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1. GİRİŞ 

Skolyoz, en sık görülen ve ileri evrelerde ciddi postüral bozukluğa neden olan üç 

boyutlu bir omurga deformitesidir. Omurganın koronal planda radyolojik olarak tespit edilen 

10° ve üzeri eğriliği olarak tanımlanan skolyozda, transvers planda aksiyel rotasyon ve sagital 

planda fizyolojik eğriliklerde değişim (kifozda azalma veya artış, lordoz) oluşur (1). Skolyoz, 

yapısal ve yapısal olmayan skolyoz olarak ikiye ayrılmaktadır. Yapısal olmayan fonksiyonel 

skolyozda, spinal eğrilik omurga dışı sebeplere bağlı gelişir. Sıklıkla alt ekstremitelerde 

kısalık veya paraspinal kasların tonusunda ortaya çıkan asimetri vardır. Genellikle kısmi 

düzelir veya altta yatan sebep ortadan kalktığında fark edilemez hale gelir (2). Yapısal 

skolyozun en sık görülen etyolojik nedenleri aşağıda yer almaktadır.  

 İdiyopatik  

 Nöromüsküler  

 Konjenital  

 Nörofibromatozis  

 Bağ dokusu bozukluklarına bağlı  

           Marfan Sendromu  

           Ehler–Danlos Sendromu  

 Metabolik bozukluklara bağlı  

 Enfeksiyoz veya neoplastik  

 Travmatik / Posttravmatik 

 Dejeneratif ve romatizmal 

Nöromüsküler ve diğer nedenlere bağlı oluşan skolyozlar, koruyucu önlemler ve ana 

patolojiye yönelik tedavilerle kontrol altına alınabilir. Yapısal skolyozda en sık karşılaşılan 

neden idiyopatik skolyozdur (3). 

1.1. İdiyopatik Skolyoz 

Skolyozu oluşturan nedenin tam olarak bilinmemesinden dolayı idiyopatik skolyoz 

olarak isimlendirilir ve tüm skolyozların %75-80’i bu gruptadır. Sağlıklı çocukların hızlı 

büyüme döneminde multifaktöryel nedenlere bağlı olarak geliştiği düşünülen kompleks bir 

patolojidir. Omurgada bir veya birden çok vertebranın rotasyonu ile açığa çıkan üç boyutlu 

torsiyonel bir deformite vardır. Sıklıkla göğüs deformitesi ve pelvik asimetri spinal deformite 

ile birlikte görülür (4). Genellikle ağrısız karakterde olan bu deformite asemptomatik olup 
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kolaylıkla gözden kaçar. İlerleyen ve tedavi edilmeyen olgularda akut / kronik sırt ve bel 

ağrıları, kardiyopulmoner disfonksiyon, fonksiyonel kısıtlılık, kozmetik deformite nedeni ile 

depresyon ve yaşam kalitesinde bozulma gibi önemli sağlık problemleri oluşma riski 

yüksektir. 90° üzerindeki eğriliklerde ani ölüm görülebildiği bildirilmiştir. Artan bel, sırt 

ağrısı ve nörolojik bulgular olursa ileri tetkik yapılması gerekir (5). 

İdiyopatik skolyoz sınıflandırması klasik olarak çocuktaki deformitenin ilk teşhis 

edildiği yaş temel alınarak yapılır. İdiyopatik skolyozun yaşa göre klasik sınıflandırması: 

1. İnfantil (0-3 yaş)  

2. Jüvenil (3-10 yaş)  

3. Adölesan (10-18 yaş)  

4. Erişkin (18 yaş ve üstü) 

Fakat son dönemde dokuz yaşından önce ortaya çıkan skolyoz için “erken başlangıçlı 

skolyoz” tanımı daha sık kullanılmakta ve infantil ve jüvenil skolyoz aynı gruba dâhil 

edilmektedir (6). 

1.1.1. İnfantil İdiyopatik Skolyoz  

Nadir görülmektedir (%1). 0-3 yaş arasında ortaya çıkan skolyozdur. Erkek çocuklarda 

daha fazladır. En sık majör sol torakal eğrilik vardır. Pelvik asimetri ve başın bir tarafa 

eğriliği göze çarpar. Büyüdükçe spontan düzelebilir.  

1.1.2. Jüvenil İdiyopatik Skolyoz  

3-9 yaşları arasında ortaya çıkar ve tüm idiyopatik skolyozluların %11-16’sını 

oluşturur. 4-6 yaş arasında kız erkek dağılımı eşit iken, 7-10 yaş arasında kızlarda daha sıktır. 

Sıklıkla majör sağ torasik skolyoz görülür. Cobb açısı 20°-25° olan eğrilikler korse ile takip 

edilir. Eğrilik 40° ve üzerinde ise cerrahi tedavi önerilir.  

1.1.3. Adölesan İdiyopatik Skolyoz  

Puberteye yakın gelişen skolyoz için “geç başlangıçlı skolyoz” veya “adölesan 

skolyoz” tanımı daha sık kullanılmaktadır. İdiyopatik skolyozların %80-90’ı adölesan 

dönemde ortaya çıkar (5).  
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1.2. Epidemiyoloji 

Adölesan idiyopatik skolyoz (AİS) sağlıklı çocukların ortalama %2-4’ünde görülür. 

Cobb açısı 10°-20° arasında olan AİS oranı %3, 30° ve üzerinde ise oran %0,3’tür. Skolyoz 

teşhis edilen vakaların yaklaşık %10’u konservatif tedaviye ihtiyaç duyarken sadece 

%0,1’inde cerrahi tedavi gereklidir (6). Skolyozda kız ve erkek oranları Cobb açısına göre 

farklılık göstermektedir. Cobb açısı 10°-20° arasında olan eğriliklerde kız/erkek oranı 1/1, 

20°-30° arasında olanlarda bu oran 5,4/1, 30° ve üzerinde olanlarda ise 7/1’dir (7). Eğrinin 

yönüne göre majör sağ torasik skolyoz en sıktır. Sol torasik eğri nadirdir ve ayırıcı tanıda 

syrinks, kist veya başka ek sorunlar düşünülmeli ve Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) 

istenmelidir. Progresyon puberte çağındaki kızlarda daha yüksektir. 

1.3. Etiyopatogenez 

Adölesan idiyopatik skolyozun patogenezini veya progresyonunu etkileyen faktörler 

tam olarak açıklanamamıştır (8). Skolyogenezis tanımı son yıllarda etiyoloji, patogenez ve 

patomekanizmayı birlikte açıklamak için kullanılmaya başlanmıştır. Omurgadaki yapısal 

elementler, nöromüsküler yapılar, propriyosepsiyon, posterior kolon disfonksiyonu, hormonal 

ve biyomekanik faktörlerle birlikte cinsiyet, büyüme ve genetik faktörler gibi birden çok 

faktör sorumlu tutulmaktadır (3,8). Bunlar arasında en öne çıkan sebep olarak trombosit–

kalmodulin–melatonin ilişkisi gösterilmektedir (9). Diğer önemli etiyolojik faktörler arasında, 

sensorimotor hastalıklar, elastin fibrin sistemi (anormal fibrillin metabolizması), vestibuler 

bozukluklar, nörogelişimsel hastalıklar, gelişimsel instabilite ve simetri kontrol bozukluğu 

gibi nedenler sayılabilir (10,11). Pozitif aile öyküsü idiyopatik skolyoza yatkınlığı 

artırmaktadır. İkizlerde benzer eğrilikler gözlenir. Kompleks genetik bir hastalık olarak kabul 

edilen idiyopatik skolyoza ilişkin genetik çalışmalarda, monozigot ikizlerde %73, dizigot 

ikizlerde %36 uyum oranı görüldüğü bildirilmektedir (12). 6.,10. ve 18. kromozomal gen 

polimorfizmi genetik geçişte önemlidir. Östrojen reseptör yapısını ve fonksiyonunu bozan 

kalıtımsal hastalıklar skolyozu tetiklemektedir. Hipermobil çocuklarda ve hipermobilite 

sendromlarında skolyoz daha sık ve daha fazla ilerleyici özellik göstermektedir (11).  

D vitamini eksikliği, sağlıksız beslenme, maternal yaş, sosyoekonomik durum ve 

omurgaya asimetrik yüklenme etiyolojik açıdan önemli potansiyel çevresel risk faktörleridir 

(13). İdiyopatik skolyozda, skolyotik omurgadaki asimetrik yüklenme, asimetrik büyümeye 

ve vertebralarda kamalaşma ile eğriliğin artmasına neden olmaktadır. Axenovich ve ark. 101 

aileden 778 birey üzerinde yaptıkları çalışmada, yüksek eğriliği olan bireylerin, genetik olarak 

otozomal dominant, cinsiyete bağımlı inkomplet geçiş gösteren genotipik özellikte olduğu 
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bildirilmektedir (14). Türkiye’den Yılmaz ve ark.’nın çalışmasında, AİS’li 40 olgunun, birinci 

derece aile yakınlarında skolyoz varlığı %30 ve ikinci derece aile yakınlarında ise %12,5 

olarak bulunmuştur (15). Inoue ve ark. vitamin D reseptör, östrojen reseptör 1 ve CYP17A1 

gen polimorfizmleri ile eğriliğin progresyonu arasında bir ilişki olduğunu belirtmektedir (16). 

Fakat farklı toplumlarda yapılan araştırmalar bu ilişkiyi göstermemektedir. Yılmaz ve ark. 54 

Türk AİS’li bireyde Lactose (MCM6 C13910T rs4988235), VDR BsmI (B/b A/G rs1544410) 

ve Matrilline (A/G rs1149048) gen polimorfizmini araştırdıkları çalışmalarında AİS ile bu gen 

polimorfizmleri ve eğrilik şiddeti arasında anlamlı bir ilişki olmadığını göstermiştir (17). 

Bunun dışında melatonin, farklı gen mutasyonları ve nöroanatomik bozuklukların da 

etiyolojideki rolüne ilişkin çok sayıda araştırma mevcuttur (18). Genetik özellikler ve eğrilik 

progresyonu ile tedavi yanıtları arasındaki ilişkiler üzerinde halen çok sayıda araştırma devam 

etmektedir. Aile ağacı üzerinde yapılan genetik araştırmalar gelecek için ümit vaat etmektedir.  

1.4. Prognoz 

İdiyopatik skolyozda eğriliğin doğal seyri tam olarak bilinmemektedir. Eğrilik 

progresyonu; ilk tanıdaki yaşa, eğrilik açısına, menarş yaşına, pubertal gelişim belirtilerine 

(Tanner) ve Risser evresine göre belirlenir. İdiyopatik skolyoz çocukluk ve adölesan çağda 

herhangi bir zamanda görülebilir. Sıklıkla büyüme plaklarının geliştiği 6.–24. ay, 5.–8. yaş ve 

11.–14. yaşlar arasında görülür. İkincil seks karakteristiklerini gösteren “Tanner Skalası” na 

göre  T2 ve P2 evresinde olan kız çocuklar ile T2 ve P2 evresinde olan erkek çocuklar en hızlı 

büyüme dönemindedirler. Bu dönem, idiyopatik skolyozda en belirgin progresyon 

periyodudur. Spinal eğriliğin ilerlemesi kız çocuklarda puberte çağında başlar. Pubertal 

büyüme döneminin yaklaşık olarak üçte iki periyodundan sonra kızlarda menarş başlar ve 

skolyoz progresyon riski göreceli olarak yavaşlar. Kızlarda menarş sonrası 1,5 yıl sonra 

iskelet matüritesi tamamlanır. 

Erkek çocuklarda hızlı büyüme yaşı olan 13-14 yaşlarında skolyoz progresyonu 

artmıştır. Spinal büyüme tamamlandıktan sonra idiyopatik skolyozun ilerleme potansiyeli çok 

daha azdır. Yetişkin çağda idiyopatik skolyoz, omurganın kollaps olması ve ilerleyici osseoz 

deformiteler sonucunda ilerleyebilir (9). Bu durum özellikle 50°’yi geçen skolyozlu vakalarda 

yıllık bir iki derece ilerleyebilir. İskelet matürasyonu sonrası 35° ve üzerinde olan eğriliklerde 

hafif artış olabileceği, daha düşük açılı eğriliklerin ise genellikle stabil kaldığı bildirilmektedir 

(19). 
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1.4.1. İdiyopatik Skolyozda Progresyon Kriterleri  

İskelet gelişimi devam ediyorsa:  

 12 yaşından küçük tanı alan kız ve erkekler, 

 Tanner evresi 3’ten küçük olması, 

 Risser evre 0-1 arasında olması, (Risser 0, pubertel gelişimin ilk 2/3’lik bölümünü 

kapsar ve iskeletin lineer büyüme hızı en fazladır) 

 Triradiate kartilajın açık olması, 

 Boy uzamasının ani hızlanması, 

 Kız çocukların menarşın erken evresinde olması (kız çocuklarında menarş öncesi 

beliren skolyozda progresyon riski yüksektir. Menarştan iki yıl sonra eğrilik 

progresyonu belirgin derecede azalır.) 

 Eğriliğin 30º üzerinde ve çocuğun hızlı büyüme dönemi öncesinde olması, 

 Progresyona eğilimli eğrilik tipi (Torakal eğrilik, çift major eğrilik, sağ lomber 

eğriliğin progresyonu diğer eğrilik tiplerine göre daha hızlıdır) belirteçler olarak 

kabul edilmektedir (20). 

İskelet matürasyonu sonrası: 

 45°-50° üzerindeki torakal eğrilikler yılda 1º -2º ilerler. 

Özetle skolyozda eğrilik progresyonu; yaş, cinsiyet, eğrilik paterni gibi birçok faktöre 

bağlı olarak farklılık gösterir. Eğriliğin daha stabil kaldığı fakat büyümenin devam ettiği 

dönemde eğrilikte ilerleme olmayabilir. Bu dönemde de adölesanların takip edilmesi ve 

gözlem altında tutulması gerekebilir. Gelişimini tamamlamamış bireyde progresyon riski 

büyüme potansiyeli ile ilişkilidir. Bu konudaki farklı çalışmalarda 10 yaşından önce tanı 

konan 109 çocukta progresyon %95, 12 yaşından önce tanı konan 64 çocukta %75 iken 12 

yaşından sonra tanı konanlarda progresyon hızı %23 olarak verilmektedir (21).  

İskelet matürasyonunu tamamlanmış olarak kabul etmek için, Risser evre 4 olması, altı 

ay ara ile yapılan iki boy ölçümü arasında 1 cm’den az fark olması ve kız çocuklarda menarş 

sonrası 2 yıl geçmiş olması gerekmektedir (22). 

Adölesan İdiyopatik Skolyoz genellikle sinsi başlar ve asemptomatik ilerler. İlerleyen 

ve tedavi edilmeyen olgularda yapılan çalışmalarda, tedavi yöntemi ne olursa olsun genel 

olarak erişkin dönemde spondiloz oranları daha yüksek, genel sağlık durumlarını algılama, 

vücut imajı, günlük yaşam aktivitelerine katılım ve başarabilme yetisi sağlıklı kişilere göre 
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daha zayıf bulunmuştur. Belirli açı üzerindeki vakaların çoğu ileri yaşlarda bel ağrısı ve 

kardiyo pulmoner disfonksiyon ile daha sık karşılaşmaktadır. 90° üzerindeki eğriliklerde ani 

ölümler görülebilir (23). 

1.5. Eğrilik Paterninin Değerlendirilmesi 

İdiyopatik skolyozda deformitenin anatomik seviyesi, eğriliğin en belirgin olduğu 

apeks vertebranın seviyesine göre isimlendirilir. Buna göre dört majör tip skolyotik eğri 

tanımlanmıştır. Bunlar; torakal, torakolomber, lomber ve çift majör eğrilikleridir. Bu 

eğriliklere ikincil gelişen kompansatuvar minor eğrilikler bulunabilir. Bu klasifıkasyon en 

geleneksel olandır ve konservatif tedavi planlamada ve preoperatif skolyoz sınıflandırmasında 

kullanılır.  

Çok kullanılan akademik sınıflamalar ise King ve Lenke sınıflamasıdır (24). King-

Moe sınıflama sistemi 1980’lerin başlarından bu yana AİS’in temel sınıflandırma yöntemidir.
 

1983 yılında King ve ark. torasik eğriliklerde füzyon sahası seçimini amaçlayarak beş 

idiyopatik eğrilik paterni tanımlamışlardır (25).  

King sınıflamasına göre skolyoz beş tipe ayrılır: 

Tip I: S şeklinde çift eğrilik mevcuttur. Lomber eğrilik torakal eğrilikten büyüktür ve 

lomber eğrilik torakal eğriliğe göre daha az esnektir.  

Tip II: S şeklinde çift eğrilik mevcuttur. Torakal eğrilik lomber eğrilikten büyük ya da 

eşittir ve torakal eğrilik lomber eğriliğe göre daha az esnektir. Lomber eğrilik santral sakral 

hata değmez.  

Tip III: Tek majör torasik eğrilik mevcuttur. Lomber eğrilik santral sakral hata değer.  

Tip IV: Tek majör uzun torasik eğrilik mevcuttur. L4 eğriliğin içine doğru tilt 

yapmıştır.  

Tip V: Çift yapısal torasik eğrilik mevcuttur. 

King sınıflama sistemi eğriliği sadece koronal düzlemde sınıflandırmaktadır. Oysaki 

skolyozda deformite üç boyutludur. Bu nedenle, bu değerlendirme özellikle cerrahlar 

açısından güvenilir bulunmamaktadır. 
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Harms Skolyoz Grubu tarafından bütün eğrilik türlerini kapsayan, iki ve üç boyutlu 

değerlere uygulanabilen, tedaviye temel oluşturacak, eğrilik türlerini radyografik kriterlere 

göre ayıran, güvenilir, kolay anlaşılır ve kullanışlı yeni bir sınıflama yöntemi olan Lenke 

sınıflama yöntemi geliştirilmiştir (24). Bu sınıflama sistemi cerrahlar için tedavi temelli bir 

sınıflamadır. Bu sınıflamada eğriliğin tipi, sagital torasik niteleyici ve lomber omurga 

niteleyicisi de değerlendirilir ve ayrı ayrı tanımlanan bu komponentler daha sonra birleştirilir.
 

Sınıflandırma için antero-posterior (AP), lateral, traksiyon ve lateral eğilme grafileri 

incelenerek yapısal ve yapısal olmayan eğrilikler tespit edilir (18). 

Rehabilitasyonu planlama ve korselemede kullanılan bu sınıflamalar ile de tam bir 

standardizasyon oluşturulamamıştır.  

1.6. Semptomlar 

Adölesan İdiyopatik Skolyoz sinsi başlar ve asemptomatik ilerler. Genellikle ağrı 

yoktur ve birçok olguda çekilen grafilerde tesadüfen skolyoz saptanır. İdiyopatik skolyozlu 

bireylerin çoğu sağlıklı bireyler olup özgeçmişlerinde normal bireylerden farklı bir özellik 

yoktur. Yeterli hamstring esnekliği, omurga fleksibilitesi, yeterli karın ve sırt kası kuvvetine 

sahip olmayan bireylerde ileri aktivitelerde bel ağrısı görülür (18). Skolyozun omurgadaki 

deformite yanında göğüs kafesi ile olan ilişkisi nedeniyle, özellikle eğriliğin yüksek olduğu 

bireylerde, göğüste kompliyans azalması, vital kapasitede azalma, solunumda yüzeyselleşme 

ve sık solunum yolu enfeksiyonu riski söz konusudur (26). Kozmetik deformite nedeni ile 

depresyon ve yaşam kalitesinde bozulma gibi önemli sağlık problemleri oluşma riski 

yüksektir. Vücut asimetrisi; adölesanlarda beden imajında bozulma, depresyon gibi psikolojik 

sorunlara neden olur ve bu çocuklarda aşırı alkol kullanımı ve intihar eğilimi söz konusudur. 

İlerleyen ve tedavi edilmeyen olgularda akut ya da kronik sırt ve bel ağrısı görülebilir. 90° 

üzerindeki eğriliklerde ani ölümler görülebileceğine işaret edilmektedir (23). 

1.7. Klinik Değerlendirme 

Klinik muayene, skolyozlu bireyin dikkatli bir postür ve antropometrik 

değerlendirmesi ile yapılır. Çocukların boy ve kilosu, pubertal özellikleri, kızlarda göğüs 

gelişimi ve pubik kıllanma durumu sorgulanmalıdır. Hasta ayakta serbest dururken hekim 

hem ön hem de arkadan frontal plandaki asimetrileri incelemelidir. Baş ve boynun pozisyonu, 

omuzlar ve skapulaların simetrisi, pelvisin durumu, önde göğüs duvarı ve öndeki kabarıklığın 

(hump) varlığı incelenmelidir (18) (Resim 1).  
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Resim 1. Skolyozda vücut asimetrisi 

Skolyozlu bireylerde sıklıkla omuz asimetrisi oluşur. Bir omuz diğerinden yüksek 

olabilir ve skapula seviyeleri farklıdır. Bu durum genellikle humpın geliştiği taraftaki omuzun 

gibusa bağlı olarak kostaları ve skapulaları itmesiyle oluşan omuz protraksiyonu nedeniyle 

oluşur. Torakal eğriliklerde bu durum daha belirgin özellik kazanır. Bel ve dirsek mesafesi 

incelendiğinde iki taraftaki simetrinin kaybolduğu, bir tarafta bel dirsek mesafesinin azaldığı 

ve gövdenin o tarafta düz bir hat çizdiği görülür. Gövdenin eğrilik nedenli bir yana doğru 

itilmesi kalçanın da yer değiştirmesine neden olur ve pelvik asimetri hem koronal hem de 

transvers planda belirgin özellik kazanır. 

Kostaların yer değiştirmesine bağlı olarak, eğriliğin aksi tarafında göğüs ön duvarında 

transvers düzlem patolojisi olan kostal çıkıntı gelişir. Pelvisin rotasyonel etkilenimi krista 

iliaka anteriorların her iki tarafta simetrisinin bozulmasına neden olur. Üç düzlemde oluşan 

patoloji omurgayı, pelvisi, başın yerleşimini etkilediği gibi çene ve yüz asimetrisine de neden 

olabilir.  

Skolyozlu bireylerde ağırlık merkezi sagital düzlemde önde, koronal düzlemde ise 

eğriliğin fazla olduğu taraftadır. Bu durum alt ekstremitelerin ayak basış pozisyonunu da 

etkiler. Hipermobil bireylerde artan genu recurvatum postürü daha da bozuk hale getirir. 

Sagital düzlem analizinde, torakal kifoz açısında azalma, lomber lordoz artışı ve anterior 

pelvik tilt sık rastlanan değişikliklerdir. Bu nedenle; ayrıntılı fizik muayene, postür analizi ve 
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uygun vakalarda takip amaçlı topografik değerlendirmeler ile tüm vücudun etkilenimi 

belirlenmelidir. Skolyozda sadece açıya odaklı bir değerlendirmeden kaçınılmalı tüm kas ve 

iskelet sistemi gözden geçirilmelidir. 

1.7.1. Skolyozda Özel Muayene Testleri 

a. Adams’ın öne eğilme testi (Adams Forward Test (AFT)): Skolyozda tipik ve öne 

eğilmede belirgin olan sırttaki çıkıntı vertebral rotasyona bağlı olarak gelişir (Resim 

2). Bu pozisyonda saptanan humpın görüldüğü yer ile skolyozun yeri belirlenir. 

Adams Forward Testi (AFT) olarak yapılan bu değerlendirmede, hastanın ayakta iken 

öne 90° eğilmesi ile yapılan muayenesinde omurga eğrilikleri ve deformitesi saptanır. 

Bu değerlendirmede sırt veya bel bölgesinde farkedilen bir taraftaki asimetrik çıkıntı 

skolyoz için tipiktir. Şüphe durumunda radyolojik doğrulama gerekecektir. 

 

Resim 2. Adams Forward Testi 

b. Yatarak bacak boyu eşitsizliği ölçümü: Anterior superior iliak çıkıntı ve ayak iç 

malleol arası ölçülerek her iki bacak boyunda farklılık olup olmadığı değerlendirilir.  

c. Gövde rotasyon açısı (Angel of Trunk Rotation-ATR): Skolyometre ile omurganın 

bel, torakolomber ve sırt bölgesindeki gövde rotasyonu ölçülür.  

d. Ayrıca aşağıdaki test ve değerlendirmelerin de yapılması gerekir: 
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 TRACE skorlaması: Görsel olarak omuzlar, skapula, kalça ve hemitoraks 

asimetrilerine bakılır. Bu bölgelerde toplam 12 noktadan 3’ünde değişiklik 

olması anlamlıdır.   

 Gövde esneklik testleri: Ayakta sağa, sola, öne, arkaya eğilerek ve yatarak 

veya uzun otururken ellerin ayaklara olan mesafesine göre değerlendirilir. 

 Thomas testi: Kalça hareket kısıtlılığı değerlendirilir. 

 Bağ doku esnekliği: Beighton skorlaması ile hipermobilite derecesi belirlenir.  

1.7.2. Fizik Muayenede Dikkat Edilmesi Gereken Diğer Bulgular 

 Spinal kolon orta hat deri defektleri (kıllanmada artış, nevus) için spinal disrafizm, 

 Café-au-lait lekeleri varlığında nörofibromatozis,  

 Ayak deformiteleri (pes kavus, varus) durumunda nöral aks bozuklukları,  

 Asimetrik abdominal refleksler varlığında sringomyeli şüphesi ile MRG ile ayırıcı tanı 

yapılmalıdır.  

Ayrıca kas testi ve duyu muayenesi yapılarak diğer skolyoz nedenleri araştırılmalıdır (27). 

1.7.3. Skolyometre ile Değerlendirme ve Bunnel Skolyometre Kullanımı 

Skolyometre basit, güvenilir ve ucuz bir gövde asimetrisi ölçüm cihazıdır. Skolyotik 

spinal rotasyon ve göğüs kafesinde deformasyon derecesini verir. Skolyometre ile 

değerlendirme skolyozun teşhis ve tedavisinde radyolojik ölçümlerle birlikte kullanıldığında 

yüksek tanısal değeri olduğu gösterilmiş bir yöntemdir. Uygulayıcılar arası güvenirliği 

konusunda farklı bildirimler bulunmaktadır. Deneyimli kişiler ile daha doğru ve yüksek 

pozitif sonuçlar elde edilmiştir. 

Skolyometre ile muayene için; muayene eden kişi, değerlendirme yapılacak kişinin 

arkasında bir sandalyede oturmalıdır. Muayene edilecek kişi kollarını baş hizasında tutacak 

şekilde omuzlar ile kalça aynı seviyeye gelene dek öne eğilmeli ve bu pozisyonda torakal (T7 

seviyesi), torakolomber (T12 seviyesi) ve lomber (L3 seviyesi) bölgede skolyometredeki 

sapmalar kontrol edilmelidir (Resim 3). Lumbosakral bileşkede 0° olması beklenir. Aksi 

durumda bacak eşitsizlikleri yönünden değerlendirilmelidir. Skolyometre ile değerlendirme 

sırasında lumbosakral bileşkedeki sapmanın olduğu taraftaki alt ekstremitesinin altına 

skolyometre 0° olana kadar yükseklik desteği konularak değerlendirme yapılmalıdır. Skolyoz 

kliniklerinde takiplerde ve okul tarama programlarında skolyometre kullanımı yaygındır. 
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Torakal rotasyon açısı 7°’den büyük ve toraks deformitesi olan veya henüz gelişmeye 

başlamış çocukların %70’inde skolyozu belirlemede yeterli olduğu gösterilmiştir. 

Skolyometrede 7° sapmanın, omurgada skolyoz Cobb açısında yaklaşık 20°’ye karşılık 

geldiği bazı araştırmalarda gösterilmiştir. Skolyometre ile 5° ve üzerinde olan eğrilikler 

izlenmelidir (28). 

 

Resim 3. Skolyometre ile değerlendirme  

1.8. Radyolojik Değerlendirme ve İzlem  

Skolyoz tanısı radyolojik değrlendirme ile kesinleşir. Genellikle posterior-anterior 

(PA) ve lateral omurga grafileri skolyozun yeri ve derecesini saptamada yeterlidir. Skolyozda 

tüm omurgayı görüntüleyecek ortoröntgenogram standart grafiler alınmalıdır. Vücut 

asimetrisi, dekompansasyonu ve santral sakral hattı değerlendirmek için filmde baş ve sakrum 

yer almalı ve vücut biçimini gösteren yumuşak doku görülebilmelidir. Grafilerde hastanın 

kolları horizontal olarak uzatılıp bir çubuk üzerine konulur ve böylece vücut dengesi 

sağlanmış olur. Çok küçük çocuklarda ve nöromüsküler skolyozda dengelerini sağlama 

problemi olabileceğinden grafiler sırtüstü yatar pozisyonda çekilmelidir. Ayrıca Risser 

değerlendirmesi için pelvis üst kenarı net olarak seçilmelidir. Radyolojik grafilerde eğrinin 

tipi, apeksi, uç noktaları, rotasyonu, vertebra şekil ve yapısal anomalileri saptanır. 

Çekilen grafilerde eğriliğin en belirgin olduğu vertebra, apeks vertebra olarak 

tanımlanır. Skolyozda deformitenin anatomik seviyesi, apeks vertebranın seviyesi ve 

skolyotik segment sayısına göre isimlendirilir. Tek eğrilik, çift eğrilik, üçlü eğrilik ve sağ 

veya sol yerleşimli torasik, torakolomber, lomber eğrilik tanımlaması kullanılır.  

Skolyoz tanısında “Cobb açısı” altın standarttır. Tedavi kararını almada ve sistematik 

izlemde kullanılan güvenilir bir yöntemdir.  
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1.8.1. Cobb Açısı 

Cobb açısı, eğriliğin başladığı ve sonlandığı vertebralar arasındaki sapma açısıdır. Üst 

ve alt uç vertebraların plaklarına çizilen paralel çizgilere çekilen dikey çizgiler arasında kalan 

açı skolyoz açısını verir ve bu açıya Cobb açısı adı verilmiştir. Cobb açısına göre 10°’nin 

altında olan koronal eğriliğe “postüral bozukluk”, 10°’nin üzerinde olan koronal eğriliğe 

“skolyoz” denir. Bu ölçümlerin gözlemciler arası ve gözlemciler içindeki hatası 3°-5° 

civarında farklılık gösterir, dikkatli ölçüm yapılmalıdır.  

Normal populasyona göre özellikle kız çocuklarında, Anterior-Posterior(AP) skolyoz 

grafi çekimlerinde meme kanseri riski daha yüksek bulunmuştur. Bu nedenle öncelikle PA 

omurga grafileri alınmasına ve sık grafi çekilmemesine dikkat edilmelidir. Grafi çekiminde 

özellikle gonadların ve kızlar için göğüslerin radyasyondan korunmasına özen gösterilmelidir. 

Bu riski azaltmak için günümüzde daha az radyasyon yayan yeni görüntüleme teknikleri, üç 

fazlı X-ray cihazları veya yüksek hız ve çözünürlükte Elektronik Optik Sistem (EOS) 

inceleme teknikleri kullanıma girmiştir. Lateral grafilerde sagital eksende kifolordoz 

değerlendirilir. Ayrıca, skolyozun fleksibilitesini değerlendirmek için, cerrahi planlanıyorsa, 

traksiyonda omurga veya masada sağ ve sola eğilerek çekilen grafiler değerlendirilir (29). 

1.8.2. Skolyotik Omurganın Rotasyonunu Değerlendirme 

Nash ve Moe Sınıflandırması kullanılır. Grafilerdeki vertebra pedikül gölgesine göre 

evreleme yapılır. Vertebra rotasyonunda pedikül gölgesi, nötralde iken, konveks ve konkav 

tarafta simetriktir. Evre 1’de hafif olan bir taraftaki pedikül gölgesi kayması Evre 4’te 

tamamen kaybolur. 

Daha ayrıntılı değerlendirmeler ve takip için bu grafilerden kostovertebral açı, 

iliolomber açı ve sakral inklinasyon açısı da kaydedilmelidir. 

1.8.3. Risser Evrelendirmesi 

Grafilerde iskelet matüritesini değerlendirmek amacıyla “Risser Metodu” (krista 

iliakalardaki apofiz plağının gelişimine göre 0-5 arası derecelendirme) kullanılır. Risser evre 

0-1, pubertel gelişimin ilk 2/3’lik bölümünü kapsar ve iskeletin en fazla lineer büyüme hızı ile 

koreledir. Risser evre 5’de apofiz hattı kapanır ve büyüme durur (30). Risser ile kemik 

olgunlaşması arasında bir uyumsuzluk söz konusu ise, el bileğinden kemik yaşı tayini 

yapılarak matürasyon kesinleştirilmeye çalışılmalıdır. 
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1.8.4. Skolyozda Topografik Analiz 

Skolyoz takibinde radyasyonun zararlı etkilerini azaltmak ve yapılan tedavilerde açı 

kadar vücut kozmetiğini de değerlendirmek amacıyla “Yüzey Topografiler” ile omurgadaki 

asimetriler ve postüral sapmalar analiz edilir. Frontal ve sagital plandaki bu topografik 

değerlendirmeler, rehabilitasyon ve korse kullanımında takip amacıyla olduğu gibi skolyoz 

tarama programlarında da kullanılmaktadır. Yine de bu teknikler tamamen röntgenin yerini 

alamamıştır. Yeni teknolojiler hızlı bir şekilde röntgen çekim sayısını düşürecektir (31). 

1.8.5. Adölesan İdiyopatik Skolyoz Takibinde Direk Grafi 

İlk değerlendirmede, omurganın PA ve lateral olmak üzere iki yönlü radyolojik grafisi 

alınmalıdır. Takiplerde; omurga rotasyonu için kullanılan skolyometrik değerlendirmede, 

eğrinin progresyonu yoksa 6 aydan önce yeni grafi çekilmemelidir. Skolyoz takibinde, sık 

aralıklarla grafi almaktan sakınılmalı ve özel bir durum olmadıkça sadece PA grafi 

alınmalıdır. Fizik muayenesi ve skolyometre ölçümü normal olan çocuklarda skolyoz için 

radyolojik inceleme yapılmamalıdır (32). 

1.9. Tedavi 

İdiyopatik skolyoz tedavisinde amaç, erken tanı ile özellikle puberte döneminde 

eğriliğin progresyonunu engellemek ve/veya optimal açıda geriye çevirmek, estetik ve 

postüral düzeltmeyi sağlamaktır. İlerleyen eğriliklerde ise amaç spinal ağrı, olası fiziksel 

sorunlar ve solunum disfonksiyonunu engellemektir. Skolyoz tedavi planlaması; bireyin 

yaşına, cinsiyetine, matürasyonuna, eğriliğin derecesine, yönüne, tipine ve skolyozun ilerleme 

riskine göre belirlenir. Skolyozun konservatif tedavisi ile ilgilenen sağlık profesyonelleri, 

oluşturdukları tedavi kılavuzlarında, skolyoz açısının derecesini dikkate alarak olguların 

takibini, korse kullanımını, skolyoz spesifik egzersiz uygulamalarını ve cerrahi tedavi 

planlamasını önermektedirler. Fakat temel olan, her vakanın kendi klinik değerlendirilmesi 

temelinde bir tedavi yaklaşımı belirlenmesidir.  

1.9.1. İdiyopatik Skolyoz Tedavisinde İzlem  

Cobb açısı 10° altında olan eğriliklerde, özellikle matürasyonun erken evresinde, izlem 

yeterlidir ve özel bir tedavi gerekmez. Cobb açısı 25° altında olan eğriliklerde, olgunun 

düzenli aralıklarla takibi ve skolyoza özel egzersiz tedavisi önerilir. 15°-25° arasındaki 

eğriliklerde, 4-6 ay ara ile çekilen iki grafide, eğrilikte 5° ve üzerinde ilerleme varsa, gövde 

korsesi kullanımı yanında egzersiz tedavisine devam edilir. Korse tedavisine rağmen 45°’yi 
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geçen eğriliklerde cerrahi tedavi önerilir (33). Skolyozlu bireylerde tedavi için temel alınması 

gereken, Cobb açısı ve iskelet maturasyonun durumudur. İzlem erken dönem olgularda 

olduğu gibi ağrılı erişkin olgularda da devam eder. 

1.9.2. İdiyopatik Skolyozda Egzersiz Uygulamaları  

Skolyoza özel egzersizler, spinal deformiteyi ve eğriliğin progresyonunu durdurmayı 

amaçlar. Bedendeki asimetrik yüklenmeyi ortadan kaldırarak postürü stabilize eden ve 

düzelten egzersizlerin temelini üç boyutlu egzersiz tekniği olan “Schroth Metodu” oluşturur. 

Her olgunun omurgasının skolyozdan etkilenimi temelinde planlanan, rotasyonel açısal 

solunumla desteklenen bu özel egzersizler sayesinde kasların esnekliği, gücü ile denge, 

hareket ve koordinasyon arttırılır. Egzersizlere spinal düzeltmeler ile başlanır. Postural eğitim 

ile beden farkındalığı kazandırılır. Günlük yaşam aktivitelerini de içine alan eğitimlerle postür 

bilinci geliştirilir ve doğru postürün sürekli korunması amaçlanır. Egzersizlerin başlangıçta 

spesifik egzersiz öğretilerine hakim, Schroth eğitimi almış skolyoz terapistleri ile 

uygulanması ve bireye omurga düzeltmelerinin bütünsel bir şekilde kazandırılması gerekir. 

Egzersizler kişiye özel olarak, eğriliğin yönü ve tedavi fazlarına göre planlanır. Egzersizlerin 

belirlenmiş sayıda ve bir plan içinde düzenli olarak yapılması gerekir. Korse ile birlikte spinal 

stabilizasyon ve mobilizasyon egzersizlerinin yapılması (30-45 dk/gün) korsenin başarısını 

artırır. Düzenli egzersiz ile desteklenen korse uygulamaları cerrahi tedavi oranlarını düşürür. 

Cerrahi sonrası ağrıyı azaltır ve fonksiyonu artırır (34). 

Ayrıca Polonya’da başlayan Dubowitch yöntemi, İtalya’da uygulanan SEAS 

(Scientific Exercises Approach to Scoliosis) ve Self Koreksiyon Yöntemi, PSSE 

(Physiotherapy Scoliosis Specific Exercise) gibi skolyoz konservatif tedavisi için geliştirilmiş 

özel egzersiz programları da uygulanmaktadır. 

1.9.3. İdiyopatik Skolyozda Diğer Tedavi Yaklaşımları 

Diğer konservatif tedavilerden homeopati, akupunktur, manipulasyon, özel diyet 

uygulamaları vb. tedavi yaklaşımlarının etkinliğini gösteren bilimsel kanıt yoktur. 

Elektronöromiyografi (EMG) biofeedback ve akupunktur uygulaması ile ilgili az sayıda, kanıt 

düzeyi düşük araştırma, skolyozu kontrolde etkili olduğunu savunmaktadır. Gerçek bacak 

kısalığının düzeltilmesi için ayakkabı içine tabanlık takviyesi önerilebilir. Aktif spor yaşamı 

skolyozlu çocukların sosyal uyumunu artırır ve psikolojilerini olumlu etkiler (18). 
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Skolyoz tedavisini planlamada prognozu olumsuz etkileyen faktörler iyi bilinmelidir. 

Bunlar; pozitif aile öyküsü, ilk tanıda eğriliğin 30°’den fazla olması, çift majör eğrilik, torakal 

kifoz azalması, sol torasik ve sağ lomber skolyoz, gövde rotasyon açısının 10°’den fazla 

olması, apikal vertebra rotasyonunun %30’dan fazla olması, azalmış spinal mobilite, ciddi 

kontraktür ve kas kısalığı, bağ doku hastalığı ve büyümenin devam etmesi halidir. Bu olgular 

3-6 ay ara ile izleme alınmalı ve tedaviye uyumları en üst düzeye çıkarılmalıdır.  

Pubertede 10° skolyozun ilerleme riski %20 iken, 30° skolyozun ilerleme riski 

%90’dır. Pubertenin sonunda maksimum boy uzunluğuna ulaşıldığında ve Risser evre 2’yi 

geçtiğinde progresyon hızı yavaşlar. Erkek çocuklarda progresyon hızı daha düşüktür.  

1.9.4. İdiyopatik Skolyozda Korse Tedavisi 

Spinal eğriliğin ve skolyozdan etkilenen omuz ve pelvis kuşağının rotasyonunun 

kontrolü için matürasyonu devam eden uygun olgularda gövde korseleri kullanılır. İyi bir 

korse sagital sapmayı düzeltmeli, eğrilik progresyonunu durdurmalı, cerrahi prevalansı 

azaltmalı ve vücut kozmetiğini düzeltmelidir. Korsedeki düzeltme prensipleri skolyotik 

gövdenin her parçasına etki ediyor olmalıdır. Pelvik kuşak, lomber bölge, torasik bölge, omuz 

kuşağı ve ayrıca gövdenin dengesinin sağlanması önemlidir. Skolyozda çok farklı korse 

teknikleri kullanılmıştır. Halen farklı ve yeni korse arayışları devam etmektedir. Her korsede 

farklı prensipler kullanılır. Skolyozda ilk kullanılan korse Milwaukee olup daha sonra Boston 

korse, Charleston gibi farklı torakolumbosakral ortezler (TLSO), Cheneau korseler, Spine Cor 

dinamik korseler ve son yıllarda geliştirilen bilgisayar yardımlı tasarlanmış, farklı 

biyomekanik stratejileri kullanan Rigo sistem Cheneau korseler skolyoz tedavisinde 

kullanılmaktadır (18,35).  

1.9.5.  Korse Endikasyonu 

Scoliosis Research Society (SRS) tarafından önerilen korse endikasyonu, 25°-40° 

arasında eğriliği olan ve büyümekte olan immatür (Risser 0-2) çocuklardır.  

Heary ve ark. korse ile ilgili klinik araştırma değerlendirmelerinde endikasyon 

aralıklarındaki farklılıklara işaret etmektedir. Bu araştırmaya göre, en uygun kriterler olarak, 

10 yaş ve üzeri, Risser evre 0-2, primer eğriliği 25°-40° arasında olan, şayet kız ise menarş 

sonrası bir yılı geçmeyen adölesanların korse için daha uygun olduğu belirtilmektedir (36). 
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1.9.6. Korse Kullanımı ve İzlem 

Korse kullanımı sonrası ilk etki, doğru postüre yönelim ile oluşan vücut 

kozmetiğindeki pozitif etkidir. Korse tedavisinin başarısını artıran ana faktörler; hasta ve 

ailenin uyumu, doğru korseleme ve yakın izlemdir. İyi bir korselemede amaç; eğriyi en uygun 

düzeyde azaltan, koruyan, dengeyi arttıran ve yeni problemlere izin vermeyen bir sonuç elde 

etmektir. Korse kullanımında adölesanların yakın izlemde tutulması gerekir. Böylece hem 

korsenin etkisi hem de oluşturacağı rahatsızlıklar ve gerekli modifikasyonların yapılması 

önemlidir. Adölesanın korseyi kullanma disiplininde en önemli şey, hekim, fizyoterapist ve 

teknikerin onu cesaretlendirmesidir. Ailesi, okulu ve arkadaşları bu süreçte adölesanı mutlaka 

desteklemelidir. 

Korse kullanımında tavsiye edilen ve etkili olduğu ispat edilen protokol özellikle 

Risser evre 0-2 dönemindeki adölesanlarda tam zamanlı, yani günde en az 20 saat korsenin 

kullanılmasıdır. Kullanma süresi 16 saat ve üzerinde olan adölesanlarda eğrilik progresyonu 

daha iyi kontrol edilmekte ve cerrahi tedavi ihtiyacı da belirgin olarak düşmektedir. Korse 

etkinliğinin tespiti için, kullanımına başlandıktan 6 hafta sonra korse içinde yapılan radyolojik 

incelemede, tedavi öncesi açının azalması ve sakral spinal balansın sağlanması kontrol 

edilmelidir. Korseleme ile iskelet matüritesi oluşmamış, Risser evre 0, 1, 2 olan fleksibl 

deformite ve Cobb açısı 25°-45° arasında olan eğriliklerde deformitenin ilerlemesinin 

engellenmesi hedeflenmektedir. Bu konudaki son araştırmalar korsenin pozitif etkisini 

desteklemektedir. Korseye rağmen eğrilik artarsa cerrahi tedavi önerilir (37). 

1.9.7. Korseleme Teknikleri 

Korse tipleri eğriliğin apeksine göre değişir. Apeksi 7. torakal vertebranın (T7) 

üzerinde olan eğrilerde servikotorakolumbosakral (STLS) korse önerilir. En sık kullanılan 

Milwaukee korse, T7’den boyuna doğru uzanır. T7’nin altında eğrilik varsa 

torakolumbosakral (TLS) korse önerilir. Boston korseler en sık kullanılan simetrik korseler 

olup, Avrupa’da daha yaygın olarak asimetrik dizayn skolyoz korseleri kullanılmaktadır. 

Simetrik tip korselerin yerine tercih edilen bu korseler, son yıllarda bilgisayar yardımlı 

tasarlanmış asimetrik Cheneau ve benzeri modelleme CAD-CAM (Computer Aided Design 

and Manufacturing) korselerdir. Bu korseler progresyonu azaltmada ve Cobb açısını 

korumada Boston tip korselerden daha etkin görülmektedir. Gündüz korse kullanamayanlarda 

veya skolyotik eğriliğin stabil hale geldiği durumlarda gece korseleri önerilir. Korse, eğriliğin 

progresyonunu ilk 6 ayda 5° geriletirse başarılıdır. 6 ay sonra eğrilikte 6° veya fazla ilerleme 
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varsa korseleme başarısızdır ve kullanımı bırakılır. 45° üstünde progresyon varsa iskelet 

olgunlaşmasından önce veya sonra cerrahi tedavi önerilir (38). 

1.9.8. Cerrahi Tedavi 

İdiyopatik skolyozda, egzersiz ve korse tedavisine rağmen ilerlemesi devam eden 

ve/veya Cobb açısı 45°-50° üzerinde olan eğriliklerde cerrahi tedavi tercih edilir. Cerrahi 

gereksinimi olan olgular, tüm skolyozlular içinde %0,1 oranındadır. Skolyotik omurgada 

cerrahi olarak posterior veya anterior füzyon teknikleri ile düzeltme yapılır. Özellikle torakal 

ve çift majör eğriliklerin cerrahi tedavisinde posterior füzyon altın standarttır. Metal 

implantlarla üç boyutlu düzeltme hedeflenmektedir. Posterior spinal füzyon ameliyatında 

amaç, omurganın hareketlerini ve sagital-koronal balansı en iyi koruyacak yeterli füzyon 

seviyesini oluşturmaktır. Tipik olarak proksimal uç vertebradan bir veya iki seviye aşağı olan 

stabil vertebraya doğru füzyon sağlanır. Çift eğrilik ve üçlü majör eğriliklerin füzyonu distal 

son vertebraya olmalıdır. Postoperatif revizyon oranı ilk 5-7 yılda %4’tür. Skolyoz cerrahisi 

sonrası kişi günlük yaşam aktivitelerine 3-4 haftada dönebilir. Operasyondan 3-6 ay sonra her 

türlü fiziksel aktiviteyi yapılabilir. Kontak olmayan sporlara 6 ay sonra, kontak sporlara ise 

bir yıl sonra başlanabilir. Bu tip sporlarda olabilecek spor yaralanmaları skolyozlu kişilerde 

daha fazla sırt ağrısı ve fonksiyonel kısıtlılığa yol açtığı için dikkat edilmelidir. Fizik tedavi 

ve rehabilitasyon uygulamaları ağrıyı azaltır. Postoperatif radyolojik sonuçlar yanısıra 

perioperatif komplikasyonlar ve pulmoner fonksiyonların incelendiği bir çalışmada, 50 

olgudaki 2 yıllık sonuçlar, skolyoz açısında ortalama 29° azalma, perioperatif kan kaybı 

sorunu ve uzun dönemde 3 olguda implant yetersizliği olduğunu göstermektedir (39). Cerrahi 

tedavi sonrası; parapleji (%0,1), kifoz artışı, aşırı düzeltme, psödoartroz (%1-2), geç 

başlangıçlı ağrı, deformitede artış, enstrumantasyon çubuğunda kırılma, enfeksiyon (%1-2), 

düz sırt sendromu ve rotasyonel deformite gibi komplikasyonlar görülebilir (40). 

2. GEREÇ VE YÖNTEM 

2.1. Amaç 

Adölesan idiyopatik skolyoz, genç erişkinlerde ortaya çıkan ve bu yaş grubunda en sık 

görülen omurga deformitesidir. Bu deformite omurganın hızlı büyümesi ile ilerleyici olabilir 

ve bireyin yaşam kalitesi ile ilişkili sağlık parametrelerini olumsuz etkiler. Etkilediği yaş 

grubu düşünülecek olursa, oluşan deformiteye bağlı fiziksel, kozmetik, sosyal ve psikolojik 

sağlık sorunları oluşturması bakımından önemli bir halk sağlığı sorunudur (18). Ayrıca 

konservatif ve cerrahi tedavi maliyetleri nedeniyle de birim maliyeti yüksek sağlık 

harcamaları içinde yer alır. 
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Adölesan idiyopatik skolyoz ergenlik döneminin başlangıcındaki adölesanlarda, 

özellikle kızlarda sık ve ilerleyicidir. Omurgada oluşan küçük sapmalar, açı belirli bir 

dereceye ulaşana kadar kozmetik bir deformite oluşturmaz ve herhangi bir sağlık problemine 

neden olmaz. Bu nedenle küçük asimetriler kolaylıkla gözden kaçar ve fark edilemez. Sessiz 

ilerler ve ergenin iskelet sistemindeki gelişme ile birlikte skolyozun neden olduğu yapısal 

değişiklikler belirginleşir.  

Skolyozun bu sessiz ortaya çıkışı hastalığın erken tanısını zorlaştırır. Bu yaş grubu 

çocuklar skolyoz için özel olarak kontrol edilmez ise, skolyoz genellikle başka sağlık 

sorunları için çekilen radyografilerde tesadüfen saptanır. Bu nedenle aile hekimlerinin, çocuk 

hekimlerinin, okul hemşirelerinin ve hatta spor hocalarının konuya dikkati çekilmelidir. Riskli 

yaş grubundaki çocukların omurgalarının yılda birkaç kez kontrol edilmesi sağlanmalıdır. 

Ailelerin konu hakkında bilgilendirilmesi ve skolyoz kontrollerine önem vermeleri de 

gereklidir. Özellikle kız çocukları sağlık tarama programlarında skolyoz açısından mutlaka 

incelenmelidir. 

İdiyopatik skolyoz ile ilgili araştırmaların sonuçları, skolyozun görülme sıklığının 

ırksal, coğrafik ve cinsiyete göre farklılıklar gösterdiğini ortaya koymaktadır. Epidemiyolojik 

okul tarama programlarının sonuçlarına göre idiyopatik skolyoz prevalansı %0,5 ile %5,2 

arasında değişmektedir. Yaşa göre prevalans araştırıldığında, özellikle kızlarda 11-13 yaşta 

sıklığın arttığı ve puberteyi takiben pik yaptığı görülmektedir (41). 

Skolyozun erken tanısı; kas ve iskelet sistemi ile uğraşan hekimler, halk sağlığı ve 

sağlık planlayıcıları açısından büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle erken tanı ve hastalığın 

doğal seyrini araştırmak için en sık kullanılan yöntem, hedef kitlenin kolay ulaşılabildiği okul 

taramalarıdır ve son 30 yılda birçok ülkede okul tarama programları yapılmıştır. Erken tanı, 

eğriliğin progresyonunu kontrol altına almada, konservatif tedavinin başarısını arttırmada ve 

cerrahi oranını azaltmada önemlidir. 

Konu ile ilgili birçok uluslararası tıp organizasyonu, okul tarama programlarının 

yapılmasını desteklemektedir. Skolyoz Araştırma Derneği (Scoliosis Research 

Society (SRS)), Uluslararası Skolyoz Ortopedik Tedavi ve Rehabilitasyon Derneği (Society 

on Scoliosis Orthopaedic and Rehabilitation Treatment (SOSORT)), Amerikan Ortopedik 

Cerrahlar Akademisi ve Amerikan Pediatri Akademisi erken tanı ve nonoperatif tedavilerin 

yararını ve okul tarama programının önemini raporladığı çalışmasında, kızların 10 ve 12 

yaşlarında iki kez, erkeklerin ise 13 veya 14 yaşlarında bir kez taranmasını önermektedir (42). 
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SRS, tarama programlarının teknik, program ve tedavi yönü ile önemli katkıları 

olduğunu fakat sağlık ekonomisi yönü ile maliyet etkin olmadığını vurgulamaktadır. Kanada 

ve İngiltere sağlık kuruluşları periyodik okul tarama programlarını bu nedenlerle tavsiye 

etmemektedirler (43,44). Japonya’da okul taramaları mecburi iken bazı ülkelerde fayda ve 

maliyet nedenli farklı sağlık politikaları tercih edilmektedir. 

Altaf ve ark.’nın 2017’de yayınladıkları okul tarama programlarına ilişkin farklı 

ülkelerden yapılmış 2,5 milyon çocuğu kapsayan okul tarama araştırmaları meta analiz 

sonuçları, idiyopatik skolyoz prevalansını 10° altındaki eğrilikler için %1,1 ve 20° altındaki 

eğrilikler için de %0,2 olarak tahmin etmektedir. Kız çocuklarında daha fazla skolyoz 

görüldüğünden tarama programlarına risk grubu altındaki kızların mutlaka dâhil edilmesini 

önermektedir. Ayrıca okul taramalarında, tarama testlerine ve uygulayıcılara da dikkat 

edilmesi ve yanlış negatif sonuçların azalması için kullanılan yöntemlerin kombine edilmesini 

önermektedir (45). 

Okul tarama programlarının; değerlendirme yöntemlerinin zorluğu ve yanlış pozitif 

sonuçları nedeniyle, skolyozu saptamada tartışmalı olmasına rağmen, AİS’in ortaya çıkış yaşı 

göz önünde bulundurulacak olursa, risk altındaki hedef nüfusu değerlendirmede ve olguları 

yakalamada, araştırma yöntemleri içerisinde en etkili olduğu söylenebilir. 

Türkiye’de AİS’in prevalansına yönelik sınırlı sayıda bölgesel araştırma yapılmıştır. 

Sağlık planlayıcıları tarafından belirli bir programa bağlanmış, sürekli ve büyük popülasyon 

çalışmalarının olmadığı görülmektedir. Türkiye’den yapılan bu çalışmaların verilerine göre 

ülkemizde AİS prevalansı %0,25 ile %0,61 arasında değişmektedir ve bu sonuçlar birçok ülke 

verisinden oldukça düşüktür (46-51). 

Son yıllarda konservatif tedavi yöntemlerinde özellikle korse konusundaki gelişmeler 

ve literatürde korse etkinliğine ilişkin iyi planlanmış randomize kontrollü çalışmaların olumlu 

ve cerrahiye gidişi azalttığına ilişkin sonuçları, ülkemizdeki risk grubunun daha doğru 

belirlenebileceği prevalans çalışmalarının yapılması ihtiyacını ortaya koymuştur. Daha önce 

yapılmış çalışmaların ışığında sorunlar analiz edilerek, Türkiye’de AİS prevalansını en iyi 

ortaya koyabilecek bir epidemiyolojik çalışma planlanmıştır. Türkiye Adölesan İdiyopatik 

Skolyoz Prevalans Araştırması (TAİS-PA) olarak isimlendirilen bu araştırmanın hedef kitlesi 

10-15 yaş grubu adölesanlardır. Bu nedenle, öncelikle ülke nüfusu ve riskli yaş grubundaki 

çocuk sayısı belirlenerek bu yaş grubu çocukların devam ettiği eğitim seviyesine göre tarama 

yapılacak sınıflar tespit edilmiş ve araştırma evreninden en uygun örneklem belirlenmiştir. Bu 

çalışmada, özellikle radyolojik doğrulama yönteminin tarama gerçekleştirilen sahada anında 
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yapılması tercih edilmiştir. Böylece daha önce yapılan araştırmalardaki kayıp olgular 

önlenmiştir.  

Çalışmanın asıl amacı, Türkiye’de adölesan yaş grubunda idiyopatik skolyozun 

prevalansını belirlemektir. Ayrıca taramada kullanılan yöntemlerin şüpheli olguların 

saptanmasında etkisini, literatürdeki diğer çalışmaların bulgularıyla karşılaştırarak sonuca 

katkısını araştırmaktır. Aynı zamanda okul tarama programlarının önemini de ortaya koymak 

hedeflenmiştir. Toplumda skolyoz konusunda sağlık bilinci geliştirmek ve konuya dikkat 

çekmek çalışmanın diğer önemli yönüdür. Bu araştırmanın sonuçlarından yola çıkarak; riskli 

grupları takip etmek, hastalığın doğal seyrini izlemek, skolyoz saptanan olguların erken tanı 

ve konservatif tedavi şansı yakalamalarını sağlamak, sağlık planlamalarında skolyoza yer 

vermek ve skolyoz okul taramaları konusunda bir ülke politikası oluşturmak mümkün 

olabilecektir. 

 

2.2. Araştırmanın Türü 

Çalışma, prospektif, kesitsel tipte epidemiyolojik bir araştırma olarak tasarlandı. 

2.3. Araştırma Evreni ve Yeri 

Araştırma evrenini, Türkiye genelinde, 10-15 yaş arasında Türkiye’de yaşayan ve 

2016-2017 eğitim-öğretim yılında zorunlu eğitim alan tüm çocuklar oluşturdu. Bu yaş 

aralığında olup, Türkiye yasalarınca eğitim alması zorunlu olmasına rağmen bu hizmeti 

alamayan ve zihinsel/fiziksel engelli olup, engelli okullarında eğitim alan çocuklar çalışmaya 

dâhil edilmemiştir.  

2.3.1. Örneklem Kapsamı  

Türkiye sınırları içinde bulunan, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı özel/vakıf/devlet 

okullarında eğitim gören, 2016-2017 yılında 10-15 yaş aralığında olan, 5.,6.,7. ve 8. sınıf 

öğrencileri örneklem kapsamına dâhil edilmiştir. Araştırmanın örneklem büyüklüğü, Türkiye 

genelinde AİS prevalansı üretecek şekilde hesaplanmıştır.  

2.3.2. Örnek Hacminin Belirlenmesi 

Örnek hacmi belirlenmeden önce Dünya’da ve Türkiye’de yapılan literatür 

taramasında, AİS bulgularının, çocukların ve ailelerinin sosyoekonomik durumlarına göre 

değişkenlik göstermediği gözlenmiştir. Çalışma evreni olarak belirlenen 2015-2016 eğitim 
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öğretim yılı ortaöğretim öğrenci sayısını T.C. Milli Eğitim Bakanlığı 4.875.102 olarak 

belirtilmiş olup, 10-15 yaş arası çocuk grubu üzerinden tarama örneklemi oluşturulmuştur 

Çalışmanın örneklem hacminin belirlenmesine yönelik kullanılacak prevalans değeri için, 

Türkiye temsiliyeti olan bir çalışma bulunmadığından, yerel araştırmalar ve yurt dışında 

yapılan araştırma sonuçlarından bu değerin %2 olarak alınması kararlaştırılmıştır (%1,5-%3). 

%2 oranında gözlenen bir olayda gerçeği yansıtabilecek bir tahmin üretmek için duyarlılık 

düzeyi (margin error) %0,3 alınmıştır. Bunların dışında, örneklem hesabına tasarım etkisi 

(1,75) ve cevapsızlık oranı (0,2) da dâhil edilmiştir. 

Örnek hacminin belirlenmesi için kullanılan matematiksel formül: 

 )1*T*
d

t*p)-(1*p*t
n

2

etk

2

0 nr  

Formülde; 

t: % 95 güven aralığı (1,96), 

p: Görülme sıklığı 

d: Duyarlılık düzeyi (margin error) 

T: Tabaka sayısı (Türkiye geneli için 1). 

tetk: Tasarım etkisi 

nr= Cevapsızlık hızı  

Yukarıda ifade edilen parametreler doğrultusunda küme örnekleme yöntemi ile ihtiyaç 

duyulan örnek sayısı 17.570 olarak hesaplanmıştır.  

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan temin edilen listede yer alan okulların nüfusları çok 

büyük değişkenlik göstermektedir. Bu durum rastgele seçim yaparken büyük nüfuslu 

okulların seçilme olasılıklarını düşürdüğünden, örneklem listesi belirlenmeden önce 

kümeleme çalışması yapılarak, büyük okullar birden fazla kümeye dönüştürülmüş, küçük 

okullar ise aynı ilde olmak koşulu ile birleştirilerek kümelenmiştir. Bu sayede, çalışma 

evrenini oluşturan her bireye eşit seçilme şansı verilebilmiş ve her kümeden seçilmesi 

planlanan asgari sayıya ulaşılabilmiştir. Seçilen her kümeden (veya okuldan) 180–230 

(ortalama 210) arası çocuğun taranması öngörülmüştür. Bu kriter ile tabakalandırılan 

verilerden, Microsoft Excel ve SPSS 20 yardımı ile yapılan seçimlerde toplam 86 küme 

örneklem listesine çıkmıştır.  
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Çalışma ile ilgili yapılan odak grup toplantılarında; örneklem listesinde bulunan her 

okulda seçilmeyen sınıflardaki skolyoz şüphesi olan çocukların, ailelerinin ve öğretmenlerinin 

iyi niyetleriyle veya başka sosyal nedenlerle çalışmaya bir şekilde katılması durumunda 

prevalans değerinin yanlı hesaplanmasına sebep olabileceği düşünülerek, seçilen okullardaki 

tüm 5.-6.-7. ve 8. sınıfların tamamının taranmasına karar verilmiştir. Bu nedenle, sahada 

yapılacak toplam muayene sayısı 2015-2016 eğitim–öğretim yılı kayıtlarına göre 25.519’a 

çıkmıştır. Çalışmanın sahası tamamlandığında ise, 2017 yılı için bu sayı yaklaşık 27.000 

olarak gözlenmiştir. Buna göre TAİS-PA, 40 il sınırları içindeki 85 (1 okul kapanmış) orta 

öğrenim kurumunda gerçekleştirilmiştir.  

2.4. Araştırmanın Veri Kaynakları ve Uygulama 

Çalışmaya başlamadan önce Haliç Üniversitesi Girişimsel Olmayan Klinik 

Araştırmalar Etik Kurulu’ndan onay alınmıştır (Sayı: 115, Tarih: 02.11.2016). Araştırmanın 

Dünya Tıp Birliği Helsinki Bildirgesi’ne uygun yürütüleceği konusunda taahhütname 

verilmiştir. Okul taramaları, tüm izinler ve planlamalar tamamlandıktan sonra Ocak 2017 ile 

Haziran 2017 tarihleri arasında yapılmıştır.  

Araştırmacı ve saha sorumlusu tarama ekibi, çalışmaya başlamadan önce bir araya 

gelerek değerlendirme metotları konusunda standartları belirledi. Tarama yapılacak iller ve 

okullar paylaşılarak, her il ve okul için ayrı bir araştırmacı belirlendi. Her okulda, belirlenen 

araştırmacıyla beraber, fizik tedavi uzmanı hekim veya fizyoterapist olmak üzere en az bir 

kişinin daha taramaya katılması sağlandı. Bunun için, Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon 

Derneği Skolyoz ve Rehabilitasyonu Çalışma Grubu haberleşme ortamında elektronik posta 

ile duyuru yapılarak, fizik tedavi uzmanı hekimlere çağrıda bulunuldu. Taramayı sahada 

yürüten 97 kişinin içinde, 87 Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon uzmanı hekim veya Fiziksel Tıp 

ve Rehabilitasyon uzmanlık öğrencisi, 1 stajyer doktor, 10 fizyoterapist veya stajyer 

fizyoterapist vardı. Muayenelerin nasıl yapılacağı ve radyografilerin nasıl çekileceği 

konusunda, sahada taramaya katılacak ekiplere bilgi verildi. 

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından taramanın yapılacağı okulların 

bahçesinde, mobil röntgen cihazlarının hazır bulunması için planlamalar yapıldı. Sahada 

araştırmacılara yardımcı olması amacıyla, İl Sağlık Müdürlükleri ve Halk Sağlığı 

Müdürlükleri bünyesinde görevli sağlık ekiplerinin planlaması yapıldı ve çalışmaya 

katılacakların isimleri belirlendi.   
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T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan çalışma için izin alındı. Tarama yapılacak okullarda 

dağıtılmak üzere, skolyoz ile ilgili eğitim broşürleri ve afişler hazırlanarak okul yönetimlerine 

gönderildi. Afişlerin tarama boyunca okullarda asılı olması istendi. Broşürler, veli 

bilgilendirme formları ve araştırmaya katılım için veli onam formları okul yönetimi aracılığı 

ile velilere ulaştırıldı. Veli bilgilendirme formları ile skolyoz ve çalışma hakkında genel 

bilgilerin yanı sıra muayenenin nasıl yapılacağı ve nelere dikkat edileceği konusunda velilere 

bilgi verildi. Çocuğunun araştırmaya katılmasını isteyen velilerin, onam formunda yer alan 

“onaylıyorum” seçeneğini işaretlemesi, izin vermeyenlerin ise “onaylamıyorum” seçeneğini 

işaretlemesi istendi.  

Tarama yapılacak okula gitmeden önce, araştırmacılar tarafından okul idaresi telefonla 

aranarak randevu alındı. Tarama bölgesinde destek olacak sağlık ekibi ile irtibata geçilerek, 

sahada gerekli olan tartı, boy ölçer, hasta muayene paravanı ve önceden gönderilmiş olan 

muayene formlarının hazırlanması konusunda görüşüldü. Aynı anda mobil röntgen cihazının 

ve röntgen teknisyenlerinin okulda hazır bulunması için araç sorumluları aranarak taramanın 

yapılacağı zaman konusunda bilgi verildi. Herhangi bir aksaklık olmaması için ekipler tekrar 

tekrar aranarak tarama programı konusunda bilgiler verildi. Öğrenci sayısı fazla olan 

okullarda yardımcı sağlık ekibi sayısının arttırılması sağlandı. Gidilen her okulda tarama 

günü, okul yönetimi tarafından görevlendirilen yardımcı öğretmenler ve yardımcı sağlık ekibi 

ile toplantı yapılarak, muayene formlarının eksiksiz doldurulması ve muayene ortamlarının 

hazırlanması sağlandı. Daha sonra sınıf öğretmenleri ile görüşülerek yapılacak muayene 

konusunda öğrencilere bilgi verildi.  

Muayenenin sağlıklı yapılabilmesi ve öğrencilerin mahremiyetinin sağlanması 

amacıyla erkek ve kız öğrenciler için ayrı odalar hazırlandı. Sınıflar, tek tek rehber 

öğretmenler tarafından çağrılarak, kız ve erkek öğrenciler muayene olacakları odalara 

yönlendirildi. Muayene formundaki, tarama yapılan il/ilçe ve okul adı gibi bilgiler ile 

öğrencilere ait isim, doğum tarihleri, cinsiyet, veli adı soyadı, telefon numaraları gibi 

demografik bilgiler rehber öğretmenler ve sağlık ekibi tarafından dolduruldu. Daha sonra 

sağlık ekibi tarafından öğrencilerin boy ve kiloları ölçülerek muayene formuna kaydedildi. 

Kız öğrencilere menarş olup olmadıkları soruldu. Eğer oldularsa menarştan sonra geçen süre 

ay olarak forma işlendi. Bu aşamadan sonra öğrenciler hekimin yanına muayene olmak üzere 

yönlendirildi. Muayeneler paravan arkasında tek tek yapıldı. Erkek öğrencileri erkek bir 

doktor, kız öğrencileri ise bayan bir doktor muayene etti. Öğrenciye, omurgasını 

etkileyebilecek herhangi bir hastalığı, travması ya da geçirilmiş bir ameliyatı olup olmadığı, 
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varsa bunların ne olduğu konusunda sorular soruldu. Bu sorulardan birine evet cevabını veren 

öğrencinin değerlendirmesi sonlandırıldı.   

2.4.1. Fizik Muayene 

Muayene sırasında omurga hattını tam görebilmek için, üst kısmı çıplak kalacak 

şekilde öğrencinin üstündekileri çıkarması istendi. Genel bir asimetri ya da duruş bozukluğu 

araştırıldı. Daha sonra AFT ve skolyometre ölçümleri yapıldı. AFT için, çocuktan ayakta dik 

pozisyonda, karşıya bakarken, her iki elini önde avuçları birbirine bakacak şekilde, kalça 

eklemi ile omuz eklemi aynı hizaya gelene kadar öne doğru eğilmesi istendi. Bu sırada 

dizlerin tam gergin olmasına, ayakların birbirine paralel ve bir ayak girecek kadar aralıklı 

olmasına, çocuğun çok hareketli olmamasına ve kendini kasmamasına dikkat edildi. Bu 

muayene sırasında gövdenin sağ ve/veya solunda asimetri ve gibozite saptandığında test 

pozitif olarak değerlendirildi. AFT’den sonra, omurgada rotasyon varlığı Bunnel Skolyometre 

ile değerlendirildi. SRS’nin önerdiği şekilde, gövde rotasyon açısını ölçmek için lomber (L3), 

torakolomber (T12) ve torakal (T7) bölgedeki sapmalar belirlendi. Skolyometre ile yapılan 

ölçümde, herhangi bir bölgede 5° ve üzerinde bir sapma varlığında test pozitif olarak 

değerlendirildi. Her iki testin negatif olması durumunda “skolyoz yok” olarak kabul edildi ve 

muayene sonlandırıldı. Herhangi birinin pozitif olması durumunda “şüpheli skolyoz” olarak 

kabul edildi ve radyolojik doğrulamaya yönlendirildi.  

2.4.2. Radyolojik Değerlendirme 

Radyolojik doğrulama, her okulun bahçesinde hazır bulunan tüberküloz tarama aracı 

içindeki “Dynamic X-Ray Dynalift 55S” veya “DRS Hi-Light 1000 DR” marka dijital 

röntgen cihazı ile yapıldı. Araçlardaki dijital röntgen cihazı, bölgelere göre farklılık gösterse 

de kurulum, tasarım ve çekim mesafesi hepsinde benzerdi. Omurga grafisi, PA olarak, eller 

yanlarda serbest duracak şekilde çekildi. Skolyoz şüpheli olguların dijital omurga grafileri 

sahada görevli hekim tarafından hızlıca değerlendirildi ve skolyoz açısına bakılmaksızın 

skolyoz görülen olgularda sekonder skolyoz nedenlerini belirlemek için bacak kısalığı, cafe 

au lait lekeleri, hiperkifoz, excavatus ya da carinatus gibi göğüs deformitesi ve herhangi bir 

nörolojik bozukluk açısından çocuklar kontrol edildi. Elde edilen bulgular muayene formuna 

kaydedildi. Radyografiler dijital ortamda toplanarak, tarama tamamlanana kadar hard disk 

içinde saklandı.  
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Okul taraması tamamlandıktan sonra okul bilgi kartı dolduruldu. Bu karta, tarama 

yapılan okula ait bilgilere ek olarak okuldaki toplam öğrenci sayısı, taramaya katılan ve veli 

onamı alınmış öğrenci sayısı işlendi.  

Tüm okullardaki taramalar tamamlandıktan sonra, verilerin elektronik ortama 

işlenmesi amacıyla bağımsız bir şirketten hizmet satın alındı. Veli onamı alınamayan 

öğrencilerin bilgileri de dâhil tüm araştırma sonuçları kaydedildi. 

2.4.3. Radyolojik Ölçüm 

Tarama yapılan okullardaki digital radyolojik sonuçlar bir hard disk içinde ölçümleri 

yapacak ortopediste ulaştırıldı. Radyografiler; taramaya katılmamış, çalışma grubu dışından, 

deneyimli bir omurga deformite cerrahı tarafından ölçüldü. Standart Cobb yöntemi ile eğriliğe 

katılan kranial vertebranın üst uç plağı ve kaudal vertebranın alt uç plağı arasındaki açı 

dikkate alınarak ölçüm yapıldı. Apex, T2-4’te ise proksimal torakal, T7-9’da ise torakal, T10-

12 düzeyinde ise torakolomber, L3 ve altında ise lomber eğrilik olarak tanımlandı. Sağ ve sol 

yerleşim yeri tanımlanırken, “R” ve “L” kullanıldı. Ölçümler arasında standardizasyonun 

sağlanması ve gözlemci içi hatanın azaltılması için, öncelikle 60 öğrencinin grafisi okunarak 

ilk değerler kaydedildi. 3 hafta sonra tekrar ölçüm yapılarak önceki değerler ile son elde 

edilen değerler karşılaştırıldı ve buna göre gözlemci içi korelasyon katsayısı (Intraclass 

Correlation Coefficient-ICC) ve Kappa değerleri hesaplandı. Sonuç, 0.40’ın altında ise zayıf; 

0.40-0.59 aralığında ise orta; 0.60-0.74 aralığında ise iyi ve 0.75-1.00 aralığında ise 

mükemmel olarak değerlendirildi. Buna göre ICC: 0.974 (95% CI (0.960-0.983)) ve Intra-

rater reliability: 0.738 olarak hesaplandı.  

Kemik matürasyonunun değerlendirilmesinde Risser bulgusu kullanıldı (Şekil 1). 

Risser bulgusu, krista iliaka apofiz plağının gelişimine göre yapılan bir evrelemedir. Apofiz 

plağı, krista iliakanın lateralinden başlar ve santrale doğru ilerleyerek krista iliakanın 

tamamını kaplar ve daha sonra kemik dokuyla füzyona uğrar. Bu evrelemede, krista iliaka 

lateralden başlayarak mediale doğru 4 eşit parçaya bölünür. Henüz görünürde hiç apofiz plağı 

yoksa Risser 0, tüm krista iliakayı hiç boşluk kalmayacak şekilde kaplamışsa Risser 5 olarak 

tanımlanmaktadır. Risser 5, kemik matürasyonunun ve gelişiminin durmaya başladığı evreyi 

ifade eder. Risser Evrelemesi, omurga gelişiminin değerlendirilmesinde, omurgaya ait 

deformitelerin takip ve tedavisinde klinisyenler açısından oldukça önemlidir.  
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Şekil 1. Risser Bulgusu  

 

2.5. Veri Analizi 

Elde edilen tüm veriler, Microsoft Excel programına işlendi. Analizler SPSS 20 paket 

programı ile yapıldı. Verilerin analizi için tanımlayıcı istatistiksel yöntemler kullanıldı. 
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3. BULGULAR  

TAİS-PA, Türkiye genelinde, 10-15 yaş arasındaki ortaokul öğrencilerinde, idiyopatik 

skolyozun görülme sıklığını saptamak amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla, bu yaş grubunda tüm 

Türkiye’yi temsil edebilmesi için ihtiyaç duyulan örnek sayısı 17.570 olarak hesaplanmıştır. 

Bu sayıya ulaşabilmek için tarama yapılması planlanan ve örnekleme düşen okullardaki 

toplam öğrenci sayısı 25.519 idi. Velileri tarafından çalışmaya katılmalarına onay verilmeyen 

öğrenci sayısı 5.419 idi. 3.753 öğrencinin veli onam formuna ulaşılamadı. Taramaya katılması 

için onam alınan 16.347 öğrencinin 302’sine tarama günü okulda olmadıkları ya da muayene 

olmayı kabul etmedikleri için ulaşılamadı. Tarama toplam 16.045 öğrencide gerçekleştirildi. 

Bu sayı, örneklem büyüklüğü olan 17570 öğrencinin %91,3’ünü oluşturmaktadır. Çalışmanın 

yapıldığı İBBS1 (12 Bölge) bölgelerine göre muayene edilen öğrenci sayısı Tablo 1’de 

verilmektedir. Taramanın gerçekleştirildiği illerin bölgelere göre dağılımı Şekil 2’te 

gösterilmektedir. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** Ağırlıklı Yüzde: Çalışmanın verilerinin Evren nüfusuna kalibre edilmiş halidir. 

Tablo 1. Çalışmanın yapıldığı İBBS1 (12 Bölge) bölgelerine göre muayene edilen öğrenci 

sayısı 

 
Ham Sayı Ham Yüzde Ağırlıklı % 

TR1- İstanbul  3101 19,0% 17,1% 

TR2- Batı Marmara  483 3,0% 3,2% 

TR3- Ege  1080 6,6% 10,6% 

TR4- Doğu Marmara  1439 8,8% 8,5% 

TR5- Batı Anadolu  1143 7,0% 9,1% 

TR6- Akdeniz  1940 11,9% 13,3% 

TR7- Orta Anadolu  671 4,1% 5,0% 

TR8- Batı Karadeniz  1227 7,5% 5,0% 

TR9- Doğu Karadeniz  754 4,6% 2,8% 

TRA- Kuzeydoğu Anadolu  709 4,3% 3,6% 

TRB- Ortadoğu Anadolu  1055 6,5% 6,3% 

TRC- Güneydoğu Anadolu  2745 16,8% 15,4% 

TÜRKİYE 16347 100,0% 100,0% 
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Şekil 2. Taramanın gerçekleştirildiği illerin bölgelere göre dağılımı 
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TAİS-PA kapsamında, 8.162 (%50,9) kız ve 7.883 (%49,1) erkek öğrenci muayene 

edilmiştir. Araştırmada, kızların erkeklere oranı 1,03’dür (Şekil 3).  

 

Şekil 3. Cinsiyet dağılımı  

Skolyoz taramasına katılan 10-15 yaş grubu adölesanların yaş ortalaması, 144,8±15,0 

ay (12 yaş) (CI: %95), (median 144 ay, minimum: 120 ay, maksimum: 180 ay). Yaş 

ortalaması, kızlar için 144,5±14,9 ve erkekler için 145,1±15,0 olarak hesaplandı. 

Taramaya katılan tüm çocukların kilo ortalamaları 44,9±12,4 kg, boy ortalamaları 

150,5±10,9 cm olup, vücut kitle indeksi ortalamaları 19,3±3,8’dir. Taramaya katılan kız 

adölesanların, menarş olup olmadıkları ve olanların menarşdan sonra geçen süresi 

sorgulanarak, kızlar için ortalama menarş yaşı hesaplandı. Taramaya katılan 8.162 kız 

öğrencinin 6.967’sinin menarş bilgileri elde edilebildi. 1.325 kızın menarş ile ilgili verisine 

ulaşılamadı. Buna göre, 2.604 (%37,3) kızda menarş mevcut, 4.363 (%62,7) kızda menarş 

yoktu (Şekil 4). Menarş olanlarda, ortalama menarş yaşı ay olarak 146,0±11,9 olup, yıl olarak 

12 yaştı. Menarştan sonra geçen süre ortalaması, 10,9 ay (minimum: 1, maksimum: 76 ay) 

olarak hesaplandı.  

 

Şekil 4. Kız öğrencilerde menarş durumu 

Erkek 
49,1 

Kız 
50,9 

Var 
37,3 

Yok 
62,7 
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Anamnezde “Omurgayı etkileyecek başka bir sağlık sorunu var mı?” sorusu 162 (%1) 

öğrenci tarafından “Evet” olarak, “Geçirilmiş omurga operasyonu var mı?” sorusu ise 37 

(%0,3) öğrenci tarafından “Evet” olarak cevaplanmıştır. 176 (%1,1) öğrenci her iki sorunun 

en az birine “Evet” cevabı vermiştir. Bu öğrenciler çalışma dışı bırakılarak skolyoz muayenesi 

bu aşamada sonlandırılmıştır. Buna göre, 16.045 öğrencinin omurgası muayene edilerek 

skolyoz araştırılmıştır. 

Omurga muayenesinde, tarama testi olarak kullanılan AFT veya skolyometre 

değerlendirmesine göre “pozitif” kabul edilen ve şüpheli skolyoz olarak belirlenen olgulardan, 

tarama günü skolyoz grafisi alınmak üzere digital röntgen çekimi yapıldı. Taramaya alınan 

öğrencilerin %15,9’unda yani 2.545 öğrencide, her iki tarama testinden en az biri pozitif 

olarak değerlendirilip skolyoz şüpheli olarak kabul edildi. Skolyoz şüpheli 2.545 öğrenciden, 

1.492’si (%58,6) kız ve 1.053’ü (%41,4) erkek olup, toplam 2.515 skolyoz şüpheli olguda 

radyolojik çekim yapıldı. 30 öğrenci skolyoz şüpheli olmasına rağmen röntgen çektirmeyi 

kabul etmedi. Araştırmada radyolojik doğrulama oranı %98,8 olarak hesaplandı. 

Skolyoz grafileri, sahadaki hekim tarafından hızlıca değerlendirildi ve açıya 

bakılmaksızın omurgasında eğrilik saptanan olgular ayrıntılı olarak tekrar muayene edildi. Bu 

kontrolde; artmış belirgin kifoz, bacak kısalığı ve daha önce anamnezde bildirilmemiş olan 

sekonder omurga deformitesine neden olabilecek problemlerin varlığı araştırıldı. 10 olguda 

bacak kısalığı, kalça patolojisi ve geçirilmiş travma saptanarak bunlar kaydedildi.  

Radyolojik olarak omurganın herhangi bir segmentinde, 10° ve üzerinde Cobb açısı 

olan ve skolyoz olarak değerlendirilen 380 olgu tespit edildi. Radyolojik değerlendirmeyi 

yapan hekim, her grafide öncelikle skolyoz nedeni olabilecek konjenital deformite ve 

patolojileri taramıştır. Buna göre, 19 olguda konjenital anomali saptanmıştır (hemivertebra, 

blok vertebra, belirgin pelvik asimetri gibi). Bu anomalileri olan olguların 11’inde, Cobb açısı 

10° ve üzerinde olduğundan idiyopatik skolyoz olmadığına karar verilerek değerlendirme dışı 

bırakılmıştır. Araştırmanın ayrıntılı akış diyagramı Şekil 5’da verilmektedir. 

 Omurganın herhangi bir segmentinde 10° ve üzerinde skolyoz saptanan ve idiyopatik 

skolyoz olarak kabul edilen 369 adölesan belirlendi.  
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Şekil 5. Araştırma Akış Diyagramı 

 

Radyolojik olarak omurgada küçük açılı skolyozu olan 558 olgunun Cobb açısı 5° ve 

üzeri ile 10° altında olup bunların 327’si kız ve 231’i erkektir. 

Adölesan idiyopatik skolyoz olarak kabul edilen toplam 369 olgunun ortalama Cobb 

açısı 14,6°±5,2° idi. 369 AİS olgusunun 251’i (%68) kız, 118’i (%32) erkek cinsiyetten 

oluşuyordu. 

Klinik ve radyolojik değerlendirmeler sonucunda TAİS-PA verilerine göre Türkiye’de 

AİS prevalansı %2,3 olarak belirlendi. Kız cinsiyette prevalans %3,07 ve erkek cinsiyette ise 

%1,49 olarak bulundu. Skolyozlu bireylerde, kız/erkek oranı 2/1 idi. 
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Araştırma yapılan bölgelere göre, TR-5 ve TR-B bölgelerinde skolyoz prevalansı diğer 

bölgelerden daha yüksekti (Tablo 2). TR-5 bölgesi, Batı Marmara olarak Tekirdağ ve 

Balıkesir alt bölgesi şehirlerini içerir. TR-B bölgesi, Ortadoğu Anadolu Bölgesi olarak 

sınıflandırılmış olup Malatya alt bölgesi ve Van alt bölgesi şehirlerinden oluşmaktadır (Şekil 

6). 

 
% Std Hata 

TR1 2,3% ,6% 

TR2 1,9% 1,1% 

TR3 1,6% ,7% 

TR4 2,3% ,7% 

TR5 3,0% ,7% 

TR6 2,4% ,3% 

TR7 1,7% ,2% 

TR8 2,3% ,6% 

TR9 1,7% ,6% 

TRA 1,6% ,7% 

TRB 3,2% ,7% 

TRC 2,1% ,5% 

TR 2,2% ,2% 

Tablo 2. Taramanın gerçekleştirildiği Türkiye İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması’na 

(İBBS) göre skolyoz prevalansı 

 

Şekil 6. Türkiye İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması’na (İBBS) göre kız, erkek ve toplam 

skolyoz prevalansı 
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Skolyoz Cobb açısının büyüklüğüne göre gruplama yapıldığında, 369 olgunun 

çoğunda saptanan açılar, hafif ve orta derecede eğriliklerdi. Cobb açısı 10°-19° olan olgular 

toplam skolyozlu olguların %90,5’i’u olup, kızlarda daha sıktı (226/108). Cobb açısı 20°-29° 

olan olguların oranı %7 ve 30°-39° olan olguların oranı ise sadece %1,7 idi. Sadece 3 (%0,8) 

olguda >40° eğrilik saptandı (Tablo 3). 

Cobb açısı 
Skolyozlu olgu 

Erkek % Kız % Toplam % 

10°-19° 108 29,2 226 61,3 334 90,5 

20°-29° 8 2,2 18 4,8 26 7,0 

30°-39° 1 0,3 5 1,4 6 1,7 

40°< 1 0,3 2 0,5 3 0,8 

Toplam 118 32,0 251 68,0 369 100,0 

Tablo 3. Adolesan idiyopatik skolyoz olgularının Cobb açılarının dağılımı 

Skolyozun yerleşim yeri ve eğriliklerin karakteri incelendiğinde, tekli eğrilik olguların 

%69,3’ünde, çift majör eğrilik olguların %29,3’ünde ve üçlü eğrilik olguların %1,4’ünde 

saptandı. Skolyoz yerleşim yerine bakıldığında, torakal yerleşimli %16,5, torakolomber 

yerleşimli %23 ve lomber yerleşimli %27,1 olduğu görüldü. Sağ torakal skolyoz sol torakal 

skolyozdan, sol torakolomber skolyoz sağ torakolomber skolyozdan ve sol lomber skolyoz 

sağ lomber skolyozdan daha fazla saptandı (Tablo 4). 

Skolyoz paterni 
Yerleşim yeri 

Sağ Sol Toplam % 

Tek eğrilik 102 154 256 69,3 

Servikal 0 1 1 0,3 

Servikotorakal 0 9 9 2,4 

Torakal 41 20 61 16,5 

Torakolomber 35 50 85 23,0 

Lomber 26 74 100 27,1 

Çift eğrilik   108 29,3 

Üçlü eğrilik   5 1,4 

Total   369 100 

Tablo 4. Skolyoz yerleşim yeri dağılımı 

Araştırmanın diğer amaçları içinde yer alan riskli yaş grubu çocukların 

ebeveynlerindeki skolyoz bilgi düzeyini değerlendirmek için onam formu ile birlikte ailelere 

üç soruluk bir anket yöneltildi. Bu anketin sorularını, çocuğunun taramaya katılmasına izin 
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veren veya vermeyen toplam 15.344 kişi yanıtladı. Ebeveynlerin %65,3 (10.024)’ü skolyozu 

bilmediklerini ve ilk kez bu araştırma için gönderilen bilgi notu ile öğrendiklerini, %34,7’si 

(5.320) ise skolyozu bildiklerini belirtti (Şekil 7). 

 

Şekil 7. Ailelerin skolyoz farkındalığı 

  

65,3% 

34,7% 

Skolyozu Hiç Bilmiyordum, ilk kez bu bilgi notu ile öğrendim

Skolyozun ne olduğunu biliyorum
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4. TARTIŞMA 

Adölesan idiyopatik skolyoz 10–15 yaş grubu çocuklarda, %2-4 arasında değişen 

sıklıktadır. Skolyozla ilgili okul tarama programları ilk olarak, 1962 yılında Kuzey 

Amerika’daki Delaware’de başlamıştır (52). Hensinger ve ark.’nın bu bölgedeki 10 yıllık 

tarama deneyimlerini yayınladığı verilere göre; 316.000 öğrenciyi kapsayan çalışmada 1.109 

çocukta spinal deformiteden şüphelenilmiş ve yapılan incelemelerde bunların 599’unda 

gerçek bir spinal deformite saptanmıştır. Belirlenen spinal deformiteler: 475 skolyoz, 47 

kifoz, 15 hiperlordoz, 18 kötü postür, 17 sırt ağrısı ve 27 tortikollis olarak bildirilmiştir (53). 

1.473.697 okul çocuğunu içeren en büyük sayılı skolyoz taraması Minnesota’da 1982’de 

Lonstein ve ark. tarafından yapılmış ve yedi yıllık bu araştırmada 12–14 yaş çocuklar skolyoz 

sıklığı yönünden izlenmiştir. Bu izlemde skolyoz şüphesi ile refere edilen olguların oranı 

%3,4 ve bunlarda skolyoz saptanma oranı ise %1,1’dir (54). 

Skolyozun karakteristiği nedeniyle prevalansın coğrafik ve etnik değişiklikler 

gösterdiği bilinmektedir. Farklı ülkelerde yapılan okul tarama programlarının sonuçlarına 

göre skolyoz prevalans hızı %1-16 arasında değişiklik göstermektedir. Güney Afrika’da 

Dommisse ve ark.’nın yaptıkları araştırma, beyaz ırkta %2,5 ve siyah ırkta %0,03 skolyoz 

olduğunu göstermektedir (55). İsveç Malmö’de yapılan skolyoz taraması sonuçlarında 

prevalans kızlarda %3,2, erkeklerde %0,5, Jeruselam araştırmasına göre %3, Malezya’da 

%2,55, Çin’de 10-19 yaşta %5,14, Yunanistan’da 11-12 yaş grubunda %10, Japonya’da 

%1,92, Kore’de %3,26, Singapur’da 13-14 yaşta kızlarda %2,22, erkeklerde %0,66 gibi 

oldukça farklı sonuçlar göstermektedir (56,57).  

Türkiye nüfusu 2016 verilerine göre 79.814.871 milyon olup nüfusun %16,4’ünü genç 

bireyler oluşturmaktadır. Ülkedeki doğurganlık hızı da 2016 yılı verilerine göre %2,10’dur. 

Sağlık istatistikleri ve bilimsel araştırmalar incelendiğinde özellikle adölesan bireylerde sık 

görülen omurga deformitesi olan skolyozun sıklığı ile ilgili ülke verisi bulunmamaktadır. 

Türkiye’de skolyoz prevalansı üzerinde yapılmış bölgesel küçük çaplı araştırmaların 

sonuçlarına bakıldığında oranın %0,3 ile %0,7 arasında değiştiği görülmektedir. Serin ve 

Özerdemoğlu’nun 1998 yılındaki Elazığ çalışmasında skolyoz sıklığı, kızlarda %0,59, 

erkeklerde %0,39 bulunmuştur (51). Uğraş ve ark.’nın 2008 yılında İstanbul Haseki 

bölgesinde 10-14 yaş grubundaki 4.259 çocukta yaptıkları çalışmada, 39 şüpheli olgudan 

sadece 29’unda radyolojik doğrulama yapılabilmiş ve prevalans %0,25 olarak bildirilmiştir 

(46). Çilli ve ark.’nın, 2009 yılında Sivas ilinde 10-15 yaş grubu 3.175 okul çocuğunda 
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yaptıkları bir araştırmada, kızlarda %0,65, erkeklerde %0,31 oranında skolyoz tespit 

edilmiştir (47). Yılmaz ve ark.’nın Çanakkale ilinde, 2012 yılında, 10-14 yaş grubundaki 

2.607 adölesanda, AFT ve Bunnel Skolyometre kullanarak yaptıkları araştırmada ise sıklık 

%0,31 bulunmuştur (50).  

Türkiye’deki AİS prevalansının literatürdeki verilerden düşük olup olmadığını 

sorgulamayı ve gerçek değeri ortaya koymayı hedefleyen TAİS-PA sonuçlarına göre; AİS 

prevalansı %2,3 olarak saptanmış ve diğer ülke oranlarına benzer olduğu ortaya konulmuştur 

(45,60,61,62,63).  

10-15 yaş aralığında aileleri tarafından tarama için onam verilen ve tarama günü 

okulda olan toplam 16.045 adölesan (8.162 kız, 7.883 erkek) skolyoz açısından 

değerlendirilmiştir. Sekonder skolyoz nedenleri dışlandığında 369 olgu AİS tanısı almıştır. 

Bunların %68’i kız (n=251) ve %32’si erkek (n=118) olup, erkeklerin kızlara oranı 1/2.1’dir. 

TAİS-PA çalışmasında kızlar için prevalans %3,07 ve erkekler için ise %1,49’dur. Skolyoz 

kızlarda daha sık ve ilerleyici karaktere sahiptir. Bu nedenle tarama programları bazı 

ülkelerde riskli yaş grubundaki kızlarda yapılmaktadır. TAİS-PA kızlarda erkeklere göre 2 kat 

daha fazla skolyoz olduğunu göstermektedir. Literatürde Singapur ve Kore gibi ülkelerde 

yapılan araştırmalarda, kız etkileniminin erkeklerden daha fazla olduğu ve ülkemizde yapılan 

İzmir Bornova araştırmasında ise AİS sıklığının kızlarda 3,4 kat fazla olduğu görülmektedir 

(49,61,62,64). TAİS-PA sonuçları da kız etkileniminin fazla olduğunu desteklemektedir. 

Yapılan tarama programlarının ortak noktaları incelendiğinde, tarama yöntemleri 

arasındaki farklılıklar yanında en önemli problem, radyolojik doğrulama için refere edilen 

olguların başvurularının düşük olmasıdır. Gerek dünyada gerekse ülkemizde yapılan okul 

tarama programları, şüpheli olguların önemli bir kısmında radyolojik doğrulama 

yapılamadığını ve bu durumun çok sayıda olguyu değerlendirme dışı bıraktığını ortaya 

koymaktadır. Skolyoz şüpheli olguların radyolojik doğrulama oranı TAİS-PA çalışmasında 

%98,8 olarak gerçekleşmiştir. Klinik muayene ve tarama testleri ile skolyoz şüphesi alan 

toplam 2.545 olgudan sadece 30’unda radyolojik çekim yapılamamıştır. Bu nedenle, şüpheli 

olguların büyük kısmında radyolojik doğrulama yapılabilmesi ile olgu kaybı önlenmiştir. Bu 

yönü ile TAİS-PA çalışması önemli bir farklılık ortaya koymuştur. Oysaki birçok prevalans 

araştırmasında olguların ikinci kontrole gelmesi ve radyolojik doğrulama yapılma oranı 

oldukça düşüktür. Bu oran, Deepak ve ark.’nın çalışmasında %38, S. Wuu Suh ve ark.’nın 
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Kore araştırmasında %51, Yılmaz ve ark. Çanakkale araştırmasında %66 olarak 

gerçekleşmiştir (50,63,64). 

TAİS-PA çalışmasında, skolyoz saptanan 369 olgunun ortalama Cobb açısı 

14,6°±5,2’dir. Kız ve erkek cinsiyette hemen hemen yakın olarak bulunmuştur. Skolyozu olan 

369 olgu değerlendirildiğinde; Cobb açısı, 334’ünde (%90,5) 10°-19°, 26’sında (%7) 20°-29°, 

6’sında (%1,7) 30°-39° ve 3’ünde (%0,8) ise 40° üzerinde tespit edilmiştir. 20° üzerindeki 

skolyozun, özellikle kız cinsiyette yoğunlaştığı ve erkek cinsiyete göre 4-5 kata kadar çıktığı 

görülmüştür. Birçok okul tarama programı sonuçları benzer özellik göstermektedir. Jin-Young 

Lee ve ark. Kore’deki 3 yıllık epidemiyolojik prevalans araştırmalarında, %53 oranında 10°-

19° arasında açı saptamış ve artan açılarda kız cinsiyetin ağırlıklı olduğunu belirtmişlerdir 

(61). Velezis ve ark. 1989-1996 yıllarında yaptıkları 52.300 okul öğrencisi taramasında, 

20°’den küçük açı oranını %86 ve 20°-40° açı oranını %12,5 ve 40°’den büyük açı oranını da 

%1,3 olarak tespit etmişlerdir (67). TAİS-PA çalışmasında da skolyoz açılarının benzer 

şekilde küçük açılarda yoğunlaştığı tespit edilmiştir. 

Adölesan idiyopatik skolyoz ile ilgili araştırmalar; skolyozun sıklıkla sağ torakal, sol 

lomber yerleşimli ve sıklıkla tekli eğrilik olduğunu göstermektedir.  TAİS-PA çalışmasında 

da skolyoz yerleşim yeri incelendiğinde; %69,3 ile tekli eğrilik, %29,3 ile çift majör eğrilik ve 

%1,4 üçlü eğrilik saptandı. Tekli eğrilikler %27,1 lomber, %23 torakolomber, %16,5 torakal, 

%2,4 servikotorakal ve %0,3 servikal yerleşim özelliği göstermekteydi. Torakal eğrilikler 

%67 oranında sağ, torakolomber eğrilikler %59 oranında sol ve lomber eğrilikler ise %74 

oranında sol yerleşimliydi. Çift majör eğrilik ve lomber eğrilik görülme sıklığı TAİS-PA 

çalışmasında birçok araştırmadan daha yüksek bulunmuştur. Yerleşim yeri özelliği ile lomber 

eğriliklerin fazla olduğu Grivas ve ark.’nın araştırmasına benzemektedir (41). Lee ve ark.’nın 

Kore araştırmasında %84 tekli eğrilik saptanmış olup TAİS-PA çalışma sonuçlarına çok 

yakındır fakat lomber eğrilik oranı bu çalışmadan daha yüksektir. Yunanistan ve Singapur 

okul tarama programı çalışmalarının sonuçlarında ise torakolomber skolyoz daha sık tespit 

edilmiştir (62,68). 

Türkiye İzmir-Bornova Araştırmasında, kızlarda skolyoz; %67,7 torakal, %29,1 

torakolomber ve %3,2 servikotorakal bölgede yerleşim gösterirken, eğrilik olan erkeklerin 

tümünde eğriliğin torakal bölgede olduğu belirtilmektedir (49). Aynı araştırmanın sonuçlarına 

göre, toplam olguların %75’inde torakal, %22,5’inde torakolomber ve %2,5’inde 

servikotorakal eğrilik tespit edilmiştir. Eğriliklerin yerleşimine bakıldığında; 19 olguda 
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(%47,5) sağ, 12 olguda (%30) sol ve 9 olguda (%22,5) çift majör eğrilik görülmüştür. 

Skolyozun yerleşim yeri, araştırmalarda tekli eğriliklerin fazla olması yönü ile ortak iken 

diğer özlelikleri ile birbirinden farklıdır.  

Kronik hastalık risklerini belirlemek için yapılan sıklık araştırmalarında önemli olan, 

kolay uygulanabilir, sonuç odaklı ve ekonomik yöntemler kullanmaktır. Skolyoz, fiziki 

muayenede şüphe edilebilen bir omurga deformitesi olmakla birlikte, radyolojik doğrulama 

yapılarak tanısı kesinleşen bir sağlık problemidir. Okul tarama programlarında sıklıkla 

kullanılan testler Adams’ın öne eğilme testi olarak bilinen W. Adams tarafından tanımlanan 

çocuğun üst tarafının tamamen çıplak olarak arkadan gözlendiği ve omurgada herhangi bir 

segmentte gibozite olup olmadığının araştırıldığı testtir. Kolay uygulanabilir olmakla birlikte 

çocuğun pozisyonu, yaşı, muayene esnasındaki rahatlığının yanı sıra tarama yapan kişinin 

deneyimi de çok önemlidir. Eğrilik açısı arttıkça daha sensitif olan bu testte küçük ve lomber 

eğriliklerde yanılma oranı artmaktadır. Skolyometre kullanılarak gövde rotasyon açısının 

belirlendiği ve Cobb açısı ile korelasyonun araştırıldığı bir çalışmada, torasik eğriliklerde 

daha iyi bir belirleyici olduğu gösterilmiştir (4). 

Okul tarama programlarında kullanılan diğer bir test ise, Bunnel skolyometre ile 

omurganın torakal, torakolomber ve lomber bölgelerinde sağ veya sola doğru orta hattan 

sapmanın belirlendiği yöntemdir. Labella ve ark.’nın okul taramaları ile ilgili literatür ve 

uzman görüşlerini derlediği çalışması, okul tarama programlarında en iyi tarama metodunun 

skolyometre olduğuna ve gövde rotasyon açısının 5°-7° arasındaki değerlerini doğrulama için 

orta derecede kanıt oluşturduğuna dikkat çekmektedir. Ayrıca Moire topografik yönteminin 

sensitifliği arttırdığına işaret etmektedir (58). Bu testin kullanıldığı birçok araştırma, kaç 

derece üzerinde pozitif veya şüpheli sayılacağı konusunda farklı yorumlara açıktır. Bazı 

araştırmalarda, skolyometrede 5°’nin üzeri şüpheli kabul edilerek radyolojik doğrulama 

yapılmıştır. Bazı araştırmalarda ise 7° ve üzerinde bir sapma varlığında, testin 

sensitifliğinindaha yüksek olduğu ve radyolojik tehditler ile maliyetler de göz önüne alınarak 

bu değerin skolyoz belirleme sınırı kabul edilip, radyoloji istenmesi önerilmektedir. Bunnell, 

spinal taramalarda omurganın herhangi bir segmentinde, 7° üstündeki sapmaların 

kullanılmasını tavsiye etmektedir (59). Skolyometre ile yapılan birçok araştırmada farklı 

değerler kullanılmış ve pozitif prediktif değerin %23 ile %80 arasında değişiklik gösterdiği 

bildirilmiştir. 
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Bunnel skolyometre kullanılarak yapılan araştırmaların tahmin değeri AFT’den daha 

yüksektir. Fakat bu uygulamada, testi yapanın deneyimi ve muayenede çocuğa iyi pozisyon 

verilmesi çok önemlidir. Küçük çocuklar çok hareketli olduğundan işlem sırasında standart 

bir duruş sağlamak zor olmaktadır. 

TAİS-PA çalışmasında hem AFT hem de Bunnel skolyometre testi kullanılmıştır. 

Bunnell için grafiye yönlendirme sınırı, literatür önerileri dikkate alınarak 5°’nin üstü olarak 

belirlenmiştir. Her iki testten herhangi birisi pozitif ise, skolyoz şüphesi var kabul edilerek 

olgu radyolojik doğrulamaya yönlendirilmiştir. Bu iki testin de araştırmada kullanılmasının 

nedeni, prediktif değerlerini ayrı ayrı ve birlikte değerlendirilebilmek ve daha sonra planlanan 

tarama programlarına önerilerde bulunabilmektir. Benzer birçok çalışmada, her iki test 

kullanıldığı gibi tek bir test kullanılarak da taramaların yapıldığı görülmektedir. 

Du Q ve ark.’larının Çin’de yaptıkları skolyoz prevalans çalışmasında, 6-17 yaş arası 

6.824 çocukta hem gövde rotasyon açısı hem de Adams testi kullanılmıştır. Skolyometrede, 

5° üzeri pozitif tarama sonucu olarak kabul edilerek radyolojik değerlendirme yapılmıştır 

(57). 

TAİS-PA çalışmasında, her iki testin birlikte kullanımı ve herhangi birinin belirlenen 

eşik değerin üzerinde bulunması nedeni ile skolyoz şüphesi olan olgularda radyolojik 

inceleme yapılmıştır. AFT pozitif olan 1.993 olgu, AFT ve skolyometre 5° üzerinde olan 

1.762 olgu, salt skolyometre pozitif olan 2.314 olgu tespit edilmiştir. Kullanılan eşik değerin 

5° üzerinde alınmış olması, radyolojik istek oranını yükseltmiştir. Bir diğer neden de 

araştırmacıların sayısının fazla olması ve araştırmacılar arası ölçüm ve değerlendirme 

farklılığıdır. Pozitif prediktif değer (PPV) olarak tanımlanan bu değer, %14,9 olup, literatürde 

farklı araştırmalarda %17 ile %81 arasında değişiklik göstermektedir (63,65,66). Mevcut 

araştırmada PPV değerinin düşük olmasının; sahada grafi çekim yönteminin araştırmacılar 

açısından bir kolaylık yaratması yanında, araştırmacıların skolyoz ve omurga konusundaki 

deneyimlerinin farklılığına bağlı olabileceği düşünülmektedir.  

Bu saha araştırmasının en güçlü yanlarından birisi de tarama sırasında şüpheli 

saptanan hemen her olgunun (%98,8) radyolojik doğrulamasının yapılmış olmasıdır. Böylece, 

tarama yapılan çocuklarda kaçak olgu olmamış ve gerçek prevalans değeri elde edilmiştir. 
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Araştırmanın en önemli kısıtlılıklarından birisi ise, farklı bölgelerde farklı kişiler 

tarafından muayenenin gerçekleştirilmiş olmasıdır. Tarama öncesi yapılan standart tarama 

eğitimlerinin yeterli olmadığı, tecrübe ve daha önce çok sayıda skolyozlu takip etme kriterinin 

de önemli olduğu görülmektedir.  

Tarama sırasında elde edilen skolyoz farkındalığı sonuçları düşüktür. Skolyoz ile ilgili 

bilginin arttırılması, ebeveynlerin çocuklarının omurgalarını belirli aralıklarla kontrol etmesi 

ve şüphe durumunda hekime başvurmaları konusunda bilinçlendirilmesi gerekmektedir. Bu 

durum sağlık planlayıcılarının olduğu kadar alanda çalışan pratisyen hekimlerin, çocuk 

hekimlerinin, aile hekimlerinin ve diğer uzmanlık dallarındaki hekimlerin de görevidir. 

Ayrıca yazılı ve görsel basının bu yönde kullanılması ve “Dünya Skolyoz Farkındalık Ayı” 

olan haziran ayında farklı etkinliklerle konuya dikkat çekilmesi sağlanmalıdır. 

TAİS-PA çalışması, tüm Türkiye’den farklı bölgeleri eşit olarak içine alan örneklem 

yöntemi, uzun süreli organize çalışma şekli, sahada radyolojik doğrulama yapılarak olgu 

kaybının önlenmesi ve sonuçlarının genel literatüre benzer olması yönü ile önemlidir. Elde 

edilen sonuçların sağlık profesyonelleri tarafından yapılacak planlamalara bir katkı 

sağlayacağı ve Türkiye’ye özel skolyoz tarama programı geliştirilmesi konusunda yararlı 

olacağı düşünülmektedir. 
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Börteçine Nurkan Arslan Uzm. Dr. Bahçelievler Aile Hastanesi FTR Kliniği 

Canan Tıkız  Prof. Dr. Celal Bayar Ünv. Tıp Fak. FTR ABD. 

Cemal Taşlıgil Uzm. Dr. Kastamonu Rehabilitasyon Merkezi 

Cemil Atalay Uzm. Dr. S.B.Ü. İstanbul FTR E.A.H. 

Cenk Akşit Uzm. Dr. Özel Altın Koza Tıp Merkezi, Adana 

Çağlar Karabaş Uzm. Dr. Kayseri E.A.H. FTR Kliniği 

Dilşad Sindel Prof. Dr. İstanbul Üniversitesi Tıp Fak. FTR ABD. 

Ecem Becerik 
Stajyer 

Öğrenci 
Yeditepe Ünv. Fizyoterapi Bölümü 

Elmas Kuru Akyol Uzm. Dr. Celal Bayar Ünv. Tıp Fak. FTR ABD. 

Emel Ekşioğlu Doç. Dr. Dışkapı E.A.H. FTR Kliniği 

Emine Eda Kurt Uzm. Dr. Ahi Evran Ünv. Tıp Fak. FTR ABD. 

Emre Şahin Arş. Gör. Dr. Dumlupınar Ünv. Tıp Fak. FTR ABD. 

Erkan Mesci Uzm. Dr. Medeniyet Ünv. Göztepe E.A.H. FTR ABD. 

Esma Demirhan Uzm. Dr. Okmeydanı E.A.H. FTR Kliniği 

Esma Öcal Eriman Uzm. Dr. Antakya Devlet Hastanesi FTR Kliniği 

Esmanur Kolbaşı Fizyoterapist Özel Çalışıyor 

Esra Özcan Uzm. Dr. Kastamonu Rehabilitasyon Merkezi 

Evrim Coşkun Çelik Doç. Dr. S.B.Ü. İstanbul FTR E.A.H. 

Fatih Akkoç Uzm. Dr. Celal Bayar Ünv. Tıp Fak. FTR ABD. 

Fatih Temiztürk Uzm. Dr. Dumlupınar Ünv. Tıp Fak. FTR ABD. 

Fatma Aslan Uzm. Dr. Antakya Devlet Hastanesi FTR Kliniği 

Fatmanur Aybala Koçak  Uzm. Dr. Ahi Evran Ünv. Tıp Fak. FTR ABD. 

Figen Yılmaz Prof. Dr. S.B.Ü. Şişli Hamidiye Etfal E.A.H. FTR Kliniği 

Filiz Meryem Sertpoyraz Uzm. Dr. S.B.Ü. Tepecik E.A.H. Ftr Kliniği 

Filiz Tuna Dr. Öğr. Üyesi Trakya Ünv. Sağlık Bil. Fak. Fizyoterapi Bölümü 
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Filiz Yıldız Aydın Uzm. Dr. Bakırköy Sadi Konuk E.A.H. FTR Kliniği 

Gül Devrimsel Doç. Dr. Recep Tayyip Erdoğan Ünv. Tıp Fak. FTR ABD. 

Gülsen Taşdemir Fizyoterapist Gaziantep BB. İnayet Topçuoğlu Hastanesi FTR 

Hasan Kara Dr. Selçuk Ünv. Tıp Fak. FTR ABD. 

Havva Talay Çalış Doç. Dr. Kayseri E.A.H. FTR Kliniği 

Huriye Esra Göçer  Uzm. Dr. Burdur Devlet Hastanesi FTR Kliniği 

Hüseyin Işık Dr. Dicle Ünv. Tıp Fak. FTR ABD. 

Işıl Üstün Uzm. Dr. Bağcılar E.A.H. FTR Kliniği 

İdil Kurut Aysin Uzm. Dr. Katip Çelebi Ünv. Atatürk E.A.H. FTR Kliniği 

İlhami Ata Uzm. Dr. S.B.Ü. İstanbul FTR E.A.H. 

İlke Coşkun Benlidayı Doç. Dr. Çukurova Ünv. Tıp Fak. FTR ABD. 

İlker Şengül Doç. Dr. Katip Çelebi Ünv. Tıp Fak., FTR ABD. 

İlknur Aykurt Karlıbel Uzm. Dr. S.B.Ü. Yüksek İhtisas E.A.H. FTR Kliniği 

İrem Karanki Fizyoterapist Haliç Ünv. Sağlık Bil. Fak. Fizyoterapi Bölümü 

Kadriye Öneş Prof. Dr. S.B.Ü. İstanbul FTR E.A.H. 

Kerem Alptekin Doç. Dr. Bahçeşehir Ünv. FTR ABD. 

Kezban Yaşar Fizyoterapist Muş Devlet Hastanesi, FTR Kliniği 

M. Özge Yıldırım Uzm. Dr. 25 Aralık Devlet Hastanesi FTR Kliniği 

Mahmut Kul Uzm. Dr. Harran Ünv. Tıp Fak. FTR ABD. 

Meliha Kasapoğlu Aksoy Uzm. Dr. S.B.Ü. Bursa Yüksek İhtisas E.A.H. FTR Kliniği 

Merve Denizli Arş. Gör. Dr. Hacettepe Ünv. Tıp Fak. FTR ABD. 

Mualla Biçer Uzm. Dr. Bakırköy Sadi Konuk E.A.H. FTR Kliniği 

Muhsin Doran Uzm. Dr. S.B.Ü. İstanbul FTR E.A.H. 

Mürüvvet Eroğlu Uzm. Dr. Ağrı Devlet Hastanesi FTR Kliniği 

Nihal Tezel Uzm. Dr. Dışkapı E.A.H. FTR Kliniği 

Nihan Erdinç Gündüz Uzm. Dr. S.B.Ü. Tepecik E.A.H. FTR Kliniği 

Özlem Aslan Demir Uzm. Dr. Kırıkhan Devlet Hastanesi FTR Kliniği 

Özlem Şatır Uzm. Dr. Antalya Kepez Devlet Hastanesi FTR Kliniği 

Pelin Yazgan Prof. Dr. Okan Ünv. Tıp Fak. FTR ABD. 

Pınar Akpınar Uzm. Dr. Fatih Sultan Mehmet E.A.H. FTR Kliniği 

Pınar Borman Prof. Dr. Hacettepe Ünv. Tıp Fak. FTR ABD. 

Pınar Ödevoğlu Uzm. Dr. Haliç Ünv. Sağlık Bil. Fak. Fizyoterapi Bölümü 

Sefa Tam Dr. Gazi Ünv. Tıp Fak. FTR ABD. 

Seher Kayalı Uzm. Dr. Özel Medova Hastanesi 

Selda Özçırpıcı Uzm. Dr. Fulya Acıbadem Hastanesi FTR Kliniği 

Selda Sarıkaya Prof. Dr. Bülent Ecevit Ünv. FTR ABD. 

Serpil Bal Doç. Dr. Katip Çelebi Ünv. Atatürk E.A.H. FTR Kliniği  

Sevgi Atar Uzm. Dr. Okmeydanı E.A.H. FTR Kliniği 

Sinem Bozkurt Uzm. Dr. Atatürk E.A.H. FTR Kliniği 

Şenay Demir Yazıcı  Uzm. Dr. Aydın Atatürk Devlet Hastanesi FTR Kliniği 

Şeyda Takva Fizyoterapist Özel Çalışıyor 

Tezgül Sezer Uzm. Dr. S.B.Ü. İstanbul FTR E.A.H. 

Tuğçe El Stajyer Dr. Çanakkale Onsekiz Mart Ünv. Tıp Fak. 

Turğut Bozan Uzm. Dr. Dicle Ünv. Tıp Fak. FTR ABD. 

Yasemin Özkan Uzm. Dr. Dumlupınar Ünv. Tıp Fak. FTR ABD. 

Zeynep Kılıç Uzm. Dr. Antalya Atatürk Devlet Hastanesi FTR Kliniği 

Zeynep Sıla Yaşar Uzm. Dr.  Oltu Devlet Hastanesi FTR Kliniği 

Zuhal Akman Fizyoterapist Özel Çalışıyor 
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EKLER 

Ek 1. Etik Kurul Onay Belgesi 

 



 50 
 

Ek 1 Devamı 

 



 51 
 

Ek 2. Değerlendirme Formu 
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Ek 2 Devamı 
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Ek 3. Veli Bilgilendirme Formu 
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Ek 4. Veli Onam Formu 
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Ek 4 Devamı 
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Ek 5. Okullara Gönderilen Afiş  
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Ek 6. Velilere ve Okullara Gönderilen Broşür  

(Kapak) 
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(Sayfa 1) 
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(Sayfa 2) 
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(Sayfa 3) 
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(Sayfa 4)
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(Sayfa 5) 
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(Sayfa 6) 
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(Sayfa 7) 
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(Sayfa 8) 
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(Arka Kapak) 
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TEŞEKKÜR 

Tıbbi araştırmaların mimarisini oluşturan epidemiyolojik çalışmaların amacı sağlık 

problemlerinin ve sağlıkla ilgili durumların sebeplerini araştırmak ve buna uygun koruyucu 

yöntemler geliştirmektir. Hastalık ölçütleri olan prevalans ve insidans farklı toplumsal 

özellikler gösterir. Skolyoz omurgada ortaya çıkan ve erken tanı ile kontrol altına alınabilen 

bir sağlık sorunudur. Türkiye’de skolyoz ile ilgili yapılmış küçük çaplı bölgesel araştırmalar 

dışında hastalığın ortaya çıkışı, riskler ve hastalığın doğal seyri konusunda elimizde Türk 

toplumunu yansıtacak veriler bulunmamaktadır. Türkiye’deki adölesan bireylerde İdiyopatik 

Skolyoz prevalans hızını belirlemek için planlanan bu çalışma, epidemiyolojik istatistiksel bir 

veri ortaya koymanın ötesinde, toplumda skolyoz farkındalığı yaratmayı da hedeflemiştir. 

Ayrıca araştırma sonuçları, skolyozun erken tanı ve tedavisi ile sağlık hizmetlerinde gerekli 

planlamaların yapılması yönünde de katkılar sağlayacaktır. Türkiye’den her bölgeyi içine 

alan, 2016-2017 yılında eğitim ve öğretim gören 10-15 yaş grubu 17.000’e yakın adölesanda 

yapılan “Türkiye’de Adölesan İdiyopatik Skolyoz Prevalans Araştırması” sonuçlarını ve 

çıkarımlarımızı paylaştığımız bu raporun sağlık alanında önemli bir katkı sağlayacağını 

düşünüyoruz. Araştırmanın planlanması ve yürütülmesinde başından sonuna kadar her türlü 

katkıyı sağlayan T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne, sahada 

radyolojik tarama imkânı sağlayan Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Tüberküloz Daire 

Başkanlığına, okullarda bu çalışmayı yapmamız için bize destek olan T.C. Milli Eğitim 

Bakanlığına, çalışmanın yürütüldüğü en ücra köylerimizde bizimle olan İl ve İlçe Sağlık 

Müdürlüklerinde görevli hekim, hemşire, teknisyen, şoför tüm sağlık emekçilerimize, 

araştırmanın sahada gönüllü olarak yürütülmesini sağlayan Türkiye Fiziksel Tıp ve 

Rehabilitasyon Derneğine ve dernek üyeleri olan hekimlerimize, alana gönül veren 

fizyoterapistlerimize ve araştırmanın destekçisi olan veli ve öğrencilerimize gönülden 

teşekkür ederiz. 

 

                                                                                 Araştırma Ekibi Adına Sorumlu  

                                                                           Prof. Dr. Hürriyet GÜRSEL YILMAZ 

 


