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ABSTRACT&
Chondrocalcinosis! is! defined! as! the! accumulation! of! crystals! of! calcium! pyrophosphate! in! the!
hyaline! cartilage! and! fibrous! tissue.! A! 24! years! old! tennis! player! referred! to! our! clinic! with!
chondrocalcinosis!diagnosis,!for!conservative!treatment.!On!admission,!she!had!pain!and!diffiO
culty!in!walking,!stair!climbing!and!sitting!up,!as!well!as!weakness!in!front!thigh!muscles.!High!
voltage!galvanic!stimulation,!isokinetic!strength!training!and!home!exercises!were!applied!two!
days!a!week!for!six!weeks.!Following!the!treatment,!there!were!significant!improvements!in!her!
daily!life!activities!and!quadriceps!muscle!strength.&
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Kondrokalsinozis&Tedavisinde&Fizyoterapi&ve&Rehabilitasyon&
Uygulamaları:&Olgu&Sunumu&
ÖZ&
Konrokalsinozis! fibröz! ve! hyalin! kıkırdak! dokuda! kalsiyum! birikimi! olarak! tanımlanır.! Merdiven!
çıkma,! yürüme! ve! oturduğu! yerden! kalkma! güçlüğünün! yanı! sıra! ön! uyluk! kaslarında! zayıflık!
yakınmaları!ile!kliniğimize!yönlendirilen!24!yaşındaki!kadın!tenisçiye!altı!hafta!boyunca!haftada!
iki!kez!olmak!üzere,!yüksek!voltaj!galvanik!stimülasyon,!izokinetik!kuvvetlendirme!egzersizleri!ve!
ev!egzersiz!programı!uygulandı.!Günlük!yaşam!aktiviteleri!ve!kuadriseps!kas!kuvvetinde!belirgin!
iyileşme!gözlendi.!
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GİRİŞ!

!

Kondrokalsinozis!fibröz!ve!hyalin!kıkırdak!
dokuda! kalsiyum! birikimi! olarak!
tanımlanır.! Kondrokalsinozisin! üç! klinik!
formu! vardır.! Birincisi! hiperparatiroidizm,!
hemokromatozis,!hipotiroidizm!ve!Wilson!
hastalığı! gibi! antitelere! eşlik! eden! formu;!
ikincisi! familyal! form! ve! sonuncusu! da!
sporadik! formdur.! ICD! (International!
Classification! of! Diseases)! sınıflamasına!
göre!kondrokalsinozis!kristal!artropatileri!
ve! kristal! kökenli! artrit! grubu! içerisinde!
yer!alır!(1,2).!Literatürde!kondrokalsinozisin!
farmakolojik! tedavileri! ile! ilgili! çeşitli!
çalışmalar! olmasına! karşın;! nonfarmakoN
lojik! tedavilerden! biri! olan! fizyoterapi! ve!
rehabilitasyon! uygulamalarına! yönelik!
çalışmalara! rastlanmamıştır.! Cerrahi! enN
dikasyonun! olmadığı! artrit! durumlarında!
fizyoterapiNrehabilitasyon!uygulamalarının!
ağrı! düzeylerini! azaltıp,! yaşam! kalitesini!
arttırabileceği! bilinmektedir! (3).! KondroN
kalsinozis! tanısıyla! kliniğe! yönlendirilen!
ve! yüksek! voltaj! galvanik! stimülasyon!
(HVGS),! izokinetik! kas! kuvvetlendirme!
egzersizleri!ve!ev!egzersiz!programı!uyguN
lanan!bir!olgu!sunulmaktadır.!

Olgunun! elektrik! çarpması! şeklindeki!
yakınmalarının! son! altı! ayda! artması! neN
deniyle! nöroloji! kliniğinde! EMG! (elektN
romyografi)!yapıldığı!ve!tüm!bulgularının!
normal! olduğu! öğrenildi.! Bunun! üzerine!
önce!ortopedi!ve!travmatoloji,!daha!sonra!
romatoloji!kliniğine!başvuran!hastada!tetN
kiklerin! yapıldığı! ve! kondrokalsinozis!
tanısı! konularak! kolşisin! ve! indometazin!
tedavisine!başlandığı!öğrenildi.!Bu!tedaviN
lerden! sonra,! ağrısının! geçmediğini! ve!
günlük! yaşam! aktivitelerinde! zorluk! çekN
tiğini! bildiren! hasta! kliniğimize! yönlendiN
rilmiştir.!
Olgunun!değerlendirilmesinde!tedavi!öncesi!
ve! tedavi! sonrasında! kuadriseps/! hamstN
ring! kaslarında! izokinetik! kas! kuvvet! ölN
çümü! yapıldı.! Günlük! yaşam! aktivitelerini!
ve! fonksiyonel! bağımsızlık! düzeyini! deN
ğerlendirmek! için! Lysholm! diz! skalası! ve!
IKDC! 2000! sübjektif! diz! değerlendirme!
formu!ve!Tegner!aktivite!skalası!kullanıldı.!
Aynı!zamanda!olgunun!sağlıkla!ilgili!yaşam!
kalitesini!değerlendirmek!için!Nottingham!
Sağlık!Profili!(NHP)!kullanıldı.!
Uyluk! kaslarının! kuvvetlendirilmesi!
amacıyla!izokinetik!kas!kuvvet!çalışmaları!
ve! elektroterapi! uygulaması! planlandı.!
İzokinetik!kuvvetlendirme!eğitimi!öncesinde!
genel! ısınma! egzersizleri! ve! Isomed! 2000!
(D! &! R! Ferstl! GmbH,! Hemau,! Germany)!
cihazı!ile!60˚/s’de!beş!tekrarlık!ısınmanın!
ardından,! 60˚/s! hızda! üç! set! 10! tekrar! ve!
180˚/s!hızda!üç!set!15!tekrarlık!konsantrik/!
konsantrik! kas! kuvvetlendirme! protokolü!
uygulandı.! Aynı! zamanda! vastus! lateralis!
ve! vastus! medialis! kasına! aynı! anda! koN
kontraksiyon! oluşturacak! şekilde! her! iki!
dize! dört! kanalla! yüksek! voltaj! galvanik!
stimülasyon!(HVGS)!uygulandı!(Şekil!1).!!

OLGU!SUNUMU!
Yirmi!dört!yaşında!kadın!tenisçi!bir!yıldır!
süren! genel! yorgunluk! hali! ve! son! altı!
aydır! sağ/dominant! bacakta! daha! fazla!
olmak!üzere;!her!iki!bacakta!ağrı,!merdiven!
çıkma,! yürüme! ve! oturduğu! yerden! kalkN
mada!zorluk!yakınması!ile!kliniğe!yönlenN
dirilmişti.! Hastanın! yakınmaları,! özellikle!
akşam! saatlerinde! artıyor! ve! istirahatle!
azalmıyordu.!Alt!ekstremitelerde!sağ!uyluk!
önünde! daha! fazla! olmak! üzere! elektrik!
çarpması!gibi!ağrıdan!yakınıyordu.!Son!iki!
yıldır! tenis! oynayamadığını! belirten! hasN
tanın!belirgin!travma!öyküsü!yoktu.!!
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yönlendirilen! hastanın! tetkiklerinin! yeniN
lendiği,!daha!önce!başlanmış!olan!kolşisin!
ve! indometazin! tedavisinin! kesilmesine!
karar!verildiği!öğrenildi.!
TARTIŞMA!
Eklem! yapılarında! kristal! depolanmasıyla!
karakterize,!artrit!klinik!tablosuyla!seyreN
den!bir!grup!hastalıktan!biri!olan!kondroN
kalsinozis! (artiküler! kartilaj! kalsifikasyoN
nu)!genellikle!yaşlı!bireylerde!görülürken!
(4N7),! bu! olgu! 24! yaşında! aktif! bireydi.!
Kondrokalsinozis! genellikle! sinovyal! sıvıya!
kristal! dökülmesiyle! oluşan! enflaNmasyon!
sonucunda!bir!gün!ile!dört!hafta!arasında!
kendini! sınırlayan! psödogut! atakları! ile!
seyretmekle! birlikte,! bu! olguda! sağ! dizde!
daha! fazla! olmak! üzere! altı! aydır! süren!
ağrı!ve!güçsüzlük!ön!plandaydı!ve!ataklar!
şeklinde! ortaya! çıkan! yakınmaları! yoktu!
(5,6).! Artritte! farmakolojik! tedavi! seçeN
neklerinin! yanı! sıra! nonNfarmakolojik! teN
davi! seçenekleri! de! uygulanabilir.! Bu! seN
çeneklerden! biri! olan! olan! fizyoterapi! uyN
gulamaları! genel! olarak! eklem! hareket!
açıklığı! egzersizleri,! kuvvetlendirme! egN
zersizleri,! denge,! propriosepsiyon! ve! aeN
robik! egzersizleri! içermektedir! (8).! KuvN
vetlendirme! eğitiminde! kullanılan! egzerN
sizler! izometrik,! izotonik! ve! izokinetik! egN
zersizlerdir.! Tüm! eklem! hareket! açıklığı!
boyunca! kasta! maksimum! dirençte!
kasılma! sağlayan! izokinetik! egzersizler!
kas!kuvvetini!en!iyi!arttıran!egzersizlerdir!
(9).! Bu! bilgilere! paralel! olarak,! bu! olguda!
uygulanan! izokinetik! kuvvetlendirme!
programı!sonucunda!hastanın!kas!kuvvetN
lerinde!belirgin!bir!artış!gözlendi.!
!

!
Şekil!1.!Kuadriseps!femoris!kasına!HVGS!uygulaması!

Bu!tedavi!programı!haftada!iki!kez!olmak!
üzere!toplam!altı!hafta!boyunca!tekrarlandı.!
Bu! süre! boyunca! ev! egzersizi! olarak! da!
‘core’!endürans!egzersizleri!günde!iki!defa,!
her!gün!yapılmak!üzere!verildi!ve!olgunun!
egzersizleri!yaptığını!kontrol!etmek!amaçlı!
egzersiz! takip! çizelgesi! verilerek! seans!
öncesinde! de! egzersizleri! doğru! yapıp!
yapmadığı!kontrol!edildi.!!
Olgunun!tedavi!öncesi!ve!altı!haftalık!tedavi!
sonrasındaki!değerlendirme!sonuçları! Şekil!
2’de! verilmektedir.! Tedavi! öncesine! göre!
Lysholm!diz!skalası!puanı,!IKDC!2000!sübN
jektif!diz!değerlendirme!skoru,!Tegner!akN
tivite! skalası! puanı! ve! Nottingham! Sağlık!
Profili! (NHP)! değerlendirmesine! göre!
sağlıkla!ilgili!yaşam!kalitesinin!arttığı!gözN
lendi.! Aynı! zamanda! tedavi! öncesine! göre!
tedavi! sonrasında! kas! kuvvetinde! artış!
kaydedilirken,! kuadriseps! ve! hamstring!
kaslarının!kuvvet!oranlarının!da!norm!deN
ğerlerine! yaklaştığı! belirlendi! (Tablo! 1).!
Tedavi!öncesinde!var!olan!merdiven!çıkma,!
yürüme!ve!oturduğu!yerden!kalkma!güçlüğü!
yakınmalarının! geçtiği! öğrenildi.! Bunun!
üzerine!romatoloji!uzmanı!hekime!tekrar!!
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Şekil!2.!Tedavi!öncesi!ve!tedavi!sonrası!uyluk!kas!kuvvetlerinin!izokinetik!değerlendirme!sonuçları.!
Ekst:!ekstansiyon,!Fleks:!fleksiyon,!R:!sağ,!L:!sol!
Tablo!1.!Tedavi!öncesi!ve!altı!haftalık!tedavi!sonrası!değerlendirme!sonuçları!
!

Tedavi!öncesi!

Lysholm!diz!skorlama!skalası!!

Tedavi!sonrası!

65!

94!

34.5!

66.7!

1!

4!

185!

52!

62.8!

53.1!

Diz!eklemi!izoN
Sağ!taraf!fleksiyon/ekstansiyon!180sN1!
kinetik!kas!
kuvvet!oranları! Sol!taraf!fleksiyon/ekstansiyon!60sN1!

87.4!

68.3!

46.7!

60.2!

Sol!taraf!fleksiyon/ekstansiyon!180sN1!

55.4!

59.0!

IKDC!2000!!
Tegner!aktivite!skalası!
Nottingham!sağlık!profili!
Sağ!taraf!fleksiyon/ekstansiyon!60sN1!

IKDC!2000:!Uluslarası!Diz!Dokümantasyon!Komitesi!sübjektif!diz!değerlendirme!formu!

!
Artritli!hastaların!tedavisinde!aynı!zamanda!
elektroterapi!de!kas!kuvvetlendirme!amaçlı!
kullanılmaktadır!(10).!Özellikle!kuadriseps!
kasına! uygulanan! yüksek! voltaj! galvanik!
stimülayon! (HVGS),! artritli! hastalarda!
hem! ağrıda! azalmaya,! hem! de! kuadriseps!
kasında!büyük!oranda!kas!kuvvet!artışına!!

neden! olmaktadır! (11,12).! Bu! olguda!
HVGS! uygulaması! bilateral! olarak! kulN
lanıldı! ve! osteoartrit! ve! romatoid! artrit!
tedavisinde!yaygın!olarak!kullanılan!fizyoN
terapi! uygulamalarının! bir! artrit! türevi!
olan!
kondrokalsiniziste!
de!
kulN
lanılabileceği!düşünüldü.!
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Literatürdeki! çalışmalara! bakıldığında,!
kalça! kas! kuvvetindeki! azalma! ile! birlikte!
meydana!gelen!‘core’!kaslarındaki!instabiN
lite!sonucunda!diz!ekleminin!sıklıkla!yaraN
lanan! bir! eklem! olduğu! sonucuna!
varılmıştır! (13N15).! Bu! nedenle! diz! ekleN
mini! ilgilendiren! tüm! hastalıklarda! ‘core’!
kaslarını!kuvvetlendirmeye!yönelik!egzerN
siz!programları!tedavi!programı!içerisinde!
yer!almalıdır.!Bu!olguda!da!uygulanan!fizN
yoterapi! ve! rehabilitasyon! uygulamaN
larının!bireyin!günlük!yaşam!aktivitelerini!
daha! rahat! biçimde! yapmasına! ve! ağrı! düN
zeyinin!azaltılmasına!yardımcı!olduğu!beN
lirlendi.!!
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