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Diz Osteoartriti Olan Hastalarda Demografik Özellikler ile 
Yaş, Ağrı, Cinsiyet ve Obezite Arasındaki İlişki
Demographic Characteristics in Patients with Knee Osteoarthritis and 
Relationship with Obesity, Age, Pain and Gender 

Şule TÜTÜN, Firuzan ALTIN, Levent ÖZGÖNENEL, Esra ÇETİN

ÖZET
Amaç: Osteoartrit (OA) sık görülen ve önemli morbidite-
ye neden olan bir eklem hastalığıdır. Bu çalışmada, semp-
tomatik diz OA’sı olan hastalarda yaş, ağrı, cinsiyet ve obe-
zite arasındaki ilişkileri araştırıldı.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya polikliniğimize 01.09.2008-
01.11.2008 tarihleri arasında başvuran, American College 
of Rheumatology (ACR) ölçütlerine göre gonartroz tanısı 
konulan 40 yaş üzeri 50 hasta (7 erkek [%14], 43 kadın 
[%86]; ort. yaş  57±7)  alındı. Hastaların vücut kitle indek-
si (VKİ) kg/m2 olarak hesaplandı, 30 kg/m2 ve üzeri obez 
olarak kabul edildi. Radyolojik değerlendirme, yük vererek 
çekilen diz ön-arka ve yan grafilerinde Kellgren-Lawrence 
ölçütlerine göre yapıldı. Hastaların ağrıları iki parametre 
ile değerlendirildi. Bunlar: 10 cm’lik yatay vizüel anolog 
skala (VAS) ve Western Ontario ve McMaster Üniversite-
leri Osteoartrit İndeksi (WOMAC).

Bulgular: VAS değeri ortalaması 7±1,9, VKİ ortalama-
sı 33,19±6,07, WOMAC sertlik ortalaması 4,5±2,2, WO-
MAC ağrı 11,7±4,1, WOMAC fonksiyon 39,3±10,5 idi. 
VKİ’si yüksek olan hastalarda Kellgren-Lawrence evrele-
ri yüksek bulundu. VKİ ve radyolojik evreleme arasında-
ki ilişki istatistiksel olarak anlamlı idi (p<0,05). WOMAC 
ağrı ve VAS ile Kellgren-Lawrence evreleri arasında ista-
tistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunamadı (p>0,05).

Sonuç: Kadın cinsiyetin, obezitenin ağrı ve fonksiyon kay-
bı üzerine olumsuz etkisi olduğunu göstermiştir. Osteoart-
rit için yaş önemli bir risk faktörüdür. Diz osteoartritinde 
yaş, obezite, cinsiyet bir risk faktörüdür. Yaş ve obezite ise 
radyolojik değişimi etkilemektedir. OA için risk oluşturabi-
lecek faktörlerin belirlenmesi ve bu konuda hastaların bil-
gilendirilmesi osteoartritin önlenmesi açısından önemlidir.
Anahtar sözcükler: Ağrı; cinsiyet; diz osteoartriti; obezite; yaş. 

SUMMARY 
Objectives: Osteoarthritis (OA) is a common joint disease 
and causes important morbidity. In this study, we investigat-
ed symptomatic knee OA patients to determine the relation-
ship between OA and obesity, age, pain and gender.
Methods: Fifty patients (7 male, [14%]; 43 female, [86%]; 
mean age 57 ± 7 years) (>40 years old) who applied to our 
clinic between 1 September - 1 November 2008 and were 
diagnosed as gonarthrosis according to the ACR (American 
College of Rheumatology) criteria were included. Patient 
body mass index (BMI) was calculated as kg/m2, and 30 kg/
m2 or higher was considered as obese. Radiological assess-
ment was done according to Kellgren-Lawrence criteria 
using front, back and side weight-bearing knee X-rays. Pa-
tients’ pain was assessed by the two parameters of horizon-
tal visual analog scale (VAS) and the Western Ontario and 
McMaster Universities Osteoarthritis Index (WOMAC).
Results: The average values were: VAS: 7±1.9, BMI: 
33.19±6.07, WOMAC - hardness: 4.5±2.2, WOMAC - pain: 
11.7±4.1, and WOMAC - function: 39.3±10.5. We found 
high Kellgren-Lawrence staging in patients with high BMI. 
The relationship between BMI and radiological staging 
was statistically significant (p<0.05). There was no statis-
tically significant relationship between WOMAC pain and 
VAS and Kellgren-Lawrence stages. (p>0.05). 
Conclusion: The results of our study show that in females, 
obesity has negative effects on pain and loss of function. 
Age is an important risk factor for OA. In knee OA, age, 
obesity and gender are risk factors. Age and obesity affect 
the radiological changes. Identification of possible risk 
factors for OA and informing patients about them are im-
portant for its prevention.
Key words: Pain; gender; knee osteoarthritis; obesity; age. 
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GİRİŞ 
Osteoartrit (OA) sık görülen ve önemli morbidite-

ye neden olan bir eklem hastalığıdır. Kırk yaşın altın-
da seyrek olup, en sık 60 yaş üzerinde gözlenir.[1] Diz 
OA’sı orta yaş üzeri kadınlarda daha sıktır.[2] Yapılan 
eski çalışmalara göre diz eklemi OA’sı, yerleşim yeri 
sıklığı bakımından spinal kolon ve kalça OA’sından 
sonra üçüncü sırayı alır.[3] Günümüzde ortalama ya-
şam süresinin uzaması ile toplum sağlığı açısından 
OA’nın önemi daha da artmıştır.[4] 

Bu çalışmada, semptomatik diz OA’sı olan hasta-
larda yaş, ağrı, cinsiyet ve obezite arasındaki ilişki-
ler araştırıldı.

GEREÇ VE YÖNTEM
Çalışmaya polikliniğimize 01.09.2008-01.11.2008 

tarihleri arasında başvuran, American College of Rhe-
umatology (ACR) ölçütlerine göre gonartroz tanısı 
konulan 40 yaş üzeri 50 hasta (7 erkek [%14], 43 ka-
dın [%86]; ort. yaş 57±7 yıl) alındı. Enflamatuvar art-
rit, yumuşak doku romatizması, geçirilmiş diz cerra-
hisi öyküsü, travma, son 6 ay içinde intraartiküler gi-
rişim veya fizik tedavi görmüş olma, kardiyak hasta-
lığı olma, parezi ya da nöropati, intraartiküler neop-
lazm, osteonekroz ve mental durum bozukluğu, ağrı 
ve/veya kontraktür nedeniyle diz eklem hareket açık-
lığı normal sınırlarda olmama dışlama ölçütleri ola-
rak belirlendi. Tüm hastalar çalışma hakkında sözlü 
olarak bilgilendirildi. 

Hastaların vücut kitle indeksi (VKİ) kg/m2 olarak 
hesaplandı, 30 kg/m2 ve üzeri obez olarak kabul edil-
di. Radyolojik değerlendirme, yük vererek çekilen 
diz ön-arka ve yan grafilerinde Kellgren-Lawrence 
ölçütlerine göre yapıldı (Tablo 1).

Hastaların ağrıları iki parametre ile değerlendi-
rildi. Bunlar: 10 cm’lik yatay vizüel anolog skala 
(VAS) ve Western Ontario ve McMaster Üniversite-
leri Osteoartrit İndeksi (WOMAC) idi.

WOMAC ağrı (5 soru), tutukluk (2 soru), fizik-
sel fonksiyon (17 soru), sosyal fonksiyon (7 soru) ve 
emosyonel fonksiyon (10 soru) bölümlerinden mey-
dana gelmektedir.[5] Bu bölümlere ait sorular 1-5 ara-
sında derecelendirilir (1: hiç, 2: hafif derecede, 3: 
orta derecede, 4: şiddetli, 5: çok şiddetli). Daha sonra 
her bölümün skorları kendi içinde toplanarak o bölü-
me ait skor bulunmaktadır.

Bu çalışmada, istatistiksel değerlendirmeler için 
SPSS 16.0 kullanıldı. Uygun hesaplamalar için Pe-
arson korelasyon yöntemi, oneway anova testleri uy-
gulandı. p<0,05 değeri istatistiksel olarak anlamlı ka-
bul edildi.

BULGULAR
VAS değeri ortalaması 7±1,9, VKİ ortalama-

sı 33,19±6,07, WOMAC sertlik ortalaması 4,5±2,2, 
WOMAC ağrı 11,7±4,1, WOMAC fonksiyon 
39,3±10,5’dir (Tablo 2).

Biz çalışmamızda VKİ’si yüksek olan hastalarda 
Kellgren-Lawrence evrelerini yüksek bulduk. VKİ 
ve radyolojik evreleme arasındaki ilişki istatistiksel 
olarak anlamlı tespit edildi (p<0,05). WOMAC ağrı 
ve VAS ile Kellgren-Lawrence evreleri arasında is-
tatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunamamıştır 
(p>0,05).

TARTIŞMA
Çalışma sonuçlarımız kadın cinsiyetin, obezite-

nin ağrı ve fonksiyon kaybı üzerine olumsuz etkisi 
olduğunu göstermiştir.

Osteoartrit için yaş önemli bir risk faktörüdür.[6] 
Orta ve ileri yaşta artiküler kartilajın perfüzyonunun 
azalmasının yanı sıra eklem geometrisinde olan deği-
şikliklerin de artması prevalansın artmasında etken-
dir.[7] Yaşla birlikte kas fonksiyonu ve periferde nö-
rolojik cevabın yeterli olmayışı, ligaman laksitesin-
de artışa bağlı eklem instabilitesi, büyüme faktörleri-
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Tablo 1. Gonartrozun radyografik şiddetini belirlemede Kellgren-Lawrence ölçütleri

1 Şüpheli Minimal osteofit, önemi şüpheli
2 Minimal Belirgin osteofit, değişmemiş eklem aralığı
3 Orta Eklem aralığında orta derecede daralma
4 Şiddetli Eklem aralığı ileri derecede azalmış, subkondral kemiklerde skleroz
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ne verilen anabolik cevabın azalması, kondrosit kay-
bı ve kıkırdak plağının incelmesi gibi nedenler ile-
ri yaşlarda OA sıklığının artmasına neden olmakta-
dır.[8] Pavella ve ark. yaptıkları çalışmada gonartro-
zun 30-40 yaş arasında %2, 41-50 yaş arasında %8, 
51-74 yaş arasında ise %21 oranında tespit etmişler-
dir. Radyolojik dejenerasyonun hızı 55 yaş üstü ka-
dın ve erkek hastalarda daha fazladır.[9]

Çalışmalarda kadınlarda osteoartritin daha sık gö-
rüldüğü, ayrıca ağrı ve fonksiyonel kayıpların daha 
şiddetli seyrettiği bildirilmiştir.[10] Bizim çalışma-
mızda da hastaların büyük bir çoğunluğunu kadınlar 
oluşturmaktaydı. Bu durum yaşla birlikte kadınlarda 
ortaya çıkan hormonal değişiklikler, kemik yapım ve 
yıkım dengesinin değişmesi ile kısmen açıklanabilir. 

Osteoartrit için obezite yıllardan beri bilinen bir 
risk faktörüdür. Amerika’daki Framingham çalışma-
sının analizi, çalışmaya girişte ölçülen VKİ’nin, 36 
yıl sonra, radyografik diz OA’nın gelişimini önceden 
tahmin edebildiğini göstermiştir.[11] Bu konuda yapı-
lan bir araştırma sonucuna göre VKİ’de her 1 üni-
telik artış için, OA’ya bağlı ağrıda 1,18 kat artış iz-
lenmektedir.[12] Bunun nedeni, özellikle alt ekstre-
mite fonksiyonları için obezitenin önemli bir meka-
nik dezavantaj oluşturmasıdır. Obezitenin salt meka-
nik nedenlerle değil, metabolik etkiler aracılığıyla da 
diz osteoartriti oluşumunda ve seyrinde rol alabilece-
ği bildirilmektedir.[13] Bizim çalışmamızda da radyo-
lojik olarak diz osteoartriti olan hastaların çoğunda 
VKİ yüksek tespit edildi. 

Martin ve arkadaşları diz osteoartriti olan hasta-
ların konvansiyonel radyografilerini Kellgren- Law-
rence ölçütlerine göre değerlendirerek evre 2 ve üze-

rini radyografik diz osteoartriti olarak tanımlamış ve 
obezitenin radyografik diz osteoartriti ile birlikteliği-
ni göstermişlerdir.[14] Bizim çalışmamızda da VKİ’si 
yüksek olan hastalarda Kellgren-Lawrence evreleri 
de yüksek bulundu. VKİ ve radyolojik evreleme ara-
sındaki ilişki istatistiksel olarak anlamlı tespit edil-
di (p<0,05).

David ve arkadaşları Kellgren-Lawrence ölçütle-
rine göre radyolojik değişikliği evre 2-4 olan hasta-
larda diz ağrısının şiddetini, evre 0-1 olan hastalara 
göre anlamlı düzeyde yüksek tespit etmişlerdir.[15] Fa-
kat biz çalışmamıza sadece Kellgren-Lawrence evre 
2-4 arasını aldığımız için, WOMAC ağrı ve VAS ile 
Kellgren-Lawrence evreleri arasında istatistiksel ola-
rak anlamlı bir ilişki bulamadık (p>0,05).

Sonuç olarak, diz OA’sında yaş, obezite, cinsiyet 
bir risk faktörüdür. Yaş ve obezite ise radyolojik de-
ğişimi etkilemektedir. OA için risk oluşturabilecek 
faktörlerin belirlenmesi ve bu konuda hastaların bil-
gilendirilmesi OA’nın önlenmesi açısından önemli-
dir. Bu sonuçlar dikkate alındığında diz OA’sında er-
ken tanı ile koruyucu önlemlerle hastaların ideal ki-
loda kalmalarının, hasta eğitiminin, düzenli egzer-
siz alışkanlığını kazanmalarının sağlanması ağrının 
azalması, fiziksel aktivitelerin artması ve sağlıkla il-
gili yaşam kalitesinin iyileşmesi ile tedaviye katkı 
sağlayabilir. OA’da tedavi başarısını arttırmak için, 
risk faktörlerinin değerlendirildiği daha geniş hasta 
grupları ile yapılacak yeni çalışmalara ihtiyaç vardır.
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