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Anormal Biyomekanik ve Hemartroz

Anormal biyomekanik

Belirli bir eklem veya kas üzerinde artan 
veya anormal stres veya zorlanma

Kas-iskelet sisteminde mikro/makro 
travmalar

Hemartroz veya hematom

Fizyoterapist açısından klinik önem; eklemlerin korunmasında ve 

fonksiyonların iyileştirilmesinde anahtar faktör, hemartrozların sıklığını 

ve şiddetini azaltmaktır.



Hemartrozun Erken Ve Geç Semptomları

Timmer M, Pisters M, De Kleijn P, de Bie R, Fischer K, Schutgens R. Differentiating between signs of intra-articular 
joint bleeding and chronic arthropathy in haemophilia: a narrative review of the literature. Haemophilia.
2015;21(3):289-96.

Özellikle geç dönem semptomları kas-iskelet sisteminde geri-dönüşümsüz 
harabiyete yol açabilir.



Hemofilik Artropatili Eklem ve Mevcut Tedavisi

Pulles AE, Mastbergen SC, Schutgens RE, Lafeber FP, van Vulpen LF. Pathophysiology of hemophilic arthropathy and potential targets 
for therapy. Pharmacological research. 2017;115:192-9.

Ortopedik fizyoterapi bakış açısına göre tedavinin etkinliği kas-iskelet 
sistemindeki hasar ölçülerek değerlendirilir.



ICF Modeline Göre Hemofilik Bireyin Değerlendirmesi

Hastaların %90’ında radyolojik ve fizik muayene skorları ile 
değerlendirildiklerinde eklemlerinde değişiklikler olduğu gösterilmiştir



HEMOFİLİ EKLEM SAĞLIĞI SKORU (HJHS)

 Artropatili indeks 
eklemlerden birisinin 
alabileceği maksimum 
puan 20’dir ve ek olarak 
global yürüyüş puan da en 
yüksek 4 puan alabilir. 
Böylece hemofilik hastanın 
alabileceği en yüksek puan 
124 olur.

 Yüksek puan kötü eklem 
sağlığını gösterir.



HEMOFİLİ FONKSİYONEL BAĞIMSIZLIK SKORU (FISH)

 Hemofilik hastanın fonksiyonel 
yeteneğinin nesnel olarak ölçmek 
için performansa dayalı bir 
değerlendirme aracı olarak 
geliştirilmiştir. Klinik fiziksel 
değerlendirme ve radyolojik 
skorları tamamlar.

 FISH’nin en büyük avantajı, nesnel, 
performansa dayalı bir araç olduğu 
için farklı dil becerilerine sahip 
kişilerle birlikte kullanılabilmesidir 
ve yaklaşık 10-15 dakika süre 
gerektirmesidir. Maksimum puan 
32’dir. Kişinin fonksiyonelliği 
etkilenmediyse puanın  yüksek 
olması beklenir.

Eklem hasarının kişinin performansını ne kadar etkilediği ile ilgili önemli 
bilgi verir. Hemofiliklerin gerçekte neyi nasıl yaptığını veya yapamadığını, 
koşulların farklı olması durumunda neyi yapabileceğini ölçer.



 Kinezyofobi, “aktivite ile 
ilişkili ağrılı yaralanma ve 
tekrar yaralanmaya karşı 
oluşan hassasiyet 
hissinden kaynaklanan 
aktivite ve fiziksel harekete 
karşı gelişen kaygı” olarak 
tanımlanır.

 Toplam puanın 37’den 
yüksek olması yüksek 
derecede kinezyofobi ile 
ilişkilidir.

KİNEZYOFOBİ

Hemofiliklerin %50-80’inin ağrı ve artropati nedeniyle egzersiz ve aktivite 

yapmaktan kaçındıkları bildirilmiştir.



AMAÇ

 Çalışmamızın amacı; alt ve üst ekstremite
eklemlerinde artropati gelişmiş hemofilik bireylerde 
hemofili eklem sağlığı skoru (HJHS), hemofili 
fonksiyonel bağımsızlık skoru (FISH) ve kinezyofobi
arasındaki ilişkiyi incelemektir.



YÖNTEM

 Çalışmaya yaşları 18-30 arasında değişen üst ve alt 
ekstremite eklemlerinde artropati gelişmiş, düzenli 
profilaktik tedavi alan 12 genç erişkin ağır tip hemofilik
birey dahil edilmiştir. 

 İndeks eklemler çift taraflı olarak HJHS ile 
değerlendirilmiştir.  Bu eklemlerdeki ekstansiyon
kaybı gonyometrik ölçüm ile değerlendirilmiştir. 

 Fonksiyonel düzeyleri değerlendirmesinde FISH 
kullanılmıştır. 

 Kinezyofobinin değerlendirilmesinde Tampa
Kinezyofobi Ölçeği kullanılmıştır.



BULGULAR

 12 bireyin 9’u hemofili-A, 3’ü de hemofili-B’idi. 

 Yaş ortalaması (24,5±4,7), boy ortalaması (174±4,3), vücut 
ağırlıkları ise (74,9±14,7)’idi. 

 Hemofiliklerin profilaktik tedavi alma süreleri 7,25±2,73 
yıldır. 

 FISH 25,25±4,39 (19-31) 

 Çalışmamızda Kinezyofobi skoru normatif değer olan 37 
puanın üzerinde 45,75±7,50 (30-56) bulunmuştur.

Index HJHS Sağ Sol Ekstansiyon
Kaybı

Dirsek 6,25±4.22 3,91±3,44 21,08±14,35 (3◦-53◦)

Diz 5,75±4,88 5,83±6,37 11,75±14,29 (0◦-36◦) 

Ayak Bileği 3,58±2,35 2,5±3,03 31,08±12,99 (7◦-60◦)



Patient No Total HJHS FISH Kinezyofobi Skoru

1 17 30 47

2* 13 31 30

3 44 19 46

4** 47 22 56

5 29 26 49

6 34 23 54

7 14 30 41

8 19 23 39

9 19 25 46

10 21 31 39

11** 47 19 54

12 28 24 48

*HJHS skoru en düşük olan hastada kinezyofobi skoru normal değerin altında bulunmuş.
** HJHS skoru en yüksek olan iki bireyde kinezyofobi skoru en yüksek bulunmuştur.



BULGULAR

 Sağ dize ait indeks eklem eklem skoru ile HFBS 
arasında ters yönlü kuvvetli ilişki (r=-0,683, p<0,05), 
kinezyofobi skoru (r=0,784, p<0,01) ile pozitif yönlü 
kuvvetli ilişki söz konusuydu. 

 Aynı zamanda diz ekstansiyon kaybı ile kinezyofobi
skoru (r=0,668, p<0,05) arasında pozitif yönlü kuvvetli 
ilişki söz konusuydu. 

 Ayrıca HJHS ile FISH (r=-0,843, p<0,001) arasında 
kuvvetli negatif bir ilişki bulunmuştur. 

 HJHS ile kinezyofobi skoru (r=0,767, p<0,01) arasında 
kuvvetli pozitif bir ilişki vardı.



SONUÇ

 Hemofilik bireylerin eklem sağlığında meydana gelen 
ilerleyici değişiklikler kişilerin fonksiyonel bağımsızlık 
düzeylerini sınırlandırmaktadır ve sonuç olarak 
aktivitelerden korku-kaçınma reaksiyonu olarak 
adlandırılan kinezyofobi gelişmesine neden 
olmaktadır. 



 Ayrıca diz eklemindeki ekstansiyon hareket 
açıklığındaki azalma ile kinezyofobi arasında ilişki 
olduğu tespit edilmiştir. 

 Hemofili hastalarının eklem sağlıklarını optimal 
düzeyde tutabilmek ve fonksiyonel bağımsızlıklarını 
sağlamak kişilerde kinezyofobi gelişmesinin de önüne 
geçecektir.



ÖNERİLER

 Eklem sağlığının değerlendirilmesinde kas-iskelet 
sistemindeki hasarın fiziksel muayene ile 
değerlendirmenin yanı sıra hastanın fonksiyonel 
düzeyi değerlendirilmelidir. 

 Kinezyofobi düzeyi de hemofiliklerde yaşam kalitesi 
ile daha çok ilişkili olduğu için değerlendirmelerin 
standart parçası haline getirilebilir.


