyet sonras›nda a¤r› ve
WOMAC skorlar›nda düzelme görülmüﬂtür. Dört RKÇ’nin metaanalizinde (454 diz OA) ise ortalama 6 kg veren grupta a¤r› ve
fiziksel yetersizlik skorlar›nda düzelme gözlenmiﬂtir. Kan›t düzeyi Ia olarak belirtilmiﬂtir.
Yürüme yard›mc›lar›: Bu konuda planlanm›ﬂ RKÇ verisi bulunmamaktad›r. Karﬂ› taraf elde baston ya da koltuk de¤ne¤i ile
diz OA’l› hastalarda dize binen yük momentlerinde azalma ve a¤r›da azalma oldu¤u bilinmektedir. Ancak eldeki verilerin k›s›tl›l›¤›
nedeniyle kan›t düzeyi IV olarak verilmiﬂtir.
Hafif/orta varus veya valgus instabiliteli diz OA’da breys kullan›m›: Diz breysleri kullanan diz OA’l› hastalarda WOMAC skorlar›nda düzelme görülmüﬂtür. Valgus breys ve medikal tedaviye
karﬂ›l›k neopren dizlik ve medikal tedavinin karﬂ›laﬂt›r›ld›¤› bir
RKÇ’de 6. ayda valgus breys daha etkili bulunmuﬂtur. Kan›t düzeyi Ia’d›r.
Tabanl›klar: Tüm hastalara uygun ayakkab› konusunda tavsiye verilmelidir. Medial tibiofemoral kompartman OA’da d›ﬂ kama
kullan›m› semptomatik fayda sa¤larken, dizdeki lateral bas›nc› da
azaltt›¤› gözlemsel çal›ﬂmalarda gösterilmiﬂtir. 156 hastal›k bir
çal›ﬂmada 6. ay ve 2. y›lda WOMAC skorlar› de¤iﬂmezken, NSA‹‹
gereksinimi azalm›ﬂt›r ve kan›t düzeyi Ia olarak verilmiﬂtir. Ayakkab› ile ilgili ise kontrollü veri bulunmamaktad›r.
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Termal modaliteler: Is› ve kriyoterapi OA’da çok yayg›n olarak
kullan›lmas›na ra¤men kan›tlar çok k›s›tl›d›r. Buz masaj› uygulanan iki RKÇ’den ilkinde 100 hastada 2 hafta süreyle, günde 20 dk,
haftada 5 gün buz masaj› ile kuadriseps gücünde art›ﬂ gözlenmiﬂtir. Üç hafta süreyle haftada 3 gün buz uygulanan bir baﬂka çal›ﬂmada a¤r›da azalma gözlenirken k›sa dalga diatermi uygulamas›
ile etki görülmemiﬂtir. Her iki termoterapi uygulamas›yla 3. ayda
klinik etkiye ait kan›t gözlenmemiﬂtir. Kan›t düzeyi Ia’d›r.
TENS: Cochrane sistematik de¤erlendirmesi ve iki sistematik derlemenin sonucuna göre TENS için kan›t düzeyi Ia olarak
verilmiﬂtir. Diz OA’da 2-4 haftal›k TENS uygulamas› ile a¤r›da
belirgin azalma gözlenmiﬂtir.
Akupunktur: Sistematik bir derlemede 393 diz OA’l› hastada
yalanc› uygulama ile karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda a¤r›da anlaml› azalma
görülmüﬂtür. Diz OA’da 352 hasta ile yap›lan bir çal›ﬂmada egzersize ek olarak akupunktur ile WOMAC’da ek bir etki olmad›¤›
saptanm›ﬂt›r. Kan›t düzeyi Ia’d›r.
Asetaminofen: Cochrane datas› olarak 5986 OA’li hastada
plaseboya karﬂ› anlaml› etki gözlenmiﬂtir (kan›t düzeyi Ia).
NSA‹‹: Gastrointestinal riski azaltmak amac›yla NSA‹‹’lerin
proton pompa inhibitörleriyle kullan›m› veya selektif COX-2 inhibitörlerinin kullan›m› önerilmektedir. 1149 OA’l› hasta ile yap›lan telefon anketi sonucunda hastalar›n sadece %15’inin parasetamol, %32’sinin selektif olmayan NSA‹‹ ve %18’inin de selektif COX-2 inhibitörü kulland›¤› belirtilmiﬂtir. NSA‹‹ ile a¤r›n›n
azalt›lmas›nda kan›t düzeyi Ia düzeyindedir. Meta-analiz sonucuna göre NSA‹‹’ler a¤r›n›n azalt›lmas›nda asetaminofenden
daha etkilidir.
Topikal NSA‹‹ ve kapsaisin: Adjuvan olarak kullan›labilirler.
A¤r› ve tutuklu¤un azalt›lmas› ve fonksiyonun art›r›lmas›nda topikal NSA‹‹’lerin plaseboya göre üstün oldu¤u RKÇ’lerle gösterilmiﬂtir (kan›t düzeyi Ia). Kronik a¤r›l› durumlarda topikal kapsaisin kullan›m› ile ilgili bir meta-analizin sonuçlar›na göre kapsaisin diz OA’da etkili bulunmuﬂtur (kan›t düzeyi Ia).
‹A kortikosteroid enjeksiyonu: ‹A kortikosteroid enjeksiyonu
ile ilgili 13 plasebo kontrollü RKÇ’nin bulundu¤u bir Cochrane
sistematik derlemesi bulunmaktad›r (kan›t düzeyi Ia). ‹lk 3 hafta semptom üzerinde orta düzeyde etkili oldu¤u bulunmuﬂtur.
‹nflame dizlerle s›n›rl› kal›nmamas› önerilmektedir.
‹A hyaluronik asit: Bu konuda yap›lan bir meta-analizde
hyaluronik asit enjeksiyonu ile fonksiyonel iyileﬂme sa¤lanamad›¤›, hareket a¤r›s›nda de¤iﬂiklik olmad›¤› belirtilmiﬂtir. Yüksek molekül a¤›rl›kl› hyaluronik asitin daha etkili oldu¤u ﬂeklindeki sonuçlar yetersiz bulunmuﬂtur. Sistematik bir derlemede
Lequesne indeksinde düzelme görülmüﬂ, WOMAC skorlar›nda

Tablo 4. Osteoartritte egzersiz önerileri ve kan›t düzeyleri (25).
Öneri
Güçlendirme ve aerobik egzersizler a¤r›, fonksiyon ve sa¤l›k durumunu olumlu etkiler

Kan›t Düzeyi
I

Egzersiz mutlaka bireyselleﬂtirilmelidir (yaﬂ ve genel morbiditeye göre)

IV

Egzersiz, yaﬂam tarz› de¤iﬂikli¤i e¤itimi ile bir arada olmal›d›r

IV

Grup egzersizleri ile ev egzersizleri eﬂit etkilidir
Egzersize devam uzun dönem etkide en önemli faktördür
Uyumun art›r›lmas› için monitörize etmek önemlidir (telefon irtibat›, ailenin egzersiz program›na kat›l›m›)

I
IV
I

Egzersizin etkisi radyolojik bulgular›n ﬂiddetinden ba¤›ms›zd›r

IV

Kas gücü ve propriosepsiyondaki geliﬂme diz OA’da progresyonu yavaﬂlatabilir

IV

6
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düzelme görülmemiﬂtir. Cochrane derlemesinde ise a¤r›da
%28-54 iyileﬂme oldu¤u belirtilmiﬂtir. Kan›t düzeyleri Ia’d›r.
Hyaluronik asit ve kortikosteroid enjeksiyonunun karﬂ›laﬂt›r›ld›¤› 10 çal›ﬂman›n sonuçlar›na göre 4. haftada her iki grup aras›nda fark bulunamam›ﬂ ancak 5-13. haftalarda hyaluronik asit
daha etkin bulunmuﬂtur. Baﬂka bir RKÇ’de ise molekül a¤›rl›¤›n›n etkisi gösterilememiﬂtir.
Glukozamin ve/veya kondroitin sulfat›n diz OA’da semptomatik etkisi: Cochrane derlemesine göre 2570 diz OA’da a¤r› ve Lequesne indeksinde %25 iyileﬂme görülmüﬂ, WOMAC skorlar›nda ise
de¤iﬂiklik bulunmam›ﬂt›r (kan›t düzeyi Ia). Ancak, çal›ﬂma sonuçlar› oldukça tutars›zd›r. Glukozamin sulfat›n etkisi, glukozamin hidroklorüre göre daha fazla bulunmuﬂtur. NIH taraf›ndan desteklenen Glucosamine/chondroitin Arthritis Intervention Trial (GAIT)
çal›ﬂmas›nda glukozamin hidroklorür kullan›lm›ﬂt›r ve hafif OA a¤r›s›n› azaltmada tek baﬂ›na veya kondroitinle kombinasyon ﬂeklinde kullan›m› etkisiz bulunmuﬂtur. Kombinasyon tedavisinin ortaﬂiddetli diz OA alt grubunda etkili olabilece¤i belirtilmiﬂtir (26).
Glukozamin ve/veya kondroitin sulfat›n semptomatik diz
OA’s›nda yap›y› modifiye edici etkisi: Glukozamin sulfat›n bu etkisiyle ilgili iki plasebo kontrollü RKÇ, sistematik derleme ve
meta-analiz mevcuttur (kan›t düzeyi Ia). Bir çal›ﬂmada glukozamin sulfat grubunda plaseboya göre radyolojik olarak medial
eklem aral›¤›nda daralma görülmedi¤i belirtilmiﬂtir. Kondroitin
sülfat çal›ﬂmalar›nda ise bu etki daha azd›r.
Eklem replasman cerrahisi: Farmakolojik ve farmakolojik
olmayan tedavilerle a¤r›da ve fonksiyonda yeterli düzelme
sa¤lanamayan hastalarda önerilmektedir. Kan›t düzeyi III olarak verilmiﬂtir. A¤r› ve fiziksel fonksiyonda önemli düzelme
sa¤lamaktad›r.
Artroskopik debridman: Eklem lavaj› ve artroskopik debridman›n etkileri tart›ﬂmal›d›r. Baz› çal›ﬂmalarda semptomlarda k›sa süreli düzelme oldu¤u belirtilse de, di¤erlerinde semptomlarda görülen düzelme plasebo etkisine ba¤lanm›ﬂt›r (kan›t düzeyi
Ib). Plasebo kontrollü bir RKÇ’de 180 hasta, artroskopik debridman, lavaj ve kontrol grubuna randomize edilmiﬂtir. A¤r› ve
fonksiyon aç›s›ndan yalanc› cerrahi uygulanan grupla aralar›nda
anlaml› fark görülmemiﬂtir (27).

Diz OA Tedavisinde Yeni Düﬂünceler
OA tedavisi daha önceleri temelde a¤r›n›n kontrolüne odaklan›rken, patofizyolojinin giderek daha iyi anlaﬂ›lmas›yla hastal›¤› modifiye eden osteoartrit ilaçlar›na (DMOAD) ilgi artm›ﬂt›r.
DMOAD’lar eklem k›k›rdak bozukluklar›na odaklan›rken, antirezorptif ajanlarla olan çal›ﬂmalar OA’da subkondral kemi¤in rolünü gündeme getirmiﬂ ve hastal›¤›n modifiye edilmesindeki önemini vurgulam›ﬂt›r. Antirezorptif ajanlar›n hem kemik hem de k›k›rdak üzerinde etkili olmas› nedeniyle OA’y› modifiye edici
ajanlar olarak de¤erlendirilmeleri gündeme gelmiﬂtir (28). Carbone ve ark. (29) antirezorptif ajanlar›n (östrojen, raloksifen ve
alendronat) diz OA’daki etkilerini araﬂt›rm›ﬂlard›r. Health, Aging
and Body Composition Study çal›ﬂmas›ndaki kad›nlardan
osteoporoz nedeniyle antirezorptif kullanan ve semptomatik diz
OA olanlar grafi ve MRG ile izlenmiﬂtir. Çal›ﬂma sonucunda alendronat ve östrojen kullan›m›n›n OA’ya ba¤l› subkondral kemik
lezyon prevalans›n› belirgin olarak azaltt›¤› ve alendronat kullan›m›n›n ayn› zamanda WOMAC a¤r› skorlar›nda da azalma ile
iliﬂkili oldu¤u bulunmuﬂtur (29).

Sonuç olarak; OA’ya ba¤l› diz a¤r›s› yaﬂl›larda en s›k görülen fiziksel yetersizlik nedenidir. OA, anormal biyomekanik faktörler sonucunda eklemde oluﬂan hasar›n kontrol edilmeye çal›ﬂ›lmas› süreci olarak tan›mlanabilir. Tüm eklemin hastal›¤›
olarak kabul edilmeli ve tedavide mekanik olarak ekleme binen
yüklerin düzenlenmesi öncelik taﬂ›mal›d›r. Her hasta için bireye özel hastal›k yönetimi oluﬂturulurken tedavi rehberleri göz
önüne al›nmal›d›r.
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