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İDEAL OLANI!
• Eklem kanamalarının tüm evrelerinde 

hemofilide özelleşmiş fizyoterapistler 
tarafından uygulanan FTR ve gözetimli 
kuvvetlendirme egzersizleri1,2,3

Resim A.Merve Tat tarafından 
sağlanmıştır.
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Kısıtlılıklar

• Hemofilide özelleşmiş fizyoterapist yetersizliği

• Hemofiliklere uygun FTR tedavisine erişimde 
zorluklar

• Hasta uyum problemleri

• Vs……



Çalışmamızın Amacı

• Hemofilik bireyler için fizyoterapist tarafından 
verilen ev egzersizlerinin 

• Eklem Ağrısı, Kas Kuvveti, Eklem Hareket 
Açıklığı ve Kanama Sıklığı üzerine etkisini 
araştırmak



Gereç ve Yöntem

• 18-30 yaş arası, 9 hemofili A hastası
• Dirsek kanaması olanlar üst ekstremite için, ayak bileği ve diz kanaması 

olanlar alt ekstremite için kuvvetlendirme egzersizlerini yapmışlardır
• 5 hafta boyunca haftada 3 gün profilaksi tedavisini aldıktan sonraki birkaç 

saat içinde egzersizleri yapmaları istendi
• Hastanın kas kuvvetine göre hafif veya orta şiddette egzersiz lastiği verildi
• Hastalar, profilaktik faktör replasman tedavisini aldıkları gün, veriler 

egzersizleri 10’ar tekrarlı yapmışlardır. 
• Hastalar, daha iyi ve dengeli bir kas kasılması elde edebilmek amacıyla 

egzersizleri çok yavaş yapmaları konusunda uyarılmıştır. 
• Egzersizler ilk iki hafta 1 tekrar, ikinci haftadan sonra 2 tekrarlı setler 

halinde yapılmıştır. 
• Egzersiz lastiğinin gerimine, fazla zorlanmayacak şekilde hasta kendisi karar 

vermiştir. 
• Egzersizler sırasında lastiği aşırı gergin tutup fazla direnç uygulamaması ve 

herhangi bir zorlanmaya yol açmaması konusunda hastalar uyarılmıştır.



Üst Ekstremite Kuvvetlendirme Egzersizleri



Alt Ekstremite Kuvvetlendirme Egzersizleri



Bireylerin son 5 hafta içinde diz, dirsek ve ayak bileği eklemlerinde olan tedavi 
öncesi ve sonrasında toplam kanama sayısı 

Kanama Sayısı 
(n=30)

Tedavi Öncesi     
(X±SS) 

Tedavi Sonrası 
(X±SS) 

t p

3,54±4,41 1,89±3,06 1,936 0,082

Bağımlı Örneklemlerde t-Testi, *p<0,05. 

SON 5 HAFTA İÇİNDEKİ KANAMA SAYISI

Hastalar egzersiz sırasında ya da sonrasında gelişen bir eklem kanamasını olmadığını bildirmiştir.



Aktivite ağrı şiddeti skorlarının tedavi öncesi ve sonrası ortalama 
ve standart sapmaları

Tedavi Öncesi 
(X±SS) 

Tedavi Sonrası 
(X±SS) 

t p

Diz (n= 9) 5,55±2,45 3,66±2,50 7,25 0,000*

Dirsek (n=11) 3,00±2,86 2,00±2,40 3,03 0,013*

Ayak Bileği (n=10) 4,60±2,36 3,20±2,29 3,50 0,007*

Bağımlı Örneklemlerde t-Testi, *p<0,05. 

AKTİVİTE ESNASINDAKİ AĞRI ŞİDDETİ 



EKLEM HAREKET AÇIKLIĞI

Eklem Hareketi Tedavi öncesi 

(X±SS)

Tedavi sonrası 

(X±SS)

t p

Diz (n=9) Fleksiyon 102,44±16,62 106,89±13,16 -3,592 0,007*

Eks. kaybı 12,75±9,37 11,33±8,21 1,933 0,089

Ayak Bileği (n=10) Dorsifleksiyon 8,3±3,56 9,9±4,43 -3,207 0,011*

Plantar fleksiyon 37,20±5,67 38,40±5,75 -1,189 0,265

Dirsek (n=11) Fleksiyon 123,45±9,64 126,45±8,59 -2,358 0,040*

Eks. Kaybı 16,55±11,98 13,00±12,94 2,562 0,028*

Pronasyon 69,36±11,02 69,73±12,95 -0,197 0,848

Supinasyon 78,36±18,23 81,82±15,82 -1,527 0,158

Bağımlı Örneklemlerde t-Testi, *p<0,05. 

Diz fleksiyon açısında, ayak bileğinde dorsiflexion açısında ve dirsek 
fleksiyon açısında anlamlı artma ile dirsek ekstansiyon kaybında 
anlamlı azalma bulunmuştur. 



KAS KUVVETİ

Bağımlı Örneklerde t-Testi, *p<0,05. 



SONUÇ

• Ev egzersizi şeklinde verilen, egzersiz lastiği ile yapılan kuvvetlendirme 
egzersizlerinin hemofili hastaları için herhangi bir kanamaya yol açmayan 
güvenli egzersizler olduğu görülmüştür. 

• Buna ilaveten, kanama sayısında istatistiksel olarak anlamlı olmasa da 
klinik olarak anlamlı bir azalma olmuştur. Bu egzersizlerin daha uzun bir 
süre yapılması ile kanama sıklığını daha fazla azaltabileceği düşünülmüştür. 

• Ev egzersizlerinin, ağrı şiddetini azalttığı, eklem hareket açıklığını ve kas 
kuvvetini artırarak, artropati semptomlarını azalttığı düşünülmüştür. 

• Hemofili hastalarının, uzman gözetiminde egzersiz yapamadığı 
dönemlerde, ev egzersizleri ile kuvvetlendirme egzersizleri yapmalarının, 
herhangi bir yan etkiye neden olmadan faydalı olduğu sonucuna 
varılmıştır.



Teşekkür ederim…




