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Menisküs Lezyonlarının Cerrahi Tedavisi 
Dr. Mehmet Serdar BĠNNET 

 

Günümüzde futbolun  giderek artan ilgi ile   yaygınlaşması, futbolcu  

sakatlanmalarındaki  oranı  arttırmıştır. Bu konuda yapılan çalışmalar ve ortaya 

çıkan veriler sorunun çarpıcı boyutlarını ortaya koymaktadır. Genel olarak 

hastanelere başvuran yaralanmaların %10’unun sportif kökenli olduğunu 

izlenilmiştir.  Bu oranın % 80 - 88’I alt ekstremiteye yönelik olup, % 50 - 58 ise 

dizde lokalize olmaktadır. Diz eklemi,  sportif aktiviteler sırasında normal sınırların 

ötesinde yüklenmelerle karşılaşır. Bu da sakatlanma olasılığını arttırır.  Verilere 

göre, dize  yönelik yaralanmaya  yol açan spor dalları içerisinde futbol ilk sırada 

gelmektedir. 

Fonksiyonel ve yapısal olarak kusursuz bir yapıya sahip olan menisküsler yük 

iletiminde, şokun tamponlanmasında, eklem bütünlüğünün korunmasında, aşırı 

fleksiyon ve ekstansiyonun engellenmesinde, kıkırdak beslenmesi ve eklem 

yüzey sürtünmesinin azaltılmasında vazgeçilmez rollere sahiptirler (9).  Son 

yıllarda giderek artan klinik ve labaratuar çalışmalar, menisküslerinin temel 

fonksiyonlarını daha geniş bir şekilde aydınlatmıştır. Biomekanik çalışmalar 

menisküslerin %40-90'a varan oranlarda yüklenmeyi eklemin karşı yüzeyine 

ilettiğini göstermiştir. Tedavi amacıyla menisküslerin çıkarılması ,kısa dönemde 

rahatlama sağladığı halde uzun dönemde gelişen dejeneratif değişiklikler 

rahatsızlığı arttırmaktadır. Menisküs çıkarıldığı zaman temas alanı % 40 oranında 

azalmaktadır (10,11).  

 

1980'lerden sonra menisküslerin korunması üzerine yapılan çalışmalar giderek 

yoğunlaşmıştır. Menisküslerin vasküler yapılanması, 1982 yılında Arnoczky'nin 

çalışmalarıyla belirli temellere oturmuştur (2,3). Yazarın periferal meniskal kan 

akımının  diğer konnektif dokularda gözlenen reparatif cevabı, menisküslerde de 

olabileceğinin göstermesi bundan sonraki klinik uygulamalara yol gösterici 

olmuştur (1). Vaskülaritenin devamlılığı, fibroblastik iyileşme potansiyelini 

sağlamaktadır. Tabana yakın veya kapsülden 3 ve en fazla 5mm uzaklığındaki 

yırtıklarda stabil dikişlerle tesbitini takiben oluşan inflamatuar cevap ve vasküler 

proliferasyon yeterli sonucu beraberinde getirmektedir (1,2). Günümüzde yırtığın 

morfolojisi ve vaskülarizasyonunun tartışıldığı olgularda iyileşmeyi stimüle etmek 

için intrensek ve ekstrensik ilave yöntemler önerilmektedir. Çeşitli yazarlar 

tarafından sinovyal flepler (6,7), eksojen fibrin pıhtıları(4,8), ve vasküler kanallar 

(3) gibi teknikler denenmiş ve başarı elde edilmiştir. Yaralanmayı takip eden ilk 
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on günden sonra tamir ettiğimiz olgularda vasküler kanalları açmak için 

premeniskal debridman ve raspingi rutin olarak uyguladık. Kemotaktik ve 

mitogenetik stimulus için fibrin pıhtıları uygulamasını izole yırtık olan sınırlı olguda 

gerçekleştirdik.  

Futbolcularda  menisküs tedavi yöntemlerinden elde edilecek başarılı sonuçlar 

pek çok faktöre bağlıdır. Futbolcunun  yaşı ve tedaviye uyumu ve cerrahın  

deneyimi temeldir. Cerrahi sonrası en önemli uygulama rehabilitasyondur. Bu  

şekilde uygulanan artroskopik yöntemlerle sportif yaşama dönüş daha kısa 

sürede gerçekleşmektedir.  Artroskopik cerrahi sonrası yapılan rehabilitasyonla  

dizdeki şişliğin azaltılması, kas kuvvetinin yeniden düzenlenmesi sağlanmaktadır.   

Desteksiz yürüme  futbolcularda  hemen  başlayabilmektedir .Ortalama   sportif 

aktiviteye dönüşünün ise futbolcunun bulgularına  ve rehabilitasyonuna uyumuna 

göre 1-3 haftalarda olduğu gözlemiştir. 

Menisküs onarımlarından sonra uygulanan standart rehabilitasyon programları, 

çoğu cerrahın sportif aktiviteye daha erken dönmeye izin verdiği için parsiyel 

menisektomiyi, onarıma tercih etmesine neden olmaktadır. Standart 

rehabilitasyon programları yazarlara göre değişmekle beraber, 4 - 8 hafta 

mobilizasyonu, yük vermeyi tam veya parsiyel kısıtlamakta ve 4 - 6 ay spotif 

aktiviteye izin verilmemektedir. Barber tarafından bildirilen ise erken postoperatif 

dönemde tam hareket, tam yük ve rotasyonel stabilite sağlayıcı bir atelle sportif 

aktiviteye hasta rahat hisseder hissetmez dönme şeklinde yapılan hızlandırılmış 

rehabilitasyon programının, standard programla yapılan karşılaştırmasında 

rekürren yırtık açısından anlamlı fark yaratmadığıdır (5).  

Meniskus tedavilerindeki son aşama menisküs  transplantasyonları veya 

nakilleridir.  Klasik tedavi yöntemlerinden yarar görmeyen futbolcularda  

gelecekte karşılaşılacak  problemleri  önlemek ve diz bütünlüğünü tekrar 

kazanabilmek için alternatif bir yöntemdir. Son yıllarda giderek uygulama alanı 

bulan transplantasyonda ilke, kadavradan alınan meniskus dokusunun 

transplante  veya  nakledildiği  yeni dizdede canlılığını sürdürmesidir. Bu konuda 

yapılan çalışmalarda  taze dondurulmuş menisküslerin  nakil  için en  uygun 

olduğunu  göstermiştir. Halende uygulamakta olduğumuz transplantasyonlardaki 

kişisel deneyimlerimiz ve yayınlar menisküs tedavileri içerisinde transplantasyon 

uygulamalarının giderek artacağını göstermektedir. Bu gelişmede erken yaşlarda 

menisküslerini kaybetmiş sporculara gelecekteki  problemlerinden   koruyucu  bir  

girişim olmaktadır. 
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Günümüzde diz ekleminin yumuşak dokularına yönelik cerrahinin en 

önemli parçasını menisküslerin korunması oluşturmaktadır. Artık ideal menisküs 

cerrahisi ile ifade edilen, menisküsün yalnızca patolojik bölümünün sınırlı 

çıkarılması ile birlikte menisküslerin yırtıldığı yere stabil dikişlerle dikilerek tamirini 

içermektedir. Menisküslerin çıkarılmasını izleyen dönemdeki yüksek osteartrit 

insidansı, menisküslerin korunması veya tamiriyle en aza indirgenirken, 

menisküslerin diğer multifonksiyonları da korunmuş olmaktadır. 

 Sonuç  olarak  meniskuslar  konusunda gelişmeler  henüz  bitmiş  değildir. 

Bilimsel  çalışmalar    futbolcularda  meniskus problemlerine   dolayı en az  

düzeyde  zarar  görmeyi    hedeflemektedir.  Yukarıda sunulan tedavilerin yanı 

sıra  sakatlıklardan  korunma  futbolcular için  en yararlı  yöntem  olmaktadır. 

Düzenli antremanlar ile elde edilen gelişmiş adele gücü  sportif karşılaşmalar 

sırasındaki yaralanmalara karşı  en iyi koruyucudur. Çünkü  gelişmiş ve kuvvetli 

kas yapısı olan futbolcularda olabilecek  küçük problemler  kolay  çözüm 

bulabilirse de , güçlü adele yapısına sahip olmayan futbolcularda sakatlıkların 

olabileceği unutulmamalıdır.  
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Menisküs Cerrahisi Sonrası FTR 
Fzt. Cem TÜRKEL 

 

Menisküsler tibial kondil üzerine oturmuş fibrokartilaj yapılardır.Menisküsler önemli 

taşıyıcı destek yapılardır ve medialde %50 lateralde ise %70 oranında  yükü bölerek 

eklem kıkırdağına temas basıncını azaltır. Dizin en önemli ikincil stabilizötörüdür. Diz 

ekleminde besleyici ve kaydırıcı özellikleri vardır.Medial menisküs ‘C’ şeklinde ve 

posteriorda daha kalındır.Lateral menisküs ‘O’ şeklinde kalınlığı boyunca eşittir.Medial 

menisküsün  kalın olan periferik kenarı eklem kapsülüne ve ligamentum kollaterale 

tibaleye yapışıktır.Bundan dolayı dış menisküse oranla daha az hareket eder ve travmaya 

daha açıktır.Lateral menisküs ise daha küçük ve daha hareketli olup, eklem yüzeyi olarak 

daha fazla alan kaplar.Kapsülle anatomik bağlantısı olmadığı için rotasyon yapabilir, 

mekanik zorlanmalara daha az maruz kalır.Dize yük bindiğinde menisküsler üçgen 

yapıları nedeni ile perifere doğru itilir.Her iki menisküs önden transvers ligament 

sayesinde birbirine bağlanırlar ve bu bağlantı sayesinde femurun tibia üzerinde kayması 

sırasında birlikte hareket ederler.Menisküsler büyük kısmı avasküler olmasına rağmen 

aktif bir dokudur.Menisküsler kanlanmasında lateral ve medial  genikulat arter 

esastır,bunlarla periferik kapsül ve ön yüz beslenir.Orta genikulat arter ise menisküs 

posterior yüzünün kanlanmasından sorumludur.Vasküler penetrasyon iç  menisküsün 

%10-30 ‘una, dış menisküsün %10-25 ‘ine kadar yayılır.    

Lokalizasyona göre kanlanma :       

-Red-red zon(Kanlanmanın olduğu meniskosinovyal birleşme yerinden 0-3mmlik bölge)  

-Red-white zon(Kanlanmanın kısmen olduğu ve meniskosinovyal köşeden 3-5mm’lik 

alan)      

-White-white zon(kanlanmanın olmadığı avasküler alanlar) 

Menisküs yokken yük taşıma alanı 2cm2;menisküs varlığında ise 6cm2 olarak 

ölçülmüştür.      

 

PATOGENEZ: 

Sık görülen diz yaralanmalarından olan menisküs yırtığı genellikle dizin dönmesi veya yön 

değiştirmesiyle oluşur.Yaşlılarda menisküs yırtığı daha basit yaralanmalar ile oluşabilir. 
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EPİDEMİYOLOJİ:         

Daha az hareket etmesinden dolayı daha fazla strese maruz kalan posterior medial 

menisküs yaralanmaları daha sık görülüyor. Atletler ve genç bireylerde menisküs 

yaralanması temas içermeyen aktiviteler,örneğin;hızlı dönme veya yavaşlama hareketleri 

ile oluşur.          

 

TANI:                                 -

Yaralanmayı takiben medial veya lateral eklem kenarından oluşan ağrı alanı  

              -Bir çok hastada dizini doğrultma hareketi sırasında 

ağrı tanımlar          

-Yaralanmayı takiben dizde tıkırtı ,kilitlenme veya zayıflık hissedilir.   

             -Mc Murray veya apley testi 

pozitiftir.           -MRI tanıyı koymakta yardımcıdır.  

      Tedavinin şeklini ve aciliyetini yırtığın tipi, yerleşimi, ciddiyeti, hastanın yaşı ve 

aktivite seviyisi belirler.Genel olarak tedavinin hedefi mümkün olduğunca menisküs 

dokusunu koruyarak klinik semptomlara ve menisküs yırtığına yönelik tedavi 

yapmaktır.Konservatif tedavide antienflamatuar ilaçlar, dikkatli kuvvetlendirme 

egzersizleri kullanılır.Özellikle(kanlanmanın olduğu) dış 3. yapıdaki yırtıklarda bu tedavi 

uygulanır.Sedanter ve daha az aktif hastalarda konservatif tedavi tercih edilir. Tamir 

sonuçları gençlerde daha iyidir. Tedavide; 

 İstirahat, soğuk uygulama, dizlik kullanımı ve elevasyon 

 Fizik tedavi 

 Menisektomi (total veya persiyel) 

 Menisküs tamiri 

 Menisküs transplantasyonu uygulanabilir. 

       Preop rehabilitasyonun içeriği; 

 Şişlik ve ağrı kontrolü 

 Rom egzersizleri 

 Quadriseps güçlendirme egzersizleri ve 

 Su içi egzersizler (normal kuvvet çalışmasını engelleyen ağrı varsa) 

uygulanır. 
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   Menisektomi rehabilitasyon protokolü: 

FAZ I – Akut Faz(0-2 hafta) 

  Amaç:  *ağrı, enflamasyon ve ödemi azaltmak 
               *tama yakın ROM 

                    *quadriseps kas aktivitesini iyi hale getirmek 

                    *aktif ekstansiyon yetmezliği olmayan düz                               bacak kaldırma  

Tedavi: *buz uygulaması (ilk 48 saat her saat başı 15 dk , sonrasında günde toplam 5-

6 kez) 

                   *kesikli kompresyon uygulaması (15dkx2/gün) 

                    *elektrik stimülasyon (quadriseps kontraksiyonu) 

                    *tolere edebildiği kadar yük vererek yürüme 

                    *duvarda ve yerde topuk kaydırma  

                    *quadriseps izometrik egzersizler 

                    *ayak bileği pompalama egzersizi 

                    *patella mobilizasyonu 

                    *mini squat(3.günden itibaren) 

                    *kalça çevresi izometrik egzersizleri 4 yönlü (ekstansiyon kaybı olmadan) 

                    *ayak bileği lastik egzersizleri 

Eğer hedeflenen kriterler yakalanmış ise sedanter kişiler için ev egzersiz programı 

verilerek takibi yapılabilir. Sporcular için ise, takım çalışmalarına kadar rehabilitasyona 

devam edilir.  

FAZ II- Geçiş Fazı (2-4 hafta) 

Amaç: *kas kuvveti ve enduransın arttırılması 

*ağrısız ROM ile tam yük vererek hareket 

*fonksiyonel aktivitelere dönüş 

*propriosepsiyonda artış 

Tedavi:*tam ağırlık vererek yürüme 

                 *denge egzersizleri 

                 *yüzme, su içi egzersizler, bisiklet, hafif koşu(3.hf) 

                 *stepper (stairmaster), leg press 

                 *öne ve yana yumuşak hamle 

                 *parmak ucu yükselme 

                 *hamstring, gastro./soleus ve quad. germe 

                 *egzersiz lastiğiyle terminal ekstansiyon, hamstring egzersizleri                                                                                                                        

 

                 *ayakta egzersiz lastiğiyle 4 yönlü kalça çalışması 

Eğer efüzyon yoksa(min.), tam ve ağrısız rom varsa, yeterli denge ve kas kuvveti varsa 3. 

faza geçilir. 

FAZ III- İleri Aktivite Dönemi(Spora Dönüş    

                                                   4-6 hafta) 

Amaç:*spora/fonksiyonel aktiviteye dönüş için hazırlık 
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               *kas kuvveti,propriosepsiyon ve enduransın artırılması 

Tedavi:*ileri güçlendirme, izokinetik çalışma(hams./quad.) 

                *spora özgü çalışmalar, esneklik egzersizleri 

                *plyometrik egzersizler, vertikal sıçrama 

                *koşu programı, yana ve geri koşular, carioca, sekiz figür çalışması, hızlanma- 

yavaşlama çalışması 

                *CV kondisyon, core stability 

                *4.hf submax, 6.hf max aktivite 

Spor ve aktiviteye dönüş için kriterler; ağrısız tam hareket yapabiliyorsa, spora özgü 

çalışmaları başarı ile tamamlayabiliyorsa,  izokinetik test sonucu her iki ayak  arasında bir 

kuvvet dengesizliği yoksa.  

Menisküs Tamiri Sonrası Rehabilitasyon 
Menisküs tamiri sonrası rehabilitasyonda amaç, tam eklem hareket açıklığı kazanmak, 

güçlendirme ve spora dönüştür.Rehabilitasyon sürecinde tamir edilen menisküs alanının 

iyileşmesine izin vermenin yanı sıra tamir dokusunu aşırı yük ve ileri fleksiyondan 

korumak gereklidir. Yırtığın tarafı(medial-lateral), yeri(anterior- posterior), eşlik eden 

dizilim patolojileri(dizde varus-valgus) rehabilitasyonun ilerlemesinde belirleyici rol 

oynar. 

FAZ I- Maksimum Koruma Dönemi (0-4hf) 

Amaç:   ağrı ve enflamasyonu azaltmak  

                 tamir edilen dokuyu korumak 

                 0-90 derece EHA kazanmak 

Tedavi:açı ayarlı dizlik tam ekstansiyonda kilitli (otururken 90 derece açılabilir) 

                koltuk değnekleriyle tolere edebildiği kadar yük vererek yürüme 

                elektirik stimülasyon(ES) 

                elevasyon 

                buz, ilk 48 saat her saat başı 15 dk, sonrasında günde toplam 5-6 kez 15 dk 

uygulanır 

                EHA 0-90  pasif fleksiyon (arka boynuz tamirlerinde 70 aşılmamalı)(1-2hf), 0-

120 pasif fleksiyon (3-4hf) 

                patellar mobilizasyon 

                pron diz ekstansiyonu(pasif ağırlıkla) 

                kuadriseps izometrik egzersizleri, hamstring izometrik egzesizleri(arka boynuz 

tamirlerinde 6hf sadece tam ekstansiyonda ) 

                düz bacak kaldırma(DBK) dirençsiz 

                kalça çevresi izometrik egzersizleri 

                ayak bileği pompalama egzersizi 

                germe egzersizleri 

                kondüsyon  için üst ekstremite egzersizleri 

FAZ II-Orta Koruma Dönemi(5-10hf) 

Amaç: tam ağırlık  
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               EHA da artış 

               güçlendirme programında ilerleme 

               propriyosepsiyon 

Tedavi:AAD çıkarılır        

   Tam ağırlık verilir 

                 Fleksiyon açısı kademeli olarak tam rom 

   Patella  ve patella çevresi yumuşak doku ve eklem mobilizasyonu 

                 4 yönlü direncli kalça egzersizleri 

                 Bacak itme (70-10 derece) 

                 Mini çömelme 

                 Yandan basamak çıkma 

                 propriyoseptif egzersizler 

                 Denge egzersizleri 

                7-8 haftadan itibaren kondüsyon bisikleti, yüzme, yürüme, merdiven aleti, 

eliptik bisiklet  

FAZ III-Güçlendirme Dönemi(11-15hf) 

Amaç: Tam  ve ağrısız eklem hareket açıklığı 

                güç ve dayanıklılığın arttırılması 

                Spora hazırlık 

Tedavi:Açık ve kapalı kinetik zincir egzersizleri 
                  Propriyoseptif egzersizler 

                  düz koşu 

                  pliyometrik egzersizler 

FAZ IV-Spora Dönüş 
                Yapılan spora yönelik egzersizler  
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ÖÇB Rekonstrüksiyonu 
Dr. Ömer TAġER 
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ÖÇB Rekonstrüksiyonu Sonrası FTR 
Fzt. Ġlhan ER 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 



 

20 

 

 
 

 
 

 
 



 

21 

 

 
 

 
 

 
 



 

22 

 

 
 

 
 

 
 



 

23 

 

 
 

 
 

 
 



 

24 

 

 
 

 
 

 
 



 

25 

 

 
 

 
 

 
 



 

26 

 

 
 

 
 

 
 



 

27 

 

 
 

 
 

 
 



 

28 

 

 
 

 
  



 

29 

 

İYB, DYB ve Kapsüler Lezyonların FTR’si 
Fzt. Mustafa KORKMAZ 

 
Eklemin stabilitesi statik ve dinamik yapılar tarafından sağlanır. Statik 

yapılar kapsül ve bağlardan, dinamik yapılar kas ve tendonlardan oluşmuştur. Diz 

ekleminin fibröz kapsülü farklı bölgelerde kalınlaşarak bağ işlevi de 

göstermektedir. Bu nedenle diz ekleminin en önemli statik stabilizatörleri olan 

bağlar, eklem kapsülü ile birlikte incelenir. Kolleteral ligamanların temel 

fonksiyonu , diz üzerinde gelişen varus ve valgus sterslerinden dizi korumaktır.  

EKLEM KAPSÜLÜ 

Diz eklemi kapsülü fibröz bir membrandır.  Diz çevresine yapışan 

kaslardan lifler alarak yer yer kalınlaşır. İç yüzü sinovya ile kaplıdır. Kapsül 

femura, ön tarafta eklem kıkırdağının yaklaşık 2 cm kadar yukarısından yapışır. 

Arka tarafta yapışma yeri eklem kıkırdağına daha da yakındır. Üst ve arka kenarı 

femur kondillerinin kenarı ile fossa intercondylaris kenarına tutunur. Aşağıda 

tibia kondillerinin arka kenarı ile area intercondylaris posteriorun kenarına 

tutunur. Yanlarda, iç ve dış epikondiller kapsül dışında kalacak şekilde femura 

tutunurlar. 

 
 

İÇ YAN BAĞ 

Dizin medial kompartmanında bulunur.  Femur medial epikondilinin 

posterosüperior yüzüne ve tibianın medial yüzüne yapışır. Aşağıya ve öne doğru 

eğik olarak uzanır. Yüzeyel ve derin parçaları bulunur. Yüzeyel İYB anteriorda, 

derin İYB posteriorda, kapsüle ve medial menisküse sıkıca yapışır. 
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Fleksiyonda öne ,ekstansiyonda arkaya doğru hareket eder.  Fleksiyonda 

derin İYB gergin, yüzeyel İYB gevşektir. Ekstansiyonda derin İYB gevşek, yüzeyel 

İYB gergindir. Tam ekstansiyonda valgusa karşı direncin yarısını iç yan bağın 

yüzeyel kısmı sağlarken ; diğer yarısını ise kapsül ve çapraz bağlar sağlar. 

Fleksiyon arttıkça iç yan bağın rolü artarken kapsül ve çapraz bağlarınki azalır. 
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DIŞ YAN BAĞ 

Lateral Kompartmanda bulunur. Yapışma yerleri: 

- Lateral femoral kondilin dış yüzü 
- fibula başı, stiloid çıkıntının önünde ve biceps yapışma yerinin derinine 

yapışır. 
 

 
Aşağı arkaya doğru uzanır. Kapsülden bağımsızdır. Biceps femoris tendonu 

ile bağlantı kurar. Ekstansiyonda aşağıya ve arkaya obliq, gergindir. Fleksiyonda 

aşağıya ve öne doğru obliq, gevşektir.  
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TEDAVİ 
 

Akut bir yaralanmada tedavi etkinliği daha fazladır. Bağ lezyonlarında ilk 14 gün 

oldukça önemli olup, acilen tedavi edilmelidir. Kronik vakalarda daha çok diz 

çevresi kasların güçlendirilmesiyle eklem stabilitesi arttırılmaya çalışılır. Medial 

kompleks yaralanmaları sonrası rehabilitasyonun ana hatları travma sonrası 

minimal immobilizasyon ve agresif rehabilitasyon olarak tanımlanmaktadır. İzole 

Lateral Kompleks Yaralanması sonrası rehabilitasyonunda MKY’na göre daha 

agresif bir yaklaşım sergilemek gerekmektedir.   
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İÇ YAN BAĞ LEZYONU REHABİLİTASYON PROTOKOLÜ 

• Faz I Maksimal koruma dönemi (Akut faz) 

• Faz II Orta koruma dönemi 

• Faz III Minimal koruma dönemi 

• Faz IV Spora dönüş 

Ligamanın yeniden teşekkülü açısından ilk günler önemli, bu dönemlerde ağrıya 

dikkat edilmeli 

• Grade I ve Grade II için 1 hafta 

• Grade III için 2 hafta  

Yürüme programına hasta full ROM‘u sağladığı zaman başlanır.  

Hafif koşulara başlama döneminde medial ve lateral destekli dizlikler kullanılabilir 

• Grade I ve Grade II için ortalama 2. haftanın bitiminde 

• Grade III için 3. veya 4. haftanın bitiminde 

İÇ YAN BAĞ LEZYONLARI FAZ I 

GRADE I VE II için ilk 3 gün GRADE III için ilk 1 haftalık dönemdir. 

AMAÇ 

• Efüzyon kontrolünün sağlanması 

• Ağrının azaltılması 

• M. Quadriseps’in atrofisinin önlenmesi 

• ROM kontrolü (sadece ağrısız hareket sınırlarında hareket ettirilmeli) 

Yapılabilecek uygulamalar: 

• PRICE 

• Bandajlama 
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• Medikasyon  

• Elektroterapi  

• Whirpool  

•  Hasta koltuk değnekleriyle kısmi yük verme şeklinde yürütülebilir. Lateral 

destekli ve / veya breys içinde . 

 

İÇ YAN BAĞ LEZYONLARI FAZ II 

GRADE I VE II için ilk 3 günden sonra GRADE III için ilk 1 haftadan sonraki 

dönemdir. 

İLERLEME KRİTERLERİ 

• İnstabilitenin artmaması 

• Ödemin artmaması 

• Hassasiyetin azalması 

• PROM’un artması 

AMAÇ 

• Ağrısız full ROM 

• Tam yük vererek yürüme 

Tedavi başlangıcında Hot-Pack başlanabilir Whirpool sıcak su ile uygulanabilir 

Tedavi sonrasında buz, bandaj, elevasyon uygulamasına devam edilir 

Hasta aktif tam ekstansiyonu ve aktif 90 derece üzerinde fleksiyonu ağrısız 

yapabiliyorsa  Progresif Rezistif Egzersizlere (PRE) başlanabilir. 

Programda kapalı kinetik egzersizlere ağırlık verilir 

– Step-up - leg press  

– Lateral step-up  

– Lastikle terminal ekstansion  

– 1/ 3 squat egzersizlerine  

– Cihaz içinde düz bacak kaldırma 4 planda ağırlıkla 1 kg dan başlayarak  

– Elektrik stimülasyon  

– Sartorius, gracilis, semimembranosus izometrik, izotonik, lastik 

egzersizleri  

– Stepper  
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– Proprioseptif egzersizler 

 

İÇ YAN BAĞ LEZYONLARI FAZ III 

İLERLEME KRİTERLERİ 

• İnstabilitenin olmaması 

• Ödemin ve hassasiyetin olmaması 

• Tam ağrısız veya minimal ağrılı ROM 

 

AMAÇ 

• Sportif müsabakaya uygun tam kuvvetin koordinasyonun sağlanması 

 

 

 

Rehabilitasyon Egzersizleri: 

• Squatlar (duvar kenarında, desteksiz, ağırlıkla…) 

• Basamak çalışmaları 

• Leg Press  

• Diz ekstansiyonu  

• Kalça abduksiyonu/adduksiyonu  

• Hamstring güçlendirme 

• Fonksiyonel egzersiz drilleri  

• Propriyoseptif egzersizler 

 

İÇ YAN BAĞ LEZYONLARI FAZ IV 

• İLERLEME KRİTERLERİ 

– Tam ROM 

– İnstabilitenin olmaması 

– Hassasiyetinin kalmaması 

– Ödemin kalmaması 

– Kas gücü 
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– Propriyosepsiyonun yeterli düzeyde geliştirilmesi 

Faz IV’te Faz III’e ait rehabilitasyon programı arttırılarak devam ettirilir. Sahaya 

dönüş çalışmalarına ağırlık verilir. İzotonik güçlendirmelere, fleksibilite 

egzersizlerine ve proprioseptif egzersizlere devam edilir. 

 

DIŞ YAN BAĞ LEZYONLARININ KONSERVATİF TEDAVİSİ 

Erken fonksiyonel hareketi içeren ve İYB rehabilitasyon programına göre daha 

agresif bir program uygulanmalı (özellikle Grade I’de). Grade II ve özellikle grade 

III yaralanmalarda operatif yaklaşımlar medial kompartmana göre daha ön plana 

çıkmaktadır.  İzole LCL yaralanmalarında MCL ‘de uygulanan rehabilitasyon 

programları daha agresif bir yaklaşım koşuluyla geçerlidir  

 

POSTEROLATERAL KÖŞE CERRAHİSİ POSTOP 

REHABİLİTASYONU 
FAZ I –ERKEN POSTOP DÖNEM (1-4 GÜN) 

Amaç 

• Enflamasyonun kontrolü 

• Ağrının kontrolü 

• Tam ekstansiyonda koruma 

• M. Quadriceps atrofisini önlemek 

 

Tedavi 

• Breysleme (Tam ekstansiyon’da kilitli) 

• Buz uygulaması 

• Elevasyon  

• Kas elektrik stimülasyonu  

• Sürekli pasif hareket cihazı 

• Çift koltuk değneği ile yük vermeden yürüyüş 

• Patellar mobilizasyon ( tam ekstansiyonda) 

• Quadriceps, adduktor ve gluteal kasların izometrik egzersizleri 

• Ayak bileği pompa egzersizi 
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FAZ II 

Maksimum Koruma Dönemi (5 gün – 6 hafta) 

Geçiş kriterleri 

• Ağrı ve enflamasyonun azalması 

• Pasif tam ekstansiyonun kazanılması 

Amaç 

• Ağrı ve ödemin kontrolü 

• Ağırlık vermede ilerleme 

• Erken fleksiyon kazanımı 

• Quadriceps kasının güç ve tonusunu sürdürmek 

• Patellar mobiliteyi sürdürmek 

• Tam pasif ekstansiyonu korumak 

Bu fazda: 

• Tam ekstansiyonda breyslemeye devam edilir 

• Buz uygulamasına devam edilir 

• Tolere ettikçe tam ağırlığa geçilir 

• Quadriceps için diz tam ekstansiyonda elektrik stimülasyonuna devam 

edilir 

 

2. hafta 

• Düz bacak kaldırma egzersizi 

• Kalça adduktörlerine proksimalden dirençli egzersiz 

 

3. hafta 

• 0-60° pasif diz fleksiyonuna izin verilir 

 

 

4. hafta 

• Breys içinde ağırlıksız 4 yönlü düz bacak kaldırma egzersiz 

6. hafta 
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• 90°’ye diz fleksiyonuna izin verilir  

• Gastrokinemius-soleus ve hamstring kaslarına hafif germe egzersizi 

FAZ III 

Minimal Koruma Dönemi (7-12 Hafta) 

Geçiş kriterleri 

• Ağrı ve enflamasyonun olmaması 

• Tam ekstansiyonda diz kilitleme 

Amaç 

• Tam ağırlık 

• Fleksiyon açısında artış 

• Quadriceps kas gücünde artış 

• Propriyosepsiyon artışı 

 

Tedavi 

• Bireys çıkartılır 

• Prone pozisyonda ağırlıkla pasif diz ekstansiyonu  

• Açık zincir diz ekstansiyonu (0-60°’de) 

• Ağırlık aktarma egzersizleri 

7. haftada 

• Basit denge egzersizleri 

8. haftada 

• Bisiklet (Pasif diz fleksiyonunu sağlamak için pedala topuk yerleşimi ile ve 

yüksek sele ile) 

10. haftada 

• Yerçekimine karşı aktif fleksiyon  

• Yüzme (serbest stilde) 

 

12. haftada 

• Kapalı kinetik zincir egzersizleri 

• Hafif propriyoseptif egzersizler 
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• Rotasyondan kaçınarak kalça kasları ve quadriseps güçlendirme 

egzersizleri 

 

FAZ IV 

Güçlendirme Dönemi (4-6 ay) 

Amaç 

• Tam ekstansiyonu sürdürmek 

• Quadriceps ve hamstring kas gücünü arttırmak 

• Propriyosepsiyonu arttırmak 

• Fonksiyonel aktivitelere dönüş için hazırlık yapmak 

• Kardiyovasküler dayanıklılığı arttırmak 

 

Tedavi 

• Aktif tam fleksiyon  

• Tek ayak propriyosepsiyon egzersizleri 

• Açık zincir, dirençli quadriceps egzersizleri 

– Yüksek hız-düşük direnç izokinetik egzersizler 

– Hafif izotonik egzersizler 

• Yana basamak çıkma egzersizi 

• Kapalı kinetik zincir kondisyon egzersizleri (diz fleksiyonu 60°’yi 

aşmayacak) 

– Hızlı yürüme 

– Stepper cihazı 

– Bisiklet 

• Kalça için progresif rezistif egzersizler 

4. ay sonunda hafif öne koşu 

5. ay 

• Dirençli hamstring egzersizleri 

• Kondisyon ve kapalı kinetik zincir egzersizlerinde ilerleme 

• Öne koşuda ilerleme ve sprintlere başlama 
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• İleri propriyosepsiyon egzersizleri 

6. ay 

• Güçlendirme egzersizleri ve plyometriklerde ilerleme 

• Çeviklik egzersizlerine başlama 

 

Spora dönüş antrenmanları (7-12 ay) 
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Patellofemoral Sorunların FTR’si 
Fzt. Aycan GÜÇLÜ SÖZMEN 

 

 

 PF hastalıkların tedavisi son derece komplike olup hastaların hepsi  için en iyi bu 
yöntem demek zordur 

 Amaç en kısa zamanda en doğru,en az invaziv, disfonksiyonunu düzeltici yöntemi 
bulmak ve aktivite düzeyini arttırmaktır 

 Başlangıçta konservatif tedavi mutlaka denenmelidir 
 

NEDENİ 

 AĞRI PATELLOFEMORAL ORJİNLİ Mİ? 
 

 PATELLADA DİZİLİM HATASI VAR MI? 
 

 YUMUŞAK DOKU MU YOKSA ARTİKÜLER AĞRI MI? 
 

 

 

Biyomekanik Faktörler 

 

 Statik kuvvetler 
 Quadriceps ve patellar tendon  gerilme kuvveti 
 Kompresif kuvveti 
 Q açısı 
 Patellanın muskulotendinöz ilişkisi 
 Patellofemoral eklem  reaksiyonu  

 Dizde fleks. ve kalçada fleks.=PFER azalmakta,  
  Dizde fleks., kalçada ekstansiyon PFER Artmakta) 

 Femur sulkus açısı 
 Dinamik Kuvvetler 

 Patellofemoral temas alanı ve Kuvveti 
  Vücut ağırlığı 
 Kuadriseps kuvveti 
 Fleksiyon derecesi 
 Rotasyon 
 Kişisel anatomik varyasyonlar 

 Diğer Faktörler 
 Patella Alta – Baja 

*  Daha proksimal ya da daha distal pateller temas 

*  Daha küçük temas alanı 

*  Artmış temas stresi 

*  Kıkırdak hasarı 

 Patellar tilt 
 ACL ve PCL yetersizliği 
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Patellanın Görevleri 

 

 Ekstansör mekanizmanın fleksiyon ekseninden uzaklığını arttırma 
 Ekstansiyon kuvvetini % 50 arttırır 
 Kuadriseps kuvvetini distal femur ve tibiaya iletme 
 Quadriceps moment kolunu arttırır. 
 Düşük sürtünme kat sayısı sağlar. 
 Quadriceps kuvvetlerini santralize eder. 
 Eklemi direkt travmadan korur. 
 Kozmetik fonksiyon sağlar. 

 

Patellofemoral eklemde sorun ne olabilir ? 

 

 Travma 
 Patellar tilt- subluksasyon 
 Plika sendromu 
 Recurrent dislokasyonlar 
 Diz önü ağrısı ( Anterior knee pain ) 
 Patellar tendinit 
 Kondromalasi patella 
 Artmış lateral bası sendromu 
 Synovit 
 Osteokondritis dissekans 
 Kemik ödemi 

 

AĞRI 

Tibiofemoral’den mi? 

Patellofemoral’den mi? 

 

Patellofemoral ağrının nedenleri: 

 

 Artmış Q açısı 
 Gergin lateral yapılar 
 Gergin hemstring ve gastrokinemius kasları 
 Gergin kalça ön taraf yapıları 
 Ayağın pronasyonda olması 
 Patella alta/baja 
 VMO’nun yetersizliği 
 Sakroiliak eklem problemleri 
 Lomber problemler 
 Ve….. 

 

Klinik Değerlendirme 

 

- Postür analizi 
- Fonksiyonel analiz 
- Alt extremite kas gücü kısalıkları ve gerginlikleri 
- Patellofemoral eklem ve çevresindeki ağrılı/duyarlı noktaların belirlenmesi 

- Ekstansör mekanizmanın değerlendirilmesi 

- Atrofi, hipertrofi 
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- Q açısı değişiklikleri 

- Patellar mobilite 

- Patellar instabilite 

- Patellar yeri ve hareketi 

- Alt ekstremite dizilim bozukluğu 

 

Değerlendirme Metodları 

 Radyografi 
 Artrografi 
 Bilgisayarlı tomografi (BT) 
 Manyetik rezonans görüntüleme (MRG) 
 Sintigrafi 

Radyolojik Bulgular 

 Patellofemoral dizilim bozukluğu 
 Dislokasyon 
 Aşırı lateral basınç sendromu 
 Kondromalazi patella 
 Patellofemoral osteoartrit 
 OKD, Osteonekroz 

 

Klinik Bulgular 

 Krepitasyon 
 Merdiven inme, çömelme, koşma, atlama ile artan diz önü ağrısı   
 Tam fleksiyonda ağrı   
 Eklemde takılma, kilitlenme, sertlik, şişlik  
 Net tarif edilemeyen geniş ağrı sahası  
 Sinema belirtisi 

 

SINIFLAMA 

 

 Outerbridge classification 1961,1975 
 Ficat and Hungerford classification 1979 
 Goodfellow classification 1976 
 Insall classification 1976,1996 
 Casscells 1982 
 Bandi 1996 
 Bentley 1984 
 Bauer and Jackson classification 1988 
 Noyes and Stabler 1989 

 

 

 

FULKERSON’S  SINIFLAMASI: 

 

TİP I 

 Eklem yüzeyinde lezyon olmaksızın , subluksasyon 
 Subluksayon ile birlikte minimal kondromalazi ( grade I ve grade II) 
 Sublıksasyon ile birlikte  osteoartiritis ( grade  III ve Grade IV ) 
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     TİP  II 

 A.Subluksasyon, tilt ve eklem yüzeyinde defekt yok. 
 B. Subluksasyon , tilt  ve  eklem kartilajında ninimal defekt (grade I ve grade II ) 
 Subluksasyon , tilt ve eklemde  osteoartiritis ( grade III  ve grade IV) 

      

     TİP III 

 Patellar tilt  var  kartilaj defekti  yok. 
 Patellar tilt ve kartilajda kondromalazi (  grade I  ve  grade II ) 
 Patellar tilt  ve osteoartiritis  ( grade III ve Grade  IV) 

     

      TİP IV 

 Patella normal konumunda ve kartilajda defekt yok 
 Patella normal konumunda  ve kartilajda grade I  -  II  lezyon 
 Patella normal konumunda  ve osteoartiritis ( grade III –IV) 

 

Tedavi 

 Konservatif Tedavi 
 

 Cerrahi Tedavi 
 

 

PATELLOFEMORAL AĞRI REHABİLİTASYONU 

 Egzersiz  
 Manuel terapi teknikleri 
 Hasta eğitimi 
 Soğuk uygulama 
 Elektroterapi modaliteleri 
 Bantlama ve ortezleme 

 

AMAÇ 

 

 Çevre yumuşak dokulardaki dengenin sağlanması 
 

 Patellofemoral eklemde yükün  geniş bir yüzeye nakledilmesi 
 

 Kıkırdak dejenerasyonunun önlenmesi ve dokunun beslenmesinin arttırılması 
 

Ne Tip Egzersiz? 

  

Kas kuvvetlendirme 

 Düşük şiddetteki plyometrikler 

 Düşük darbeli aerobik kondisyon programı 

 Koşu-yürüyüş 

 İzokinetik eğitim 

 Proprioseptif eğitim 

 Klasik kuvvetlendirme eğitimi 
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Diz Mekaniklerinin Düzeltilmesi 

 

Kuvvetli ve Gergin yapılar 

 

  Vastus lateralis 
  Iliotibial band 
  Tensor facia lata  
  Lateral retinakulum 
            Gastroknemius 
 

Zayıf ve gevşek yapılar 

      

  Vastus medialis obliques 
  Medial patellofemoral ligament 
  Medial retinakulum 
            Gluteus medius post. lifleri  

 

 

PF Egzersiz Programı 

 

Kuvvetlendirme 

 Gluteuteus maximus 
 Priformis  
 Gluteus medius  

    (arka lifleri) 

 Adduktor magnus  
 Quadriceps – VMO (Elektrik stimulasyonu 

 

Germe 

 Hamstring  
 Gastrocnemius 
 Rectus femoris 
 TFL  
 ITB  

 

 

Elektrik Stimulasyonu 

 

 Yüksek voltaj kesikli galvanik ES 
 Faradik ES 
 

 

Quadriceps kuvvetlendirmede dikkat edilecek nokta ! 

 

 Patellofemoral eklem reaksiyon kuvvetlerini artırmamak 
 Patellofemoral temas sahasını daraltmamak 
 Eklem streslerini minimumda tutmak 
 Ağrıya neden olan egzersizleri önermemek 
 Direnci ve zorluk derecesini yavaş yavaş artırmak 
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AÇIK KİNETİK EGZERSİZ  

 Diz 90°’lik fleksiyondan tam ekstansiyona gittikçe;  reaksiyon kuvvetleri artar, 
temas sahası azalır 

 Terminal ekstansiyonda (son 15° ) yüklenme artar, temas sahası daralır 
 30-90° arası AKZ egzersizler için en elverişli açılardır 
 

 

KAPALI KİNETİK EGZERSİZ 

 

 Diz tam ekstansiyondan fleksiyona gittikçe; 
 Quadriceps kuvveti artar 
 Temas sahası artar 
 PFERK 0-30° arasında düşüktür. 
 KKZ aktiviteleri için elverişli açı 0-45° arasıdır  

 

Lezyon Yerine Göre Egzersiz Seçimi 

 

 Proksimal kartilaj lezyonu:  KKZ egzersizleri, düşük fleksiyon derecesinde 
 

 Distal kartilaj lezyonu: AKZ  egzersizleri 45-90° arasında 
 

 

Manuel Terapi  

 Patellar mobilizasyon  
 Tibio-femoral mobilizasyonlar 
 Lomber mobilizasyon 
 Fasyal Teknikler 
 Yumuşak doku mobilizasyonları 
 Sacroiliac manipulasyon 
 Sirkülasyon teknikleri 
 Nöral mobilizasyon 

 

 

SPORA DÖNÜŞ 

 

 Kardiyovasküler endurans çalışması  
 Yüzme 
 Koşu 
 Yürüyüş 
 Bisiklet 

 Denge ve propriosepsiyon 
 Spora özgü aktivitelerin  eğitimi 

 

Bisiklet-Koşu-Yürüyüş? 

 Geriye pedal çevirme :PF kompresif yükleri artırıyor, dezavantajlı  
 Bisiklet selesi yüksek olacak,pedal çevirirken yanlara salınım olmayacak,dizler 

tam ekstansiyona gelmeyecek  
 Geriye yürüme ve koşu: PF kompresyon kuvvetleri daha az ve quadricepsi de 

kuvvetlendiriyor, avantajlı  
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  PFS ‘li hastanın spor dalı koşu içeriyorsa öner, yoksa gereksiz 
 

Ayak Mekaniklerinin Düzeltilmesi 

 Subtalar eklemde pronasyon ,genu valgum,eksternal tibial rotasyon gibi 
patolojilerin varlığında ; uygun ayakkabı ve ortotik yaklaşımlar gerekir 

 

Taping  

 Her hastaya özeldir: 
                 -içerdiği komponentler 

                   -düzeltmenin yönü  

                   -tape’in gerilimi 

 

Taping prensipleri 

 En kötü komponent ilk önce düzeltilir. 
 Birden fazla komponent varsa yapılan her taping sonrası ağrılı hareket kontrol 

edilir. 
 Taping semptomu hemen gidermelidir eğer ağrı devam ediyorsa hasta tekrar 

değerlendirilmelidir. 
 

Hasta Eğitimi 

 Semptomları anlatmak ve arttırmayı  önleyici bilgiler vermek 
 Ekleme binen yükleri azaltıcı önerilerde bulunmak 
 Aktivite modifikasyonunu sağlamak 
 Diyet ve kilo kontrolü önermek 
 Ayakkabı önermek 
 Uygun spor tipinin seçilmesini sağlamak 
 

 

Spora Dönüş 

Zamanından önce spora dönüş semptomları alevlendirir. 

 

TEDAVİ PLANLAMASI 

 DEĞERLENDİRME(Fiziki muayene..) 
 BİYOMEKANİK 
 HASTA İLE İLGİLİ FAKTÖRLER 

 HASTALIK HİKAYESİ 
 ÇEVRESEL FAKTÖRLER 
 PSİKOLOJİK FAKTÖRLER 

 KARŞILIKLI BEKLENTİLER 
 

SONUÇ 

 Patellofemoral eklem biomekanik olarak kompleks bir yapıdır 
 Kliniğe en yardımcı yöntem radyolojidir 
 Ağrı varsa her zaman tedavi gerekir 
 Gerekmedikce tedavide öncelik konservatiftir 
 Patellofemoral problemlerde tedavi coğunlukla konservatiftir !.... 
 Tedavi planlanırken iyi değerlendirme yapılmalıdır !...... 
 Tedavinin her aşaması iyi planlanmalı!... 
 Semptomların tetiklenmemesine dikkat edilmelidir !.... 
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Adduktor Tendinit FTR’si 
Fzt. Abdurrahman EVĠN 
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Osteitis Pubis 
Fzt. Ġlhan ER 
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Kasık Fıtığı Operasyonu Sonrası FTR 
Fzt. Murat ġAHĠNOĞLU 

 

KARIN ÖN YAN DUVARININ ANATOMĠSĠ Karın (abdomen) insan vücudunun en 

geniş hacimli bölümü olup içinde hayati öneme sahip biçok organı bulundurur. 

KARNIN SINIRLARI:  

Üstte: Processus xyphoiedeus, arcus costalis,12.costa, diyaphragma ve kubbesi  

Arkada: Vertebrae lumbales, processus transversuslar. 

AĢağıda: Symphisis pubis, crista iliaca ile sınırlıdır. Pevlis minör. 

Ön ve yanda: Karın kasları + m.quadratus lumborum + m.iliopsoas.  

 

 Yukarıdaki sınırları belirtilen bölgeye karın olarak adlandırılır. Karının sınırlarını 

meydana getiren kemik iskeleti birbirine bağlayan yumuşak dokular karnı 

tamamen kapatır. Bu sınırların içinde bulunan boşluğa karın boşluğu denir.Karnın 

latinca adına abdomen denir. 

 Karın boşluğunu şu oluşumlar çevreler: M.rectus abdominis, m.pyramidalis, 

m.obligus abdomis externus - internus, m.transversus, m.iliacus, m.psoas. 

m.guadratus lumborum, os ilium, bel omurları, diyaphragma ve crusları. 

 Karnın içinde sindirim sistemine, üriner ve genital sisteme ait önemli organlar 

bulunur.Bunlar : özefagusun bir kısmı, mide, ince barsaklar, kalın barsaklar, 

rektum, karaciğer, dalak, pankreas, böbrekler, mesane, uterus ve ovaryum.  

 

KARINDAKĠ FASCĠALAR 

Karın ön yan duvarının derisini kaldırınca burada fascialar ortaya çıkar. İki tane 

olan bu fascialar karnı çevreleyen kasları ve diğer dokuları sarar. 

Fascia superficialis (Fascia subcutanea = Tela sucutanea) : Karnın ön ve yan 

duvarlarında deri altı dokusunun altında karnı saran bir fascia bulunur buna 

fascia superficialis denir. 

Fascia profunda (Fascia innonimata, Gallaudet fasiası):  

Fascia transversalis 

 

KARIN KASLARI  

1-M. rectus abdominis 

2-M. pyramidalis :M.rectus abdominisin önünde bulunan üçgen şeklinde bir 

kastır. 

3-M. obligus externus abdominis : Karın kaslarından en dışta bulunanına 

denir. 

4- M.Obligus internus abdominis:M.obligus externus abdominis’in altında 

bulunur 

5-M.Cremaster 

6: M.Transversus abdominis 

 

Ġnguinal bölgede bulunan bazı oluĢumlar:  

Gallaudet fasiayası : Annulus inguinalis superficialisin çevresini saran fasiaya 

denir.. 
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Lig. Ġnguinale ( Poupart bağı ): M.obliqus externus abdominis’in spina ilica 

anterior superior ile symphisis pubisin arasında uzanan liflerinin yaptığı kuvvetli 

bağa denir. Uzunluğu 12 – 14 cm dir. 

Lig. lacunare ( Gimbernat bağı ): Ligamentum inguinalenin symphisis pubise 

tutunan kısmındaki bazı lifler karın içine doğru bükülerek eğilir ve pecten osis 

pubis'in iç yan ucuna yapışır.. 

Lig. pectinea ( Cooper ligamenti ): Lig lacunarenin tabanında ve arka 

kenarında bulunan lifleri pecten osis pubis boyunca uzanarak bu ligamenti 

meydana getirirler..Bu bağın kasık fıtıklarını tamirinde önemli rolu vardır. 

Lig. inguinale reflexum (Colles bağı) : Bu ligament crus medialenin linea albayı 

geçtikten sonra Lig.inguinalenin medialine ve symphisis pubisin üzerine yapışan 

liflerine denir. 

 

 

CANALĠS ĠNGUĠNALĠS :  

Testise giden oluşumlar ile testisten gelen oluşumların hepsine funiculus 

spermaticus denir. Funiculus spermaticus inguinal bölgede dışarıdan karın 

duvarına girip duvar içinde biraz yol aldıktan sonra karın içine geçer. Böylece 

karın duvarında funiculus spermaticus’un geçtiği bir kanal bulunur. Bu 

kanala canalis inguinalis denir. Bu kanalın içe açılan deliğine annulus 

inguinalis profundus dışa açılan deliğine annulus inguinalis 

superficialis denir. 

 

 

FITIK (HERNĠ) NEDĠR: Karın içindeki organların (barsaklar) karın duvarındaki 

zayıf yerlerden dışarı deri altına çıkmasıdır 

Bu göçün sonucunda annulus inguinalis profundusun olduğu yerde bir çöküntü 

bulunur bu çöküntü ise sadece periton tarafından kapatılmıştır. Annulus inguinalis 

profundustan (fossa inguinalis lateralis) başlayıp testise inen fıtıklara indirekt 

fıtıklar diyoruz. Eğer fıtık fossa inguinalis medialisten (hasselbach üçgeninden) 

başlayıp karın dışına çıkarsa bu fıtıklara direkt inguinal fıtıklar diyoruz 

 

 

REHABĠLĠTASYONUN AMACI 

 

 Sporcunun 6-8 hafta içinde kuvvet ,dayanıklılık, çeviklik ve esneklik yönünden 

spora döndürülmesi. 

 

REHABĠLĠTASYON 

 

1 DEĞERLENDĠRME; 

---  HĠKAYE  :Hastanın hikayesi tedavi programını direk etkileyeceği için çok 

dikkatli alınmalıdır. Hastanın geçmişte yaşadığı sakatlıklar , özellikle osteitis 

pubis,  add. tendinit veya add kas problemleri ,kalça eklemi problemleri , pelvik 

yaralanmalar , kalça gurubu kas problemleri vs . ve ayrıca iç hast. ile ilgili 

problemler mutlaka not edilmelidir. 

--- AGRI : Hasta ağrı yönünden günlük olarak takip edilmelidir .Tedavi süresi 

boyunca , ağrının durumu progresyonu etkileyeceği için çok önemlidir 
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---ROM : Tüm bel, kalça rom yönünden değerlendirilmeli 

---KISALIK TESTLERĠ : Özellikle karın-sırt kasları, alt extremite kısalık testleriyle 

değerlendirilmeli 

---POSTUR ANALĠZĠ : Post-op erken dönemde sporcunun operasyona bağlı 

postural değişikleri ,ayrıca var olan problemleri analiz edilmeli. 

---YÜRÜYÜġ ANALĠZĠ : Yine post- op erken dönem operasyona bağlı varsa 

yürüyüş problemlerini değerlendirip tedavi programına dahil edilmeli.. 

 

NOT: Kas testi daha sonra yapılmalı 

 

2 REHABĠLĠTASYON PROGRAMI ; 

 

 Spora dönüş 6-8 hafta olarak planlanmaktadır 

 Progresyon tamamen sporcunun ağrı durumuyla ilgili olmalıdır 

 Egzersizler az tekrardan        çok tekrara ,  basitten          karmaĢık 

egzersizlere ilerlemeli. 
 

 

 

3 FĠZYOTERAPĠ AJANLARI ;  

    Tedavi süresi boyunca gerekli ajanlar kullanılmalı.   

 Elektroterapi 
 Masaj 
 Maniplasyon ve mobilizasyon teknikleri 
 Cold pack 
 Özel uygulamalar (Matrix vs.) 
 

 

4 REHABĠLĠTASYON SÜRECĠ ; 

 

1. HAFTA 

 Ġzometrik egzersizler 
 Alt extremite ROM egzersizleri 
 Postur egzersizleri 
 Germe egzersizleri 
 Solunum egzersizleri (kombine) 

 

2. VE 3.  HAFTALAR 

  Ġlk hafta egzersizlerine devam edilir 
 Yürüme programı 
 Kalestenik egzersiler 
  Ġzometrik karın–sırt kas kuvvetlendirme. Derin bölge karın kasları 

(m.transversus abd. ve obliq kasların alt yapısı stabilizasyon için önemli. 
  
 Core stabilizasyon egzersizleri .Koşu programı öncesi ,özellikle 

sprintlerde önemli bir  çalışmadır. 
 Havuz programı 
 KoĢu programı (3.hafta) 
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4. ve 6. HAFTALAR 

  Bir önceki egzersizlere devam edilir 
 Core stabilizasyon egzersizleri ( gymball) 
 KoĢu programı ve saha çalıĢmaları 
 Spora uygun çalıĢmalar 

 

SPORA DÖNÜġ FAZI 

  Ġnterval koĢular (enduransa yönelik) 
 Accelatation-decelatation egz. 
 Plyometrik egzersizler 
 Sprint çalıĢmaları 
 Spora özgü çalıĢmalar 

 

5 DĠKKAT EDĠLMESĠ GEREKEN KONULAR 

 

 Tüm program boyunca sporcunun istirahat süreleri kontrol edilmeli 
 Beslenme konusunda yardım alınmalı 
 Takım çalıĢması baĢarıyı arttırır.(Teknik direktör , Doktor , 

Fizyoterapist , Masör , Kondüsyoner , Diyetisyen , vs ) 
                                                                                        TEġEKKÜR  EDERĠM 
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Femoroasetabular Sıkışma Sendromu: Konservatif 

Yaklaşım 
Dr. Tahsin BEYZADEOĞLU 
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Ayak Bileği Burkulmasında Akut Dönem FTR’si 
Fzt. Alper TURA 

 

A- Ayak Bileği Burkulmaları 

 

Ayak bileği burkulmaları tüm spor dallarında ve günlük yaşamda en sık 

karşılaştığımız eklem yaralanmalarıdır. Ayak bileğinin birbiri ile uyumlu eklem 

yüzeyleri ve çatal şeklindeki  malleol anatomisi eklemin stabilitesi üzerine önemli 

katkılarda bulunmaktadır.  

Eklemin iç ve dış yanında yer alan bağlar da diğer önemli statik stabilizanlardır. 

Peroneal tendonlar ise eklemin dinamik stabilizanları olarak kabul edilirler. Varus 

stabilitesine katkıda bulunan bağlar önde anterior talofibular ligaman (ATFL) , 

ortada kalkaneofibular ligaman (KFL) ve arkada posterior talofibular ligamandır. 

(PTFL).  ATFL özellikle anterior translasyonu engellerken, KFL hemen yalnızca 

varus stabilitesi sağlamaktadır. 

 

B- Bağ Yaralanmalarında Evreler   

 

3 evreye ayrılmaktadır ; 

 

1- Evre 1 ; Bağın lifleri uzamıştır, ancak büyük kısmı korunmuştur. Bağın 
damarlarında önemli yaralanma yoktur, kanama azdır. 

2- Evre 2 ; Bağın liflerin çoğu zedelenmiş veya uzamıştır, ancak hala 
devamlılık korunmaktadır. Kanama daha fazladır. 

3- Evre 3 ; Bağın ve damarlarının devamlılığı yoktur. Kanama en fazla bu 
evrede olur.  

 

Yaralanma ne kadar ileri evrede ise iyileşme dokusu o kadar kalitesiz olacaktır. 

 

C- Mekanizması 

 

Ayak bileğinin dönmesi ile olur. Genellikle içe ve aşağı döner. Ancak dışa 

dönmeside görülür.  

 

İnversiyon tipi ayakbileği burkulmalarında yalnızca dış yan bağlar yaralanabileceği 

gibi peroneal tendonlar , talus kubbesi ve bağların yapıştığı kemik bölgelerinde de 

yaralanmalar olabilir. Ek yaralanmalar hastalığın seyri üzerinde son derece etkili 

olacaktır. 

 

Tüm burkulmaların %1 inde , nadir gözlenen tip 3 yaralanmaların %5-11 inde 

kronik instabilite ve ağrı gibi kalıcı sorunlar ortaya çıkmaktadır. Ağrı genellikle 

eşlik eden kemiksel veya tendon yaralanmaları ile ilişkilidir.  
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D- AKUT AYAK BĠLEĞĠ DIġ YAN BAĞ YARALANMALARININ  

     FONKSĠYONEL TEDAVĠSĠ ; 

 

 

Ayak bileği dış yan bağ yaralanmalarında fonksiyonel rehabilitasyon protokolünün 

amacı tam ağrısız eklem hareket açıklığı (EHA) ve stabil bir ayakbileği kazanarak 

futbolcuyu en kısa sürede ama güvenle spor hayatına geri kazandırmak olmalıdır.  

Erken ama güvensiz geri dönüşler ayakbileğinin tekrarlayıcı burkulmalarına yol 

açabilir. Futbolcunun spor yaşamına sağlıklı olarak geri dönüş süresini uzatır.  

 

En şiddetli olan Evre 3 ‘te rehabilitasyon süreci en yavaştır. Fizyoterapi Protokolü 

4 Fazdan oluşur; erken dönemde inflamasyon ve ağrı kontrolü yanında kas 

atrofisi engellenerek tam EHA sağlanırken uzun dönemde yakabileğini stabilize 

eden dorsifleksör ve evertör kasları kuvvetlendirip, propriosepsiyonu geliştirerek 

yeniden yaralanmayı engellemek hedeflenir.  

 

Fizyoterapiye başladıktan sonra hastaların en geç 10. günde desteksiz ayakta 

durabilmeleri, 3.haftanın sonunda desteksiz tam yük vererek yürüyebilmeleri 

beklenir. Akut ve subakut fazdan sonra 3.fazın süresi her hastaya göre 

değişkenlik gösterir. Buna rağmen en geç 4-6. haftalarda fonksiyonel faza 

geçilmelidir. Tekrar yaralanmanın önlenmesi için 3.aya kadar uygun ayakkabı 

seçimi , spor sırasında önde bağcıklı atel kullanılması önerilir. Yaralanmaların 

evresine göre fizyoterapi fazlarına geçiş süreleri uzayabilir. Önemli olan süre değil 

faz geçiş kriterlerinin sağlanmış olmasıdır.  

 

Fizyoterapi  Fazları  
 

Faz I Akut Faz 

 

Amaç; 

 

1-Ödemi azaltmak 

2- Ağrıyı azaltmak 

3-Atrofiyi önlemek 

 

Tedavi 

 

Doktorun önerdiği anti-enflamatuar veya ağrı kesici kullanımı 

Yarı sert atel ( Hava destekli atel ( Aircast) ) 

Kinesiotape ; Web uygulaması tercih edilir.  

Şişliğin daha kötüye gitmesini önlemek için ayakbileği çevresine elastik bandaj 

veya bantlama ilk birkaç gün yapılır. Daha sonra lateral destek için closed 

basketwave tekniği tercih edilir. 

Yük vermeden ambulasyon eğitimi. 

İstirahatte bacak elevasyonu. 
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Ağrı ve enflamasyonun giderilmesi için Dr. tarafından önerilen NSAİ ve/veya 

analjezikler. 

Soğuk uygulama ; Ağrı ve şişlik gidene kadar 2-3 gün 3-4 satte bir 20-30 dkika 

buz uygulaması. 

 

Elektroterapi ;  

   

   TENS 

   Kesikli US 

 

Egzersizler ; ( Yaralı ayak korunarak (!) ) 

 

Spora geri dönüş süresi boyunca kas gücünün korunması amacıyla  

 

Core bölgesi  

Gluteus Medius’a  

Quadriceps ve Hamstringlere yönelik güçlendirme egzersizleri 

 

Cardiopulmoner çalışma için ; El ergometresi ( el bisikleti ) önerilir.  

 

Not: Doktoruyla konuştuktan sonra sporcunun durumuna göre ağrıyı provoke 

etmeden ayakbileği kaslarına yönelik sadece izometrik egzersizler submaksimal 

güçle başlanabilir. Maksimum günde 3 defa 10 tekrarlı yapılması önerilir. 

 

 

Faz II ‘ye geçme kriterleri  

 

Ödemin belirgin azalması 

Ağrı kesici ihtiyacını kaybolması 

Desteksiz ayakta durabilme 

Futbolcunun en geç 10.günde ayakta durması beklenir. 

 

 

FAZ II Subakut Faz  

 

Amaç 

 

Ödemin tamamen giderilmesi 

Ağrının tamamen giderilmesi 

Ağrısız EHA’nın arttırılması 

Ayak bileği stabilizörlerini kuvvetlendirmek 

Propriyosepsiyonu geliştirmek 

 

Tedavi 

 

Ağrı sınırında yük vererek ambulasyon 
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Buz 

Kontrast banyo veya girdap banyosu 

TENS 

Ultrason 

Peroneal kaslara elektrik stımulasyonla güçlendirme akımı uygulanması 

Egzersizler ;  

Dört yönlü EHA 

Yerde ayakla harf çizme ( A,B.C.....Z)  

Oturarak , çift ayak / tek ayak kapalı kinetik kapalı kinetik zincir egzersizleri ( 

Yuvarlak denge tahtası üzerinde)  

Ağrı sınırında izometrik egzersizler 

Ayak intrensek kas kuvvetlendirme 

Düşük dirençli lastik bant (Thera-Bant) egzersizleri 

Pasif olarak ağrı sınırında dorsifleksiyon germe  

İnversiyon ve plantar fleksiyon yönünde mobilizasyon ve germe uygulanmaz 

Yüzme 

Yaralı ayak korunarak Core bölgesi güçlendirme egzersizleri 

Gluteus Medius’a yönelik güçlendirme egzersizleri 

Quadriceps ve Hamstringlere güçlendirme egzersizlerne devam edilir. 

Cardiopulmoner kapasiteyi korumak için ; El ergometresi ( el bisikleti ) devam 

edilir. .  

 

 

FAZ III’e GeçiĢ Kriterleri  

 

Ödem yok veya son derece azalmış  

Ağrı yok 

Ağrısız EHA artmış 

Tam yük vererek ambulasyon 

Futbolcunun en geç 3.hafta tam yük vererek yürümesi beklenir. 

 

FAZ III Orta Faz 

 

Amaç 

 

Tam yük vererek ağrısız mobilizasyon 

Ayak bileği stabilizasyonunu arttırmak 

 

Tedavi 

 

Bağcıklı ayakbileği kullanımı 

Egzersizler sonrası buz uygulaması 

EHA Egzersizleri 

Gittikçe artan yoğunlukta Gastrocnemius ve Soleus germe 

Egzantrik ve konsantrik izotonik egzersizler 

Thera-Bant egzersizleri 



 

95 

 

Topuklarda ve parmak ucunda yükselme 

Çeyrek çömelme ( başlangıçta duvar destekli) 

Merdivende yükselme 

Propriyoseptif egzersizler ( yük vermeden tam yük vermeye doğruya ilerleyerek) ; 

-Ayakta denge tahtalarıyla çalışmalar 

-Tek ayak üzerinde denge aktiviteleri ( Engelsiz, engelli,stabil zeminden stabil 

olmayan zemine doğru)  

- Biyomekanik ayakbileği platform sisteminde (BAPS) dorsifleksör ve evertör 

kuvvetlendirme ve propriyosepsiyon 

- Bisiklet 

- Düz koşu 

- Yüzme 

 

- Core bölgesi  

- Gluteus Medius 

- Quadriceps ve Hamstringlere  

 

yönelik güçlendirme egzersizlerine devam edilir. 

 

 

FAZ IV’e geçiĢ kriterleri 

 

- Tam ve ağrısız EHA 
- Ağrısız yürüme paterni  

 

Faz IV Fonksiyonel Faz  

 

Amaç 

 

Ayakbileği biyomekaniğini geliştirmek 

Spora geri dönüş 

 

Tedavi 

 

- İlerleyici EHZ ve güçlendirme egzersizleri 
- Uygulanan spora spesifik antreman programı 
- Yük aktarma sırasında çoklu yönlerde denge ve hareketlenme egzersizleri 
- Pliyometrik Egzersizler 
- Yukarıda bahsi geçen tüm aktivitelerde yeterince beceri elde edildiğinde 

spora geri dönülebilir. 
 

Koruma ;  

 

Faz IV tamamlandıktan ve hastanın GYA de tam bağımsızlığı sağlandıktan sonra 

spora geri dönüşle birlikte koruyucu yöntemlerin öğretilmesi gerekmektedir. 

- Egzersiz yaparken uygun ayakkabı kullanımı 
- Spor veya rekreasyonel aktivitelerden önce veya sonra hafif germe 
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- Spor sırasında özellikle daha önce yaralanma varsa ayakbileğini bantlama 
veya ortez kullanma 

 

 

 

Kaynaklar :  

 

- Omuz - Dirsek - Ayak Bileği Rehabilitasyon Protokolleri – Nobel Tıp 
Kıtabevi, 2009 Sf..183-189 ( Prof. Dr.Önder Kılıçoğlu, Uzm.Fzt. Alper Tura, 
Dr. Önder Çerezci,  

      Dr. Yaprak Ataker ) 

 

- Spor Yaralanmalarında Egzersiz Tedavisi – Alp Yayınevi –Ankara 2003, 
Sf.- 

            262-269 Prof.Dr.Fzt. Gül Baltacı, Doç.Dr.Fzt. Volga Bayrakçı Tunay, 

Uzm.Fzt.   

            Ayşenur Tuncer ,  Prof.Dr.Fzt. Nevin Ergun 

   

- Clinical Orthopedic Rehabilitation – 2nd edition , Mosby 2003 Brotzman 
B.Wilk K: 

 

- Rehabilitation of the ankle after acute sprain or chronic instability. Journel 
of athletic training Mattacola C, Dwyer MK. 2002;37(4) :413-429 

 

- Clinical Orthopedic Rehabilitation Mac Graw Hill P.592-602, 2007 Brukner 
P.Khan 
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Burkulma Sonrası Devam Eden Ağrı ve FTR’si 
Fzt. Ġlbilge CEBECĠ YILMAZ 

 
I)Ayak Bileği Burkulması  Epidemiyolojisi 

=>1/10000 kişi/gün ABD'de günde 23000  burkulma  

                                      => Spor sakatlıklarının %40-45'i AB  yaralanması 

                                       =>AB yaralanmalarının %85'i de burkulmalar 

                                       =>Burkulmaların da %85'i inversiyon sonucu  Lateral 

ligamentlerin yaralanması; Baldnini,1982 (14). 

                                                             Anatomi 

Ayak Bileği stabilitesi kemiksel ve  ligamentöz yapıların arasındaki karşılıklı 

destekleme ile olur.  

Kemiksel yapılar: Talus'un şekli ve tibia ile fibula arasındaki sıkı yerleşimi.  

Ligamentöz yapılar: Tibiofibuler ligamentler, deltoid ligament kompleksi, ve 

lateral ligament kompleksi. 

Lateral Ligamentler 

ATFL (anterior talofibular ligament)  

CFL (calcaneofibular ligament)  

PTFL (posterior talofibular ligament)  

Anterior Talofibuler ligament 

Origo: Fibula 

Insertio:Talus  

Ayakbileği dorsifleksiyonunda AB’ye  paralleldir 

AB plantarfleksiyonunda bacağa palalel  seyreder. 

Ayak bileği burkulması en sık ayak PF'de  iken oluştuğundan, inversiyonda en sık  

yaralanan bağımızdır (13). 

CFL (calcaneofibular ligament) 

Origo: Fibula 

 Insertio: Calcaneous  

Ayak dorsi fleksiyonda iken tibiaya hemen  hemen paralel seyreder. 

Peroneal tendon yatağının tabanını  oluşturur.   
PTFL (posterior talofibular lig.) 

Origo: Fibula  

Insertio: Talus posterioru  
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Üç lateral ligamentin en kuvvetli olanıdır.  

Nadiren yaralanır.  

PTFL yırtığı sadece ATFL ya da CFL yırtığı  kombinasyonu ile birlikte görülür. 

Deltoid Ligament 

Triangular şekilli bu bağ, medial malleolusu  navicular, calcaneous, ve talus 

kemiklerine  bağlar.  

Yaralanma ayak pronasyonu, external  rotasyon, ve abdüksiyonla oluşur.  

Ayak bileği yaralanmalarının sadece %3'ü  deltoid ligamanı içerir.  

Total yırtık neredeyse her zaman ayak bileği  fraktürleri ile birlikte görülür.  

 Tibiofibular syndesmosis 

AITF (anterior inferior tibiofibular lig.)  

PITF (posterior inferior tibiofibular lig.)  

Interosseous membran  

Fonksiyonu:  

Fibula'nın lateral deplasmanını önlemek  (Genişlemiş mortis ile sonuçlanır).  

Eksternal rotasyonu ve fibulanın tibiaya  göre posterior deplasmanını kontrol  eder 

(14). 

Yaralanmaların Klasifikasyonu 

                Fonksiyonel Kayıp       İnstabilite 

Grade I        Minimum                     Yok 

Grade II       Orta                             Orta 

Grade III      Maksimum               Belirlenmiş 

Kronik ayak bileği ağrısının sebepleri  

   Ayak bileği eklemi içersinden geçen sinirde bir incinme. Sinirler direkt bir 

sürüklenme ile gerilebilir, kopabilir, hasara uğrayabilir veya basınç altında 

sıkıştırılabilir (entrapment).  

   Yırtılma veya inflame olmuş tendon.  

   Ayak bileği ekleminin artriti. 

   Ayak bileği eklemini oluşturan kemiklerden birinde fraktür.  

   Eklemde koruyucu nitelikte olan sinovianın inflamasyonu.  

   Ayak bileğinin burkulmasından sonra skar dokusunun gelişmesi. Skar dokusu 

eklem içindeki boşluğu doldurur ve böylece ligamentler üzerinde basınç uygular.  

Kronik Lateral Ayak Bileği Ağrısı 

  Sıklıkla ayak bileği burkulmalarından sonra; ayak bileğinin lateral kenarının 

üzerinde, tekrarlayan ve inatçı (kronik) bir ağrı gelişebilir. 

Çoğunlukla ayak bileğinin  lateral kenarında ağrı. Ağrı koşuda veya sahaya 
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dönüşte,  

Düz olmayan pürüzlü zeminde veya PF'da yürümede güçlük  

Eklemde instabilite (ayak bileğinin boşalma -kayıp gidiyor hissi)  

Şişme  

Sertlik  

Hassasiyet  

Tekrarlayan ayak bileği  burkulmaları  

Kronik Lateral Ayak Bileği Ağrısının Muhtemel Sebepleri  

Belirtiler ve Semptomlar  
 Tam olarak iyileşmeme 

 Yetersiz rehabilitasyon  

Sonuç: 

 Ligamentlerin veya etrafını saran kasların zayıf kalmasıyla ve yinelenen bir 

instabilite.  

 Tekrarlayan ayak bileği  incinmeleri. 

Kronik ayak bileği ağrısı vaka çalışması (Brantingham ve 

ark.,1991) 

 1.vaka: 

45Y E hasta 1 yıl önce AB inversiyon travması, 

6hft brace->ağrı geçmemiş,+2 inversiyon sprain 

Değerlendirme: 

  Lateral Collateral Lig.'lerde palpasyon + 

  AB stiff (sert) 

  Cuboid inferior-> Superior'a gidiş sert 

  Subtalar eklem traksiyonda + eversiyonda  sert 

  Midtarsal eklem ->sirkümdiksiyon sert  (Hiss testinde önayak ve midtarsal 

eklem) 

Tedavisi: 

  Cuboid manipulasyonu 

  Bilek ve Subtalar eklem için  traksiyon+eversiyon mobilizasyonu 

  Midtarsal(Önayak/ardayak) mobilizasyonu 

  Diatermi: Fibrotik dokuları yumuşatmak ve  ağrıyı azaltmak amacıyla 

 uygulanmış. 

Sonuç:  9 seans tedaviden sonra hasta  %100 iyileşme olduğunu belirtmiş, 

  yürüyüşlerde ve koşularda dahi hiç ağrısı  kalmamış. 
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  2.vaka 

28y B hasta trafik kazasında sol diz  yaralanması+ 

 Sağ ayak Lat.coll.lig.ciddi sprain+  

 Full bacak cast'ine alınmış sonrasında sol diz cerrahisi geçirmiş, sağ  AB ağrısı 

artmış.  
 Dr rijit ayak ortezi önermiş, ağrısı o an  azalmış ama kazadan 3,5 sene sonra  

kronik AB ağrısı ile kliniğe başvurmuş. 

 Değerlendirme: 

 Yürüme analizi: Bilat.ardayak pronasyon+ (bilateral ardayağa yük vermediğinden  

oluşan varusa sekonder gelişmiş) 

İnversiyon ve PF'da sağ AB collateral  lig.lerde bariz rahatsızlık+ 

Cuboid joint-play testinde superiora gitme  (kayma) eksikliği 

Cuneiform I-II-III'de de superiora kayma  eksikliği       

Sağda Hiss test+ 

Katı ayak,önayağın- 

ardayak üzerindeki 

katılığı(katı bir midtarsal       

eklem kompleksine  

işarettir). 

 

 

 

Tedavi: 

Cuboid manipulasyonu 

Midtarsal ekleme  mobilizasyon(önayak/ardayak 8 şekli  paterni) 

Sonuç: 

4seans tedavi sonrasında ağrıda%50▼ 

12.seanstan sonra ağrı%90'ın üzerinde ▼ 

2 yıl sonra tekrar sorulmuş ağrısındaki %90'lık azalmanın devam ettiğini söylemiş 

Tartışma 

Hiss ,ayak kliniği “Belirlenmemiş eklem  disfonksiyonunun çözülememiş eklem  

ağrısının sebebini oluşturduğunu bildirmiş” 

AB spraini:Büyük ölçüde Calcaneo-cuboid  eklemde oluşan bir yaralanmadır. 

   Daha az olarak intertarsal eklemlerde de  görülür. 
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Hiss ,tarsal eklem disfonksiyonu kronik AB  ağrısından sorumludur ve sadece 

uygun  manipulasyonla çözülebilir sonucuna  varmıştır (8). 

James Mennel (fiziatrist): AB inversiyon  spraininde ayak eklemlerinin de  

yaralandığını, bunların manipulasyonu ile  AB ağrısının tamamen 

geçirildiğini  belirlemiştir (9-10). 

Subotnick  (podiatrist) yazdığı “Sports  Medicine Injuries to the Lower 

Extremities”  adlı kitapta ayak ve AB manipulasyonuna  bir bölüm ayırmıştır 

ve “AB sprainlerinde  İntertarsal eklemlerin sıklıkla  

yaralandığını,manipulatif diagnozlar ve  sonucunda da tedavisinin 

yapılmasının  sprainin- etkilerini efektif ölçüde azalttığını ifade etmiştir(6). 

AB burkulması sonrası primer ayarlanan  intertarsal eklemlerin cuboid  ile 

eklemleri  ve cuneiformlar  ile eklemleri olduğuna  literatürde sıkça yer 

verilmiştir (4,8,9). 

Subtalar eklem  ise en çok yaralandığına  yer verilen 2.eklemdir (4-11). 

Aynı zamanda AB ekleminin kendisi de  disfonksiyonel ve kısmi ya da tamamen  

hipomobil hale gelebilir (4-6). 

Özet 

Ayak bileği burkulduğunda aynı zamanda tarsal eklemler de 

yaralanabilir/burkulabilir. 

Başka bir açıdan burkulmuş bir AB bariz şekilde hipermobil/gevşek görünürken 

sekonder/kompansatuar hipomobil ya da sert Tarsal eklemler oluşturabilir. 

Her iki senaryo da ağrılı/disfonksiyonel tarsal eklemlerin yansıyan ayak bileği 

ağrısına, sonuç olarak da AB'ne yönelen tedaviye/aşırı pronasyona ya da 

deformiteyi düzeltmeye yönelik ortez kullanımına yol açabilir. 

Bu gibi durumlarda manipulatif ayak-ayak bileği tedavileri, hipomobil-

disfonksiyonel eklemlerin tedavisinde endike ve efektiftir(11). 

  AB inversiyon travmasının uzun dönem takibi: 

   R.A.Verhagen ve ark.1995'te yaptıkları çalışmada;Grade I-III lateral AB 

bağlarında burkulma  olan 1012 hasta 9ay-6,5 yıl boyunca  izlemişler ve: 

 ->Ağrı,instabilite korkusu,şişlik ve aktüel  instabilite şikayetleri 9.ayda %30,ve 

6,5yıl  sonra ise %39 oranında devam etmekte olduğuna, 

 ->Sporcularda inaktif bireylere göre daha  yüksek düzeyde kalıcı semptomlara  

rastlamışlardır. 

 Sonuç olarak:  “ Fiziatristlerden,disabilite uzmanlarından da  akut AB 

yaralanmasından ziyade  persistan AB ağrısı/başarısız bir  konvansiyonel 

tedavi sonrası AB  instabilitesi olan hastaları yönlendirmeleri  istenmelidir” 

ve 

Tedavi; anatomi,biomekanik ve yaralanma  mekanizmasının temellerinin  

anlaşılmasından geçmektedir kanısına varmışlardır (17).  
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Shrier ve ark.: 

     Uygun olmayan rehabilitasyon sonucunda  instabiliteye bu da uzayan ağrıya 

yol  açabilir. 

Post travmatik enflamasyon impingement  ile sonuçlanır. 

AB burkulması sonrası posttravmatik  artrit'e inanıyorlar (13).  
 

 

Uygun olmayan rehabilitasyon 

***Prematüre aktivite dönüşü iyileşmeyi  geciktirebilir ve sonuçta 

inflamasyonu  başlatabilir. 

**"Hop stress testi" ni aktiviteye dönüş  endikasyonu için belirleyicidir.  

*Uygunsuz rehabilitasyon (germe ve  kuvvetlendirme) anormal sempatik cevabı  

provake edebilir.  

****Zayıf kasların yorgunluk noktasının  üzerinde çalıştırılması, bağların 

üzerine  fazladan yük bindirebilir ki bu da ağrıya yol  açar (15).   

     Jacobson, uygunsuz immobilizasyon ve  rehabilitasyonun skar dokuda kronik  

inflamasyona yol açabileceğini  söylemiştir.Sonrasında skar doku,Talus ile Lateral  

malleol arasında sıkışır ve bu da irritasyon  ve sinovite yol açabileceğini, sonuç 

olarak;  kronik ağrılı ayak bileğine yol açacağını  söylemiştir (15). 

Manuel Terapi 

    ->Os Fibula'nın mobilizasyonu (syndesmos  ligament için önemli) 

    ->Os Calcaneus'un mobilizasyonu/mnp. (achilles tendonu) 

    ->Os Talus'un mobilizasyonu/mnp (subtalar  eklem) 

    ->Midtarsal eklem mobilizasyonu 

    ->Os cuboideum'un manipulasyonu 

    ->Os navicula'nın mob/mnp. (lig.deltoideum) 

    ->Os Cuneiforme I(lig.deltoideum- Lig.calcaneonaviculare plantare)-II-III  

manipulasyonu 

    ->5. Metatars bazisinin  mob/mnp(m.peroneus longus) 

    ->1. Metatars bazisinin mob./mnp.(m.tibialis anterior) 

    Yumuşak Doku Teknikleri 

    ->Skar doku tedavisi, yaralanan bağın  düzenli matrix oluşumunu uyarma 

    ->Achilles tendon mobilizasyonu,  M.Gastrosoleus'a Fonksiyon Masajı 

    ->M. Peronealis longus tendonuna ve gereken  durumda kas gövdesine 

yumuşak doku  mobilizasyonu 
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    ->M.Gastrocnemius,Peronealler ve/veya M.Tibialis anterior'a gevşeme 

teknikleri(PİR v.b.) 

    Egzersizler 

    ->Theraband ile kuvvetlendirme egz. 

    ->Denge ve propriosepsiyon egz. 

    ->Koordinasyon egz. 

    ->Plyometrik egz. 

    ->İnstabil eklemlere stabilizasyon egz. 

    ->Hipomobil eklemlere mobiliteyi arttırıcı ev egz. 

 

 

      Kaynaklar 
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Kronik Ayak Bileği İnstabilitesinin FTR’si 
Fzt. Serkan USGU 
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Kıkırdak Yaralanmalarının FTR’si 
Fzt. Derya ÖZER 

 

Günümüzde spora katılımın artması, antrenman ve eğitimlerin yetersiz olması, çevresel 

ve bireysel faktörlerin etkisi ile sportif yaralanmaların sıklığı giderek artmaktadır. Bu 

yaralanmaların önlenmesi ve tedavisi son derece önemlidir. Yapılan araştırmalara göre 

futbolda meydana gelen tüm yaralanmaların % 61- % 91’ni alt ekstremite yaralanmaları 

oluşmaktadır (Inklaar et al., 1994). En yaygın bölgeler ise uyluk (23%), diz (17%) ve ayak 

bileği (17%) olarak tanımlanmıştır (Hawkins ve ark.,2001). Ayak bileği yaralanmaları ile 

ilgili en sık görülenlerden teşhislerden bir tanesi “Talus’da Osteokondritis Dissekans” 

olarak belirtilmiştir. Kronik ayak bileği yaralanmalarından sonra Kondral lezyon insidansı 

%7 (Lippert ve ark., 1998; Bosien ve ark.,1955) olarak bildirilmiş, akut ayak bileği 

yaralanmalarının ise % 66’sında medial kondral lezyon bulunmuştur (Van Dijk ve 

ark.,1994). Osteokondral lezyon tek bir travmaya sekonder olabileceği gibi tekrarlayan 

travmalar ile de oluşabilir. Lezyon lokalizasyonu genellikle posteromedial veya 

anterolateral yerleşimlidir. İnversiyon, plantar fleksiyon ve tibia lateral rotasyon 

hareketlerinin zorlanması ve aşırı kullanım ile gelişen genellikle medial lezyon iken, 

inversiyon ve kuvvetli dorsifleksiyon ile akut bir şekilde gelişen lateral lezyondur. 

Bir futbolcunun topa vuruş biyomekaniği incelendiğinde, vuruş bacağı olarak 

nitelediğimiz topa vuruş yapan tarafın hareketlerinin açık kinetik halka özelliği taşıdığı, 

duruş bacağı olarak nitelenen diğer tarafında kapalı kinetik halka özelliği taşıdığı 

görülmektedir. Buna göre vuruş ve duruş ayağı kendi içinde bir takım adaptasyonlar 

geliştirir. Vuruş ayağında dorsal/plantar mobilitede ve supinatör kuvvette azalma ve 

supinasyon pozisyonu hakim iken, duruş ayağında hiperpronasyon hakimdir. Bu da vuruş 

ayağında kondral yüzeyin akut yaralanma ve lateral lezyon açısından, duruş ayağının ise 

mikrotravmalar ile kronik ve medial lezyon açısından risk altında olduğunu 

göstermektedir. 

Ayak bileğindeki tüm yaralanmaların %85’ini inversiyon yaralanmaları 

oluşturmaktadır. Bu tip yaralanmalar ile birlikte talus kemik yüzeyi üzerine uygulanan 

kuvvet artışı arasında korelasyon bildirilmiştir (Stauffer ve ark., 1977). Tek bir ciddi 

yaralanma veya tekrar eden kronik yaralanmalar ile kıkırdak hasarı oluşmaktadır. 

Bununla birlikte osteokondritis dissekans genelde gözden kaçan teşhistir. Eğer ayak 

bileğinde kronik ağrı, giderilemeyen ödem, mekanik kitlenme ve boşalma mevcut ise 

kondral yüzey hasarı olabilir. Kondral lezyon durumunda ağrı yüklenme ve yürüme ile 
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artar. Bu ağrının nedeni yürüyüş sırasında tekrarlayıcı yüksek sıvı basıncı oluşması, Ph’da 

düşme ve subkondral kemik inervasyonunda hassasiyettir (van Dijk ve ark., 2010). 

Lezyon kartilaj hasarına göre sınıflandırılmaktadır. Berndt ve Harty; 4 tip (Tip I: 

kartilaj sağlam, Tip II: kısmi ayrılma, Tip III: kraterde tam bir ayrılma, Tip IV: eklemin 

tam yer değiştirmesi) olarak tanımlarken, Loomer; 5 evrede (Evre 1: Subkondral 

kompresyon (ödem), Evre 2: tam olmayan kırık, yer değiştirmemiş, Evre 3: tam kırık, yer 

değiştirmemiş, Evre 4: yer değiştirmiş fragman, Evre 5: çatı sağlam fibröz defekti) 

sınıflamıştır (Berndt ve Harty, 1999; Loomer, 2002). Lezyonun doğru sınıflandırılması 

tedavi ve koruma yaklaşımları açısından önem arz etmektedir. 

Tedavi yaklaşımları cerrahi ve konservatif olarak ayırt edilmekte ve bu vakalar daha 

çok cerrahi ve takibinde fizyoterapi ve rehabilitasyon ile izlenmektedir.  

Lezyon hasarı ve tedavisi için uygulanan teknik fizyoterapi programını birebir 

etkilemektedir. Kartilaj hasarının tedavisi için kullanılan cerrahi yöntemler şunlardır: 

1. Stimulasyonsuz veya stimulasyonlu fibrokartilaj büyüme, eklem faresi eksizyonu 

(mikrokırık, küretaj, abrasyon, transartiküler drilling) 

2. Drilling, kemik grefti, internal fiksasyon 

3. Osteokondral otogreftler, allogreftler, hücre kültürü ile hyalin kıkırdak 

stimulasyonu (Verhagen, 2003; Davitt, 2010). 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon yaklaşımlarının operasyonu takiben başlaması 

gerekmektedir. Bununla birlikte, Pre-op dönemde hastanın muayenesi, rehabilitasyon 

süreci, amacı ve hedeflerinin anlatılması önem arz etmektedir. Post-op rehabilitasyonun 

erken evresi maksimum koruma fazı (1-8. hafta) olarak bilinmektedir. Bu fazda ağrı ve 

ödem kontrolü sağlarken ekleme ağırlık aktarımının engellenmesi gerekmektedir. Pek çok 

teknikte post-op 6-7. haftalara kadar ağırlık verilmemesi, takibindeki haftalarda parsiyel 

ağırlık aktarımı ve sonrasında tam ağırlık aktarımına geçilmesi önerilmektedir. Tam 

ağırlık aktarma süreci, yapılan cerrahi işleme göre 12. haftaya kadar uzayabilmektedir. 

Bu dönemde öncelikle, izin verilen eklem hareket alanları boyunca, önce dorsi-plantar 

fleksiyon daha sonra inversiyon eversiyon hareketlerinin kazandırılması gerekmektedir. 

Rehabilitasyon sürecinde erken dönemden geç döneme kadar “Nöromusküler 

Yeniden Programlama Teknikleri” ve “Kas Preaktivasyonu”nun sağlanması eğitimi 

önem taşır. Bu eğitim erken dönemde sürekli pasif hareket ile başlar. Tendon-kemik 

iyileşmesinin sürekli pasif hareket ile optimize edilebileceği bildirilmiştir. 

Oluşturulan kompresyon stresi kondrosit formasyonunu aktive eder, gerilim lif 

formasyonunu sağlar (Huang, 2008). Proprioseptif girdi ve ödem kontrolünün 

sağlanması için özel materyal ve teknikler ile bantlama uygulanabilir. Son yıllarda 

popülerlik kazanan kinezyotape uygulamaları bu anlamda klinik uygulamalarda 

başarılı sonuçlar vermektedir. Manuel tedavi tekniklerinden eklem distraksiyonu; 
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sıvılarda intermittant basınç değişimi sağlayarak kartilaj üzerinde stimulatör etki 

yaratma etkisi nedeniyle koruma ve ilerleyen rejenerasyon fazlarında güvenle 

uygulanabilir. Skar doku ve desensitizasyon masajı uygulaması da başlar. Erken 

dönemden itibaren ağırlık aktarmadan özel kapalı kinetik eğitim sistemleri 

aracılığıyla verilecek pozisyon duyusu, propriosepsiyon, koordinasyon, endurans ve 

kuvvet eğitimleri çok eklemli düzenek ile konsentrik ve eksentrik kas aktivasyonları 

sağlayarak yeniden programlama yaratır. Bu dönemde sporcularda kardiyorespuratuar 

uygunluğun arttırılması için üst ekstremite bisiklet ergometresi uygulamaları 

önemlidir. 

Rehabilitasyonun ikinci fazını şekillendirecek en önemli kriter ağırlık aktarma 

zamanıdır. 8-12 haftalardaki tam ağırlık aktarımı arkasından yoğun olarak yürüme 

eğitimi, denge, tam ağırlık aktararak proprioseptif egzersizlere başlanır. Dört yönlü 

aktif hareket genişliğinin ve kuvvetinin sağlanması, gastroknemius ve soleus 

kaslarının esnekliğinin tam olarak elde edilmesi hedeflenir. Su içi egzersiz hem 

kardiyorespuratuar eğitim hem de alt ekstremite eğitimi için programa ilave edilebilir.  

3. Faz fonksiyonel rehabilitasyona odaklanır. Sporcu spora dönüş aktivitelerine 

yönlendirilir. Bunun için Amendola & Panarella 3- 6 ay arasını önermektedir 

(Amendola & Panarella, 2009). Sahaya dönüş süreci için sporcunun ayak-ayak 

bileğine ait fonksiyonel testler ile diğer fiziksel uygunluk parametrelerini belli bir 

başarı ile tamamlamış olması gerekmektedir. Bu testler; 1. Sıçrama testleri, 2. Kuvvet 

testleri, 3. Sahaya yönelik fonksiyonel testler, 4. Denge testleri, 5. Aerobik 

kapasitenin testi ve 6. Yürüyüş Analiz Testleri. Sporcunun aldığı skor %85 ve 

üzerinde ise spora tam katılım veya belli bir kısıtlama ile katılım kararı verilebilir. 

Gelecek, genetik mühendisliği ve doku üretimi ile yenilenemeyen bir yapı olarak 

bilinen kartilajın biyometeryaller aracılığıyla yapı iskelesinin sağlanabilmesi ve o 

sahada sadece yeni ve sağlıklı kartilajın kalmasını sağlayan çalışmaları beraberinde 

getirmektedir. Bu da sporcu sağlığı için yeni kapıların açılmasına neden olacak, 

yaralanmaların önlenebilmesi ve hızlı cevap alınabilecek tedaviler ile spora çok hızlı 

geri dönüşün sağlanabilmesi için bir adım olabilecektir. 
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Fizyopatoloji 
Dr. Gökhan METĠN 

 
Kanama;  

Doku bütünlüğünün bozulduğu hemen tüm kas yaralanmalarında kanama vardır. 

Öncelikle lokal vazokonstrüksiyon, trombosit kümeleşme ve tıkacı, pıhtı ve fibrin 

oluşumlarına bağlı olarak dokuda hipoksi oluşur. Sonrasında hipoksi ve lokal doku 

mediyatörlerine bağlı olarak vazodilatasyon ve damar geçirgenliği artar. Hücrelerarası 

alana sıvı ile beraber nötrofiller başta olmak üzere diğer tamir hücreleri de geçer. Buna 

paralel gelişen dolaşımsal staz yine lokal doku hipoksisi oluşturur. Sıvı sızması ile oluşan 

akut effüzyon 24-36 saat arasında sürerken, pıhtı oluşumu yaklaşık 12-48 saat devam 

etmektedir. 

İnflamasyon 

Travma, sıcaklık, bakteriyel ve kimyasal ajanlar vb. gibi nedenlerle yaralanan 

dokularda belirgin ikincil değişikliklere neden olan çeşitli maddelerin salınması ile 

inflamasyon oluşmaktadır. Kolor (ısı artışı), rubor (kızarıklık), tumor (şişlik), dolor (ağrı 
hissi) ve fonksiyon kaybı olmak üzere 5 ana belirtisi vardır. 

1-Kolor; inflamasyon bölgesinde artan metabolik aktiviteden yayılan enerji ile ortaya 

çıkar. 

2-Rubor; yaralanan kısımda artan kan akımı ve revaskülarizasyon sebebiyle olur. 

3-Tumor; ekstraselüler doku ödemi ve bölgesel matriks değişimlerine bağlıdır. 

4-Dolor; ağrı duyusunu tetikleyen mediyatörler ve lokal gerginlik ile oluşur. 

5-Fonksiyon kaybı; doku hasarı, inhibe edici ağrı, ödem, kontraktür ve/veya atrofi gibi 

nedenlere bağlı olarak ilgili uzvun normal işlevini yapamaması ile meydana gelmektedir. 

 

KAS YARALANMALARININ SINIFLAMASI 

 

1-Egzersize bağlı kas hasarı (delayed muscle soreness) 

Aşırı ve alışık olunmayan fiziksel aktivitelere bağlıdır. Özellikle eksantrik tip kas 

çalışmaları önemli yer tutar. Egzersizden 24-48 saat sonra ortaya çıkar. Ağrının ve 

hassasiyetin boyutu kas hasarına sekonder olan inflamatuar reaksiyona bağlıdır. Ayrıca 

akut kompartman sendromu ve viral enfeksiyon süreci de bu tip kas hasarı yapabilecek 

diğer  hazırlayıcı faktörler içindedir. 

2-Kas zorlanmaları (muscle strains)  

I. Derece (mild); 
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Hücre yapısındaki hasar ve kanama minimaldir.  Ağrı, spazm ve fonksiyon kaybı 

azdır. Erken rezolüsyon ve iyileşme görülür. Isınma periyodunda yetersizlik, fleksibilitede 

eksiklik başlıca hazırlayıcı faktörlerdir. Bu tip kas zorlanmalarına çoklukla aşırı gerilmeler 

ve hareketin yavaşlama aşamasındaki ani kasılmalar sebep olur. 

II. Derece (moderate); 

Kısmi kas yırtığının da görüldüğü geniş spektrumlu bir doku hasarı vardır. 

Fonksiyonel kayıp anlamlı olup erken dönemde ortaya çıkar. Daha fazla kanama ve daha 

büyük bir kas lifi ölümü ile ilişkilidir. Sonuç olarak daha fazla skar dokusu kalır. 

III. Derece (severe); 

Kas bütünlüğünün tam olarak bozulduğu bir yırtık vardır. Meydana gelen aşırı 

kanamanın aspirasyonu ve cerrahi müdahale gerekebilir. Lokal steroid kullanımı, 

önceden geçirilmiş kas sakatlıkları ve kollajen doku hastalıkları hazırlayıcı faktörler olarak 

rol oynar. Yavaş iyileşme görülür. Uzun süreli ROM ve kuvvet kaybı ile devam eder. 

Komplikasyon olarak miyozitis ossifikans görülebilir. Aynı bölgenin tekrar sakatlanma 

riski fazladır. 

3-Direk kas travmaları (kontüzyonlar) 

Kas zorlanmaları gibi 3 derece (mild, moderate, severe) olabilir. Tanı ve tedavi 

planı için radyolojik (ultrason, MRI) yardım alınmalıdır. Kontüzyonlara bağlı kas 
yırtıklarında ortaya çıkan hematomlar intermusküler ve/veya intramusküler olabilir. 
İntramusküler hematomlarda kanama ve enflamasyon cevabı yaygındır. Kompartman 

sendromu, skar dokusu ve miyozitis ossifikans riski fazladır. İntermusküler hematomların 

lokalizasyonu gereği inflamasyon sınırlıdır. İyileşme daha hızlı ve kaliteli olur. 

Komplikasyon pek görülmez.  

4-Kopmalar (avulsüyonlar) 

Lokalizasyon olarak kemikte, apofizde, kasta görülür. Hassas ve kolay 

yaralanabilir özel yerlerde (pelvisin anterior superior ve anterior inferior kısımları, iskial 

tüberositas, patella) olur. Stres kırığının komplikasyonu olarak ortaya çıkabilir. 

Osteoporoz bu patoloji için bir risk faktörüdür (olekranon). İskeletin immatür fakat 

kasların iyi geliştiği durumlarda sık görülmektedir. Yaygın kollojen hastalıkları, lokal 

kortikosteroid enjeksiyonları ve sistemik anabolik steroid kullanılması sonucu kaslarda 

ortaya çıkabilir. 
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KAS YARALANMALARININ İYİLEŞMESİ 

Peritravma periyodu (0-6 saat) 

Kanama, myofibrillerde parçalanma, retraksiyon, kemotaktik stimulus ve dokuya 

staz sonucu ödem oluşmaya başlar. 

Yoğun inflamasyon dönemi (6-24 saat) 

Ödem ve inflamasyon tablosu bütünüyle yerleşmiştir. Bölgede granülosit ve 

mononükleer hücrelerin işgali olup inflamatuar tetikleyiciler bolca salgılanır.  

Fagositoz süreci (24-48 saat) 

Yoğun fagositoz aktivitesi vardır. Ödem formasyonu anlamlı olarak artmıştır. 

Pıhtılaşma ve fibrin dokusu bu fazın en belirgin elemanlarıdır. Kasın mekanik gücünde 

zayıflık söz konusudur.  

Erken iyileşme fazı (3-6 gün) 

Lokal hipoksi damarlanmayı başlatır. Yara bölgesinin metabolik aktivitesi hızlanır, 

pıhtı yıkılıp granülasyon dokusu oluşur. Fibroblastların aktive olması ve proliferasyonu ile 

birlikte kollajen ve elastin yapımı başlar. Destek hücrelerin gelmesiyle kas dokusunun 

rejenerasyonu ilerler. 

Yerleşik iyileşme dönemi (7-14 gün) 

Zemin maddesi için fibroblastlar tarafından glikozaminoglikanlar ve 

proteoglikanlar sentezlenir. Kas liflerinde köprü bağlantıları tamamlanır. Gerilime karşı 

olan direnç yaklaşık olarak %50 civarındadır. Eğer ödem ve ağrı sürüyorsa, kasın kasılma 

fonksiyonu henüz inhibe durumda olabilir. 

Fonksiyonların restorasyonu (15-60 gün) 

Rejenerasyon sürerken remodeling devreye girer. Kollajen yapının olgunlaşması 

ve gerilim direncinde artış gerçekleşir. Genelde 3. haftanın sonunda olgunlaşmaya aday 

skar dokusu gelişmiştir. 

Sonuç 

Kas yaralanmalarının iyileşmesinde inflamasyon, rejenerasyon ve remodeling 

süreçleri her ne kadar farklı gibi görünse de birbirlerinden net sınırlarla ayrılmayan 

dönemlerdir. Zaman zaman örtüşüp hatta iç içe geçebilirler.  Ancak vurgulanmalıdır ki; 

doku hasarına karşı gelişen -Bradikinin, Serotonin, Histamin, Prostoglandin, Lökotrien, 

Lenfokin, Kompleman ve pıhtılaşma sistemlerine ait ara ürünlerin yol açtığı- yukarıda 

bahsedilen lokal ve sistemik fizyolojik yanıtlar eğer kontrol altına alınamazlarsa 

iyileşmeyi geciktirici birer faktör olarak rol oynayabilirler. 
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Klinik Değerlendirme 
Dr. Cem ÇETĠN 

 
İskelet kası vücuttaki en büyük doku kitlesidir ve toplam vücut kitlesinin %40-45’ini 

oluşturur *1]. Kas yaralanmaları futbolcularda tüm yaralanmaların %25-30’unu 

oluşturmaktadır *2+. Literatüre göre kuadriseps, hamstring ve adduktor kas grupları 

değişik oranlarda en sık etkilenen kaslar olarak karşımızı çıkmaktadır. Morgan ve 

Oberlander 10 Amerikan en üst düzey lig takımında yaptıkları bir araştırmada tüm 

yaralanmaların % 21’ini en az 1 haftalık istirahat gerektiren kas zorlanmalarının (strain) 

oluşturduğunu bildirmiş, bunlar içerisinde en sık etkilen grubu kalça adduktörleri olarak 

tanımlamışlardır *3+. Ekstrand ve Gillquist tüm yaralanmalar içerisinde strainleri %25 

sıklıkla gözlemlemiş, bunlar içerisinde hamstring yaralanmalarını %47 sıklıkta 

tanımlamışlardır *4+. Hamstring kas grubu Witvrouw ve ark. nın 146 profesyonel 

futbolcuda yapmış olduğu prospektif çalışmada da en sık etkilen kas grubu olarak 

karşımıza çıkmaktadır *5+.  İtalya ligi takımlarında 5 yıl süresince yapılan takipte kas 

zorlanmaları, tüm yaralanmalar içerisinde %30 sıklıkla gözlenmiştir. Bu çalışmada 

kuadriseps yaralanmaları %32 oranla en sık görülen bölge olmuş, bunu sırasıyla %28 

oranla hamstring grubu, 19 oranla adduktörler ve %13 oranla gastrocnemius kasları 

izlemiştir *6+. 

Sınıflama 

Oluş mekanizmasına göre kas yaralanmaları gerilme ve ezilme tipi kas yaralanmaları 

olarak 2 grupta incelebilir. Ezilme tipi yaralanmalar; tekme vb. gibi direk darbeler sonucu 

olur.  Klinik olarak darbenin geldiği yerde şiddetli bir ağrı, şişlik ve ekimoz vardır. Darbe 

etkisiyle kasın kemik üzerinde ezilmesi sonucu daha çok derin tabakalarda kaslar 

zedelenir.  Ezilmeyle birlikte değişik büyüklükte hematom gelişebilir.  Birinci ve ikinci 

derece kas strainlerine benzer belirtiler görülür. 

Gerilmeyle oluşan yaralanmalar genellikle iki ekleme birden yapışan kaslarda ortaya 

çıkar. Kas, kontrakte olduğu anda beklenmedik biçimde gerilirse zorlanır ve yırtılır. 

Futbolcularda daha çok üst tabakalarda yer alan gastrocnemius, rectus femoris ve 

semitendinosus kaslarında görülür. 

Gerilmeye bağlı kas yaralanmaları 

Eksentrik kasılmalar kinetik enerjinin soğurulması (emilmesi) için önem taşır; bir sıçrama 

sonrası inişte kuadriseps kasının kasılıp dizi desteklemesi örneğinde olduğu gibi eklemleri 

korur.  

Eksentrik kas etkinliği konsentrik kasılmaya oranla kasın içinde daha büyük bir güç (veya 
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gerilim) ortaya çıkarmaktadır; bu nedenle kaslarda kopma ve yırtılmalara yatkın bir 

durum söz konusudur. 

 

Derecelendirme 

Klinik olarak kas yaralanmaları çoğunlukla üç dereceye ayrılarak incelenmektedir.  

1. derece (hafif):  

 Kopma sadece birkaç kas lifini etkilemiştir.  

 Hafif şişme, ağrı ve fonksiyon kaybı vardır. 

 Hasta kaslarını güçlü bir şekilde kasabilir ancak kastığında şiddetli bir ağrı ile 
kendisini gösterir. 

2. derece (orta):  

 Kopma daha geniş bir kas grubunu etkilemiştir ancak kas-tendon ünitesi intakt 

durumdadır. 

 Ağrı, şişme ve fonksiyon kaybı belirgindir. 

 Hasta  kaslarını  güçlü  bir  şekilde  kasamaz,  kasılma  ağrılı  ve  güçsüzdür. 

3. derece (ciddi):  

 Kas-tendon ünitesinde tam kopma ile karakterizedir.  

 Kopma kas orijininde, kaskın kendisinde, kas-tendon bileşkesinde veya tendonun 

kendisinde hatta tendon-kemik yapışma yerinde olabilir.  

 Kasılma çok güçsüzdür ve hemen hemen ağrısızdır.    

 Cerrahi onarım gerektirebilir. 

 

Kas kontüzyonu sonrası gelişen kas hematomları da kas içi ve kaslar arası olarak 2 ayrı 

grupta incelenmektedir (Resim 1).  

Kaslar arası hematomlar daha çok geniş kaslar arası septum veya kas fasyasına yakın 

bölgelerde görülürler. Bu yerleşim damar dışına çıkan ve hematom oluşturan kanın 

yerçekimi etkisiyle hızla uzaklaşmasına ve rezorbe olmasına yardımcı olur. Böylece 

enflamasyon cevabı sınırlı kalır ve skar doku oluşumu riski azalır. 

Kas içi hematomlar genellikle kassal zedelenmeye ikincil olarak ortaya çıkar ve 

iyileşmeleri kaslar arası lezyonlara kıyasla iki veya üç misli zaman gerektirir. Bu tür 

lezyonlarda kanama daha belirgindir, kitle palpe edilebilir ve enflamasyon cevabı daha 

yüksektir. Myositis ossifikans riski de daha fazladır. Bazı bölgelerde kanamaya bağlı 

olarak kompartman sendromu gelişmesi tehlikesi bulunur. Ciddi ağrı ve hareket kısıtlılığı 

nedeniyle eklem hareket açıklığının geri kazanımı ve kas fonksiyonunun toparlanması 

nisbeten yavaştır. Bazı olgularda cerrahi onarım veya büyük bir kas içi hematomun 

boşaltılması için açık drenaj endikasyonu olabilir. Geniş kas içi hematomlarda 

kompartman sendromu riski düşük olmakla birlikte akılda bulundurulması gereken bir 

sorundur. Kompartman sendromunda tanı açısından şişmenin sertliği, periferik 
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nabızların azalması, duyu kusuru ve fonksiyon bozulmasının izlenmesi önem taşır. Erken 

cerrahi girişimle faysa serbestleştirilmesi ve pıhtı aspirasyonu gerekebilir *7+. 

 

Resim 1: Kas içi (solda) ve kaslar arası hematom 

 

Tanı 

Genel olarak yaralanma sırasında zedelenen kasta keskin ve batıcı/delici bir ağrı hissedilir 

ve bu kasın kasılmasıyla tekrarlar. Dinlenim pozisyonundayken kas ağrısı şiddetli ve ciddi 

değildir. Ağn kas kasılmasını inhibisyona uğratır. Tam kopmalarda kassal kasılma 

mümkün olmadığında hareket izlenmez. Kısmi kopmalarda palpasyonla sınırlı bir boşluk 

(gap) alınır ve bu tam kopmalarda daha belirgindir. Zedelenen bölge üzerinde genellikle 

şişme ve hassasiyet bulunur. Yaralanmadan 24-48 saat sonra ve genellikle yer çekiminin 

de etkisiyle zedelenen dokunun alt kısmında morarma şeklinde renk değişiklikleri 

görülebilir (Resim 2) *7+. 

Palpasyonla kas yaralanması olan bölgede ağrı yakınması ile birlikte ilgili kas grubuna 

direnç uygulanarak yapılan aktif kas testlerinde ağrı ortaya çıkar. Yorgunluğa yada bizzat 

yaralanmanın kendisine bağlı refleks kas spazmı ve kramp gelişebildiğinden, özellikle 

yaralanmadan sonraki bir kaç saat içerisinde bu testleri nazik yapmaya özen 

gösterilmelidir. Kas yaralanmasına spesifik olmamakla birlikte, bir kas içi hematom 
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varlığında her iki ekstremitenin belirli noktalardan çevre ölçümlerinin alınması, tedavinin 

takibi açısından faydalı olmaktadır.  

 

 
Resim 2: Hastring kas straini sonrası ciltte renk değişikliği 

 

Tablo 1: Kas yaralanmalarında klinik izlem  

 
 

Kas yaralanmalarının klinik tanısı genellikle tabloda özetlenen klinik kriterlerin Manyetik 

Rezonans (MR) yada Ultrason (US) yardımıyla görüntülenmesi ile kombine edilerek 

konulmaktadır. US ve MR kas dokusu görüntülenmesinde direk grafilere göre daha 

üstündür.  Her iki yöntemde de travmaya bağlı olarak, kasın yoğunluk, yapı ve 

volümünde değişiklikler gözlenebilir. 

Tanıya yardımcı olarak biyokimyasal analizler kullanılmış olup bunlar içerisinde en yaygın 

bilinenleri creatine kinase (CK), heart-fatty acid binding protein, myoglobin, Troponin-I 
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(TnI) and alfa-actin’dir. Bu markerlar tamamen kasa spesifik olmadığı gibi yaralanma 

anından itibaren 10 saat içerisinde maksimum düzeye erişmekte ve 24 saat içerisinde 

düzeyleri düşmektedir. Müsabakaların genellikle hafta sonları oynandığı 

düşünüldüğünde örnek alınması için bu kritik zamanın kaçırılması riski ortaya 

çıkmaktadır. İskelet kası kontraktil proteinlerinden biri olan myozin, yavaş ve hızlı kasılan 

lif tiplerine göre ağır ve hafif izoformlardan oluşmaktadır. Hızlı myozin karakteristik 

olarak sadece hızlı iskelet kası liflerinde bulunurken, yavaş myozin kalp ve iskelet kasında 

yaygındır. Araştırmalarda yavaş myozinin lezyondan 48-72 saat sonra kandaki en yüksek 

değerine ulaştığı saptanmıştır. Bu araştırmanın sonuçlarına göre bazen görüntüleme 

yöntemleri ile tanımlanabilmesi daha güç olan I. derece kas yaralanmalarında özellikle 

hızlı myozinin oldukça spesifik ve duyarlı bir biyokimyasal marker olarak karşımıza 

çıkmaktadır [8]. 

 

Miyozitis Ossifikans 

Kas yırtılmalarından sonra tedavi gereklerinin yerine getirilmiş olmasına karşın bazı 

komplikasyonlar ortaya çıkabilir.  Bu komplikasyonların en önemlilerinden birisi miyozitis 

ossifikans’tır.  Kas dokusu içinde ektopik kemik gelişimi ile karakterize olan bir durumdur. 

Miyozitis Ossifikans, akut travmadan 1-4 hafta sonra kasta sertleşme ve ağrıyla birlikte 

görülür.  Başlangıçta radyolojik bulgular negatiftir, lezyon 15-20 gün içinde radyolojik 

belirti verecek duruma gelir. Daha sonra direk grafilerde izlenebilen kemikleşmiş bir kitle 

halini alır. Lokalize kalsifikasyonlarda eklem hareketlerinin engellenmediği durumlarda, 

konservatif tedavi yeterlidir. Miyozitis ossifikansın erken gelişme döneminde disodium 

etidronat kullanılmasıyla iyi sonuçlar alındığı bildirilmektedir. Gelişme döneminin sona 

ermesinden itibaren geniş kitleler olmuşsa ve eklem hareket açıklığını sınırlıyorsa, 

cerrahi olarak çıkarılmaları gerekir. Postoperatif dönemde etidronat grubu ilaçları bir 

süre daha kullanmakta yarar vardır. 
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Uyluk Yaralanmaları 
Dr. Ġsmail BAġÖZ 

 

Araştırmacılar futbolda, erkeklerde en sık yaralanmanın gözlendiği üç vücut bölümü 

olarak ayak bileği (%20), diz (%18) ve uyluğa (%17) işaret ederken kadınlar için ise bu sıra 

diz (%24), ayak bileği (%21) ve uyluk (%16) olarak ifade edilmiştir. Salon futbolu için 

erkek ve kadın sporcularda en sıklıkla yaralanan vücut bölgesi yine ayak bileği (%23) ve 

diz eklemidir (%23).  (H. Gür, U.Şekir. tff.org.tr) 

 

Uyluk Yaralanmaları  

Sakatlığın özellikleri 

 Başlangıç şekli (ani -  yavaş yavaş)  

 Başlangıç zamanı ( sabah – gece – egzersiz sırasında – egzersiz sonrasında)  

 Ağrının karakteri 

 Ağrının başlangıçtaki şiddeti  

 Ağrının seyri 

 Egzersizle ilişkisi 

 Ağrı kesiciye ve buza cevabı 

 Ağrı ve ROM ilişkisi ( sekonder cevap – örn: ACL de)  

Bulgular 

 Ağrı 

 Aktif Hareket güçlüğü  ( ağrı – sinir iletisi problemi) 

 Pasif hareket güçlüğü ( eklemde mekanik engel -  kas spazmı -  ağrı )  

 Şişlik / lokal ( hematom – fıtık – kist - kas retraksiyon) 

 Şişlik / yaygın ( yaygın ödem – yaygın spazm)  

 Kontraksiyon güçlüğü ( ağrı – sinir iletisi problemi ) 

 Hipersensitivite - hiperaljezi ( kök basıları)  

 Cilt belirtileri / kızarma – morarma cilt altı – kas içi kanama 

 Kitle hissi ( hematom / kemikte anormal kitle / miyozitis ossificans)  

 

  Uylukta  en sık rastlanan akut  /  travmatik  yaralanmalar; 

 Kas straini (grade I-II-III) 

 Tendon straini – kopması, 

 Kontüzyon ( kas kemik, tendon, sinir..) 
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 Kemik kırıkları 

 Kas spazmı 

 

Uylukta en sık görülen subakut / kronik / overuse / yansıyan sakatlılar. 

 Tendinitler 

 Kronik kas strainleri 

 İliotibial band friction 

 Miyofascial Ağrı Sendromu (örn: priformis) 

 Lomber diskopatiler 

 Refleks kas spazmı ( önceki bir iki gün içinde oluşan küçük bir yaralanmaya cevap 

olarak,  kasın özellikle yaralanan bölgesinde koruyucu spazm oluşması. ) 

 

Dokulara Göre Uyluk Yaralanmaları Sınıflaması 

Kemik yaralanmaları / sakatlıkları 

 Femur fraktür / fissür 

 Kontüzyon 

 Periost yaralanmaları/kanamaları 

 Kemik tümörleri ( osteitis osteoma, osteosarkom)   

 Kıkırdak kökenli tümörler (kondroblastoma, kondrosarkoma…)  

 

Uylukta kas yaralanmaları / sakatlıkları 

 Kontüzyon  

 Kas Strainleri 

 Hamstring strainleri 

 Quadriceps strainleri 

 Adductor straini 

 İliopsoas straini 

 Sartorius strainleri 

 ‘Refleks spazm’  

 Geç hematom – myositis ossifikans 

 Kronik strain 

 Tendinite sekonder kas sakatlıkları / ağrı - spazm 

 Nöropatiye bağlı kas ağrıları / atrofi / fonksiyon kaybı  

 lomber kök basısı 
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 periferik nöropati ( priformiste sıkışma, obtratuar kanal tuzaklanması…)   

 Sakatlığa bağlı atrofi 

 Miyofascial ağrı sendromuna bağlı ağrılar 

 

Uylukta tendon yaralanmaları  / sakatlıkları 

 Akut strainler  

Adductor tendon proksimal straini/rüptürü,  

Quadriceps tendon straini 

Uyluk distaline künt travma sonucu kontüzyonlar, 

 Overuse Tendinopati ve buna bağlı kas reaksiyonları ( ağrı – spazm vs.) 

Quadriceps tendon zorlanması 

Hamstring distal / proksimal tendinopati 

Lateral bant sürtünme sendromu 

Adductor tendinopati 

 

SIK GÖRÜLEN YARALANMALARDAN ÖRNEKLER 

Uyluk yaralanmalarında en sık rastlanan kas kontüzyonu, kas strainleridir ve tendon 

strainleridir.  Diğer bölümlerde detaylı olarak bahsedildi.  

Bunların dışında sık rastlananlar 

I - Biceps proksimal tendinopati (proximal hamstring syndrome) 

Hamstring ( biceps f. ve semitendinous, semi membraneous kaslarının ichiadicuma 

bağlandığı bölgedeki tendon patalojileri temelinde izlenir. Klinik bulguları başlıca; 

 Hamstringde, tam lokalize olmayan, tipik kas straini bulguları vermeyen ağrılı 

alan/alanlar.  

 Proksimal tendon hassasiyeti/kalınlaşması  

 Priformis hassasiyeti/gerginliği 

Tedavi başlıkları: 

 Derin friksiyon, 

 Elektroterapi ( tens, usg, sıcak...) 

 Germe, 

 Hamstring bölgesel masajı 

 Koruma ( sert sandalyede oturma, yolculuk vs. uzun süre oturma) 
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 Kuvvet çalışması konusunda çok dikkatli olunmalıdır. Tendinopati  temelinde 

gelişen bu rahatsızlıkta hamstring konsantrik çalışması şikayetlerin artmasına yol 

açabilir.  

 

II - Lomber kök basıları 

Lomber disk patalojileri ya da lomber sinir köklerine bası yapan diğer patalojilerde 

uyluğa yayılan ağrılar izlenebilir.  

 

III -Priformis sendromu 

Spazm yada kas içi ödem artışı veya kontraktür oluşmuş Piriformis kasının siyatik sinir 

proksimalini irrite etmesi veya bası oluşturması sonucu oluşur. Uyluk posterioründe kimi 

zaman topuğa kadar uzanan ağrı ile karakterize olur.  

Etyoloji 

 Hiperlordoz, 

 Hipertofik kas anomalisi  

 Travmaya sekonder fibrozis  

 Kısmi ya da total sinir anatomisi anormalitesi 

 Priformis Miyofascial Ağrı Sendromu (Ayırmak için yardımcı öğelerden biri: 

Ağrının yayılım alanı)  

Tedavi başlıkları: 

 Elektroterapi 

 Derin masaj 

 Germe 

 Tetik nokta enjeksiyonu: genellikle lokal anestezik 

 

 

IV- Ilio Tibial Bant Sürtünme Sendromu 

İliotibial bant  proksimalde SİAS (origin) den , distalde lateral tibial kondil (insertio) 

uzanan fibröz banttır. Femur lateral kondil komşuluğu nedeniyle  özellikle stance fazda 

diz 30o fleksiyonda iken, femur kondili ile sürtünmesi sonucunda ITB da gelişen bir 

patalojidir. Özellikle uzun koşular sonrasında daha sık görülür.  

Etyoloji; 

-İTB aşırı gerginliği, 

-Genu varus 

http://emedicine.medscape.com/article/103420-overview
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-Gluteal kasların zayıflığı nedeniyle tensor fasyalata’nın tansiyonun artması, 

-Uzun mesafeli koşuların sıklığı (stance faz!)  

-Bozuk zemin, bozuk ayakkabı 

Tedavi; 

 İTB Germesi, 

 İTB üzerine masaj,  

 Anti enflamatuar elektroterapi 

 Lateral kama destekli tabanlık. 

 

DAHA NADİR GÖRÜLEN UYLUK YARALANMALARI / SAKATLIKLARI 

 Kas hipoksisi – exertional kompartman sendromu  

 Fibromiyalji  

 Kronik kas hastalıkları  

 Periferik nöropati (Femoral kutanöz sinir, obtratuar sinir, femoral sinir, saphen 

sinir) 

 Multipl skleroz 

 Neoplazik oluşumlar 

 Polinöropati 
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Uyluk Yaralanmaları FTR’si 
Fzt. AĢkın DEDE 

 

Uyluk bölgesi yaralanmaları karşımıza, 

Qudriceps Femoris adale yaralanmaları, addüktör adale yaralanmaları, hamstring 

yaralanmaları, İlio tibial bant yaralanmları ve kontüzyon yaralanmaları olarak 

çıkmaktadır. 

*Tüm spor yaralanmalarında insidans, 

 %61-90 alt ekstremite yaralanmaları 
 %20 üst ekstremite yaralanmaları 
 %5-10 baş-boyun-LSP yaralanmaları 

*Uyluk bölgesi yaralanmalarında insidans, 

Erkeklerde;                          

 % 20 Ayak Bileği 

 % 18 Diz 

 % 17 Uyluk ! 
Bayanlarda; 

 % 24 Diz 

 % 21 Ayak Bileği 

 % 16 Uyluk ! 
**Futbolda görülen yaralanmaların yaklaşık %27 si kas ve tendon yaralanmalarıdır. 

***platon ve arkadaşları yaptıkları çalışmada ilk 72 saat içerisinde %14-17 kas lifinin 

azaldığını göstermişlerdir 

 

Yaralanma süresince kas kütlesi azalmış, atrofi gelişmiş, zayıf ve fonksiyonlarını 

kaybetmiş, çabuk yorulan, dayanıksız bir sporcu ile karşılaşırız. Bu yüzden yukarıda 

yazdığımız yaralanmalarda, tedaviye yaralanmaların hemen ertesinde başlanır ve 

yaralanmanın şekline, derecesine göre 2 gün ile 8 haftalık zor bir süreç ile karşılaşırız. 

 

Yaralanmaların oluş sebepleri; 

 Elastik olmayan skar oluşumu 

 Yetersiz ve uygun olmayan koruyucu ekipman 

 Yetersiz kondüsyon 

 Yetersiz ısınma 

 Zamansız spora dönüş 

 Önceki yaralanmaların yetersiz tedavisi sonrası kas zayıflığı 

 Uygunsuz çevre koşulları 

 Yetersiz esneklik 

 Zayıf nöromusculer kontrol 
 

Yaralanma evreleri; 

Kısa dönem (1-3 hafta), 

Kardiovasküler kapasitede kayıp yoktur, mevkiisine göre yapılması gereken antrenman 

geçiş                                         

programları için zaman yetersiz olduğu için fonksiyonel test yapılması gerekir 

Uzun dönem (4 hafta-8 hafta),  
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Kardiovasküler kapasitede azalma olur, mevkiisine göre yapılan antrenman geçiş 

programları esnasında fonksiyonel çalışmaları yapıldığı için test yapılmasına gerek 

yoktur. 

 

 

 

 

Kas yaralanmalarında klasik rehabilitasyon evreleri; 

Amaç:adeleyi en küçük ve düzenli skar dokusu ile iyileştirmektir. 

1-5. gün: 

PRİCES, amaç kanamayı durdurup, doku hasarını azaltmaktır. 

6-10. gün: 

Nazik ve ağrısız germe başlanır. 

Germe egzersizleri düzenli ve güçlü skar dokusu oluşturur. 

11-14. gün: 

Germe ile beraber ağrısız kuvvet çalışmaları başlanır ve tedricen arttırılır. 

15-17.gün: 

Yürüme ve kesikli koşu programı ile başlar, spora uygun saha çalışmaları ile devam eder. 

 

Saha çalışmasında dikkat edilmesi gereken hususlar; 

 Sporcu sadece, bir çalışmayı yapabileceğinden emin olunduğunda o çalışmaya 
dahil edilir 

 Çalışmalar ilerleyici ve yaralanmış bölgeyi çalıştıracak şekilde ayarlanmalıdır. 

 Çalışmalar yeterli şiddette ve sayıda yapılmalıdır. 

 Çalışmalar uygun saha ve ayakkabı ile yapılmalıdır. 
 

Neden saha çalışması; 

 Sporcunun tamamen iyileştiğini görmesini sağlamak. 

 Zarar görmüş dokuların tekrar eski görevlerini üstlenecek düzeye geldiğini 
göstermek. 

 Aktivite esnasında karşılaşacak baskıları kaldırabileceğini görmek ve geliştirmek 
amacı ile yapılır. 

 

İlio-tibial bant friksiyon sendromu; 

Lateral epikondilit üzerinde ilio-tibial bandın fleksiyon-ekstansiyonu esnasında 

sürtünmesi ile  ortaya çıkar. 

 Enflamasyon, 

 Lokalize hassasiyet, 

 Diz fleks-ekst esnasında ağrı, 

 Şişlik, 

 Krepitasyon, 

 Ober testi+(aktif fleks-ekst) 
 

Kontüzyon; 

Kas üzerine gelen direkt travma sonrasında kas lifleri arasında oluşan hematomdur. 

Rehabilitasyonu 2 gün ile 3 hafta arasındadır. 
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Hematomun fibrinize olmamasına dikkat edilmeli ve rehabilitasyon esnasında balistik 

germe unutulmamalıdır. 

 

Spora dönüş kriterleri; 

 Adale fleksibilitesi karşı tarafla eşit olmalıdır. 

 Adale gücü karşı adaleye göre %85-90 seviyesinde olmalıdır. 

 Hamstring gücü quadriceps’in %60-70’i olmalıdır 
 

*Giza & Micheli. Med Sport Sci 2005;49 

**LEWIN 1989 
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Kronik Bel Ağrısında FTR 
Fzt. Gül BALTACI 

 

Rehabilitasyon yaralanma ya da hastalıktan sonra fonksiyonu maksimuma 

ulaştırmak için planlanmış tüm işlemleri içerir. Spor hekimliğinde rehabilitasyon; 

mümkün olan en kısa sürede sporcuları önceki seviyelerindeki fonksiyonlarına 

yeniden ulaştırmak için gerekli olan tüm işlemlerin tümünü içerir.  

 

Futbol yaralanmalarından sonra rehabilitasyon yaklaşımları yaralanmadan 

hemen sonra başlar ve spora dönüşü içeren iyileşmenin akut, subakut ve kronik 

fazlarına doğru ilerler. 

 

Futbol oyuncusu için kronik bel ağrısında rehabilitasyon: 

     a- Maksimum performansa ulaştırmak; 

     b- Yeni bir yaralanma riskini minimale indirmek için gerekli olan esneklik, 

kuvvet ve enduransı içeren en mükemmel fiziksel uygunluk seviyesine getirmek 

için yeniden antrenman ve egzersiz programı süresini ayarlayan bir evredir. 

 

Rehabilitasyon sırasında uygun hedefleri kurma yaralanmış sporcunun 

fonksiyonel durumu ve yaralanmanın süresini belirleme yeteneğine bağlıdır. 

Rehabilitasyon oldukça uzun bir uygulamadır. Yaralanma oluştuğu andan itibaren 

başlar, sporcu sahaya, takıma dönene kadar devam eder ve bireysel olarak 

uygulanır. 

 

Rehabilitasyon programındaki uygulanması gereken özel hedefler aşağıdaki 

fazlarda gerçekleştirilir: 

1- İnflamatuar cevabın kontrolü 

2- Ağrının kontrolü 

3- Eklem hareket alanının ve yumuşak doku esnekliğinin kazandırılması 

4- Kas kuvvetinin geliştirilmesi 

5- Kas enduransının geliştirilmesi 

6- Spor ile ilgili beceri paternlerinin geliştirilmesi 

7- Kardiovasküler enduransın geliştirilmesi 

8- Gelişmeyi koruyan ve devamlılığını sağlayan programlar 

 

Bu sunumda yukarıda belirlenen özel hedefler ışığında futbolda kronik bel 

ağrısının rehabilitasyonundaki değerlendirme ve tedaviyi içeren fizyoterapistler 

için güncel yaklaşımlar anlatılacaktır. 

 

Ağrı 3 aydan uzun süreli ise kronik bel ağrısı tanısını alır. Ağrı eşiği ile ilişkili 

çalışmalara bakıldığında global ağrı r=0.49, özür = 0.51 ilişkili olduğu 

görülmektedir. Ağrı doku hasarını belirtmez aynı zamanda ağrı zararlı anlamına 

da gelmez (Clauw et al. Spine 1999). 

 

Kronik Bel ağrısını tetikleyen faktörler:  

1. Tekrarlayıcı hareketler  
2. Akut aşırı yüklenme  
3. Aşırı/asimetrik stresler ve strainler  
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4. Dejenerasyonun hızlanması 
5. Spinal yapıların zayıflığı 

 

Futbolda da ilk 2 önemli faktör etkilidir. 

 

Ağrı nörolojik bir kavramdır.  

 

Kronik Bel ağrılarında Nonfarmakolojik Tedaviler 

1. Egzersiz ve yoğun multidisipliner ağrı tedavi programı: kuvvetli kanıtlar  
2. Etkili olduğu gösterilen bir çok tedavi için etkiler: küçük ve kısa vadeli.  
3. Uzun süreli etkileri konusunda kanıt???? 
Koes BW et al. BMJ 332(1): 1430-4; 2006 

 

Kronik Bel Ağrısı Tedavisi Ġçin Avrupa Kılavuzu 

 

Tavsiye edilen 

Tedaviler 

Kognitif davranıĢsal tedavi, Fzt eĢliğinde yapılan 

egzersizler, hasta eğitimi, multidisipliner 

(biyopsikososyal) tedavi, Kısa süreli NSAIDs kullanımı  

DüĢünülebilir 

Tedaviler 

Bel okulları, kısa süreli mobilizasyon ve manipulasyonlar, 

antidespresanlar, kas gevĢetici ilaçlar 

Tavsiye 

edilmeyen 

Tedaviler 

KDD ve US gibi pasif tedaviler, ve invaziv tedavi 

yöntemleri,  

EMG biofeedback, masaj, TENS ve traksiyon için kanıt 

yok 

 

Airaksinen O. etal. Eur Spine J. 2006; 15:192-300 

 

Yeni uygulamalar 

 

Kinezyobant yöntemi sporcular arasında kullanımı oldukça yaygın, ağrının 

azaltılmasında primer etkisi olmasına rağmen enduransta katkısı ile ilgili 

çalışmalar yetersizdir.  
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Özürü azaltmak için: Hareket 

 

 
 

Egzersizler 

 

Faset eklemlerde transsinovial akışı artırır 

Eklem efüzyonunu azaltır 

Doku sıvı yapımının azalmasını sağlar 

 

Kronik bel ağrısını azaltmak için Modalite olarak EGZERSĠZ 

 

 9 gözlemsel çalışma Ağrının %10- %60 azaldığını göstermiştir. 
 

(Van der Velde 2000, Wittink 2001, Taimela 2000, Leggett 1999, Rainville 

1992, Hazard 1989, Mayer 1987, Holmes 1996, Edwards 1992) 

 

 

Kronik bel ağrısında egzersizin terapatik amaçlarını kullanabilen 3 

önemli kanıt var: Strong&Unruh&Wright&Baxter: Pain: A Textbook for 

Physiotherapists, 2002 

 

 

 
 

 

Egzersiz tarafından ağrının artıĢı(Evans, Int J Sports Nutrition (1991) 

1. Gecikmiş kas ağrısı egzersizden 1-2 gün sonra   
2. Ağrı yaratan dokunun irritasyonu (hipersensitivite) artması 
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3. Yeniden yaralanma korkusunun artması 
 

Spor fizyoterapistleri tarafından Kronik Bel ağrılarında Kullanılan Egzersiz 

Yöntemleri 

 

 Williams Fleksiyon Egzersizleri 
 McKenzie Ekstansiyon Egzersizleri 
 Dinamik Stabilizasyon Egzersizleri 
 Aerobik Egzersizler 
 Propriopsepsiyon Egzersizleri  
 Fonksiyonel Restorasyon Programları 
 Bel Okulu 

 

Williams Fleksiyon egzersizleri 

 

 Çoğunlukla sırtüstü – sırtüstü, oturma ve ayakta durma sırasında 
fleksiyon 

 Disk üzerindeki yük 

 Abdominal kasları güçlendirir. 

 İntervertebral forameni genişletir, böylece sinir kökü kompresyonu 
 

McKenzie egzersizleri 

 

 Çoğunlukla - yüzükoyun – dirsekler üzerinde, ayakta, press-up 

 Disk lezyonlarında etkinliği daha fazla 

 Ağrının santralize edilmesinde önemlidir. 

 Kronik bel ağrılarında etkinliği konusunda birkaç çalışma var. Kanıtlar 
zayıftır. 

 

Dinamik stabilizasyon Egzersizleri 

 

 Pelvisi nötralde tutar 

 Kemik dizilimini optimumda tutar 
 

Biyomekaniksel olarak iliĢkili : Core Stabilite  OTURMA 

Sandalyede mi yoksa egzersiz topunda mı en etkili? 

• 14 gövde kasının kas aktivasyonunda fark yok 
•  stabilite ve spinal kompresyon değerlerinde fark yok 

S.M. McGill , N.S. Kavcic, E. Harvey. Clinical Biomechanics 21 (2006) 353–360 

 

 

Egzersiz topları ile çalıĢma 

Hareket sırasında ko-kontraksiyonu artırır, bu da spinal kompresyonun artmasına 

neden olur. Bunun için egzersizleri yaparken dikkatli olunmalıdır. İstenilen 

durumlarda egzersizleri yapmak mümkündür.  

 

Dirençli egzersizler 

Direnç olarak vücut ağırlığı kullanılabilir. Egzersiz reçetesi olarak 

– Yük, sıklık, volüm ve eğitimin şekli 
– Max 8-12 tekrar 
– 1-3 kez/hf 
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– %30-80 kuvvet gelişimi 
 

– Zemin egzersizleri, Egzersiz topu, Roma sandalyeleri kullanılır. 
Futbol için dinamik ağırlık aktiviteleri 

 

Parametre 
1RM 

(%) 
Tekrar Set sayısı 

Patlayıcı 

kuvvet/hız 
100 1-3 1-3 

Güç >90 1-3 1-2 

Kuvvet 70-90 5-10 2-3 

Kassal endurans 60-70 8-12 3 

 

 

Egzersiz Dozajı 

 

Kronik bel ağrılı hastalarda: 2-3 ay süre ile 2 kez/hf egzersiz programının etkin 

olduğunu gösteren orta düzeyde kanıtlar bulunmaktadır. 

 

Plyometrik egzersizler futbola dönüşte öncelikle tercih edilmesi gereken 

egzersizlerdir. Yukarıya ve aşağıya doğru koşma ve yürüme, bir tahtaya doğru, 

taşlardan ve bilinmeyen bir ortamda , vb… futbola dönüş eğitiminin temelidir.  

 

Futbol için plyometrik program 

 

Faz Süre Volüm-/Ģiddet Sıçrama/ 

topa vurma 

BaĢlangıç 4-6hf Yüksek/düĢük 50-150/50-100 

Genel 8hf Orta/az-orta 100-120/50-150 

Özel 6hf Orta/yüksek 100-150/50-100 

Peak 4hf DüĢük/orta-yüksek 80-120/50-100 

Sezonda Progr. DüĢük/yüksek 50-100/50-60 
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Aerobik Egzersizler 

 

Kronik bel ağrısı olan hastalarda yüksek şiddetli aerobik egzersizler 

adrenocortikal yanıtları düzeltmekte, ağrı ve fonksiyonel özrü azaltmakta ve 

depresyon/anksiyetenin azaltılmasına yardımcı olmaktadır.   

KARDİOVASKÜLER ENDURANSIN GELİŞTİRİLMESİ için de 15dk %75 max 

kalp atım hızında 3kez/hf önerilebilir. Örnek olarak: 

 

 Top ile KoĢu (500m) 
 Push-ups/pull-ups 
 Dikey sıçrama 
 Bisiklet (3 dk-75 watt) 
 Ġp atlama (1 dk) 
 Kürek çekme (5 dk) 
 KoĢu (700m) verilebilir. 

 

Proprioseptif Nöromüsküler Fasilitasyon Egzersizleri 

Ağrı üzerine anlamlı etkileri bulunmamasına rağmen klinikte mobiliteyi kısa süreli 

ve gövde enduransını artırdığı için ritmik stabilizasyon tekniği tercih edilir. 

 

Fonksiyonel Restorasyon Programları 

 

 Fiziksel ve ergonomik eğitim 
 Ağrı için psikolojik danışmanlık ve tedavi  
 Bel okulu 
 İzlem peryodları ile kalıcılığın sağlanması 
 Programlar en az 3-5 hf dan 8 hf kadar çıkabilmektedir 

 

 

SONUÇ OLARAK: 

 

 Egzersizin gelecekte bel ağrısı veya spinal dejenerasyon riskini artırdığını 
gösteren KANIT YOK 

 

 Egzersiz: kronik bel ağrılı kişilerde EN güvenlir yoldur. 
 

 Yaralanmaların önlenmesi: uzman ekip çalışması (doktor, fizyoterapist, 
antrenör, diyetisyen..) 

      

 Rehabilitasyon futbolcunun lumbal bölge yaralanma özelliğine göre 
belirlenmelidir.  

   

 Rehabilitasyonu eğlenceli hale getirmek fizyoterapistin FUTBOL ve klinik 
 tecrübesine bağlıdır.   
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Tendon Sorunlarında Terminoloji ve Tanı 
Dr. Önder KILIÇOĞLU 

 
Tendonlar ile ilgili sorunlar kas ve iskelet sisteminin belki en sık karşılaşılan ve genellikle 

de arzu edilen kalitede çözülemeyen bir hastalık grubudur. Yol açtıkları yakınmalar 

genellikle düşük seviyeli olduğu için uzun süreler ihmal edilmekte, hastaların çoğunda 

bulgular kronikleşmektedir. Tüm bunlara ek olarak, hekimler ve ilgili diğer ilişkili kişiler 

tendonların sorunlarını isimlendirirken çok farklı terminolojiler kullanmakta, sorunların 

çözülebilir olmaktan çıkıp hastalar arasında “efsaneleşmesine” yol açmaktadır.  

Bu derlemenin amacı öncelikle tendonların yapısı hakkında kısa bir bilgi vermektir. 

Ardından, bu bilgileri kullanarak tendon sorunları hastalanan bölgelere ve hastalanma 

mekanizmalarına göre isimlendirilecek, ayrıca bu hastalıklar arasında ayırıcı tanı 

yapabilmek için pratik bazı yöntemler sunulacaktır. 

 

Tendon Anatomisi 

Tendonlar içinde rahatça kayabilecekleri tünellerde yerleşiktirler.  Bu tüneller fibröz 

yapılı tüpler şeklinde olduğunda tendon kılıfı olarak isimlendirilir (Şekil 1). Tendon 

kılıfının iki katmanı bulunur (Şekil 2): (1) Sert, kalın yapılı dış katman (parietal tabaka) ve 

(2) yumuşak, ince yapılı iç katman (viseral tabaka). İç tabaka tendona komşudur ve kılıfın 

içinde yer alan kaygan sıvıyı da salgılar. İç tabaka eklemlerin de içini döşeyen sinovya ile 

benzer karakterde olduğu için kılıf içinde yer alan tendonlar “intrasinovyal tendonlar” 

olarak adlandırılırlar. Örneğin fleksör tendonların hemen tümü bu grupta yer alırlar. 

Retinakulumlar tendonları kemiklerin belli bölgelerine tespit eden, kendi yollarında 

seyretmesini sağlayan fibröz  bantlardır. Kılıfların retinakulum ile olan sürtünmeleri 

önemli bir tahriş ve kronik hastalık sebebidir.  

 

Bazı kılıflı tendonlarda iç tabaka ile tendon arasında yumuşak bir bağ dokusu daha yer 

alır. El bileğinde, karpal tünel içindeki fleksör tendonlar bunun için tipik bir örnektir (Şekil 

2). Genellikle eklem içinde veya yakın komşuluğunda yer alan, hareket miktarları sınırlı 

bir grup tendon ise (patellar tendon, omuzun döndürücü manşeti ve aşil tendonu gibi) 

belirli bir kılıfa sahip değildir. Bunlara ekstrasinovyal tendonlar adı verilir (Şekil 3).  

 
 
Şekil 2: Karpal tünel bölgesinden bir kesit. Hibrid 

yapılı bir tendon örneği. 

  Şekil 1: Kılıf içinde yer alan bir 

tendonun şematik gösterimi. 
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İntrasinovyal tendonların kanlanması kılıfın iç ve dış tabakalarının birleştiği ve içeriye 

açılan bir tünel oluşturdukları mezotenon bölgesinden geçen kan damarları yardımıyla 

olmaktadır (Şekil 4).  

Tendonun kılıf içinde olup olmaması tendonun yaralanma sonrasındaki iyileşme 

mekanizmasını önemli şekilde etkilemektedir. Kılıf içindeki tendon yaralandığında 

öncelikle intrensek, yani tendonun kendi içinden gelen hücreler ile iyileşir. Bu nedenle 

çevreyle olan ilişkisi azdır ve yapışıklıkların daha az olması mümkündür. Ekstrasinovyal 

tendonlarda ise çevreden gelen hücreler ve faktörler yardımı ile iyileşme daha baskındır. 

Bu nedenle ekstrasinovyal tendonların iyileşmesi sırasında yapışıklıklar daha fazla 

gözlenir.  

Tendonlar görevlerini yerine getirirken gerilme kuvvetleri ile karşılaşırlar. Bu kuvvetin 

etkisi ile tendonda uzama ortaya çıkar. Tendon orijinal boyunun %4’ü kadar uzadığında 

histolojik yapısında ilk değişiklikler, mikro yırtıklar ortaya çıkmaya başlar. Bunlar zamanla 

tamir olabilir, ancak sık tekrarlamaları durumunda tamir kapasitesini aşarak birikici 

olabilirler. Günümüzde fizyolojik sınırın %8 düzeyinde olabileceği, bunun üzerine 

çıkıldığında tendonda makroskopik yaralanmanın başladığı kabul edilmektedir.  Sağlıklı 

bir tendonun kopması (rüptür) ise daha yüksek oranda (>%10 – 14) uzamalarda söz 

konusu olmaktadır. 

 
Şekil 5: Tendonun uzaması ile yaralanma olasılığı arasındaki ilişkiyi gösterir grafik. 

Şekil 4: Tendon kılıfının varlığına göre 

tendonların sınıflandırılması. 

Şekil 3: Kılıf içinde yer alan tendonların 

beslenmesi mesotenon bölgesinden ulaşan 

damarlar yardımıyla olmaktadır. 
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Tendonların hastalıkları ve isimlendirilmesi 

Vücuttaki dokuların hastalıklarının adlandırılmasında ya anatomik yerleşimi ya da 

hastalığın etiyolojisi temel alnmalıdır. Tendon sorunlarının isimlendirilmesinde bugüne 

kadar kullanılmış olan çok sayıda terimin büyük kısmı bu koşullara uymamaktadır. 

Aşağıda tendon sorunları nedenlerine göre sınıflanılarak özetlenmiş, yerleşimleri de 

dikkate alan doğru isimlendirme önerileri sunulmuştur. 

Doğumsal sorunlar 

Tendonların doğumsal anomalileri beklendiğinden sıktır. Bir kısmı hemen doğumda fark 

edilir ve sıklıkla diğer majör anomalilerle birlikte olurlar. Bunların dışında kalan doğumsal 

sorunlar günlük aktivite sırasında önemli bir sıkıntıya neden olmaz, genellikle spor 

aktiviteleri sırasında ağrıya neden olurlar.  

Aksesuar tendonlar: Fazladan bir tendonun bulunması durumudur. En sık ayak bileği 

çevresinde gözlenir (Şekil 7 ve 8). Ek tendon asıl tendondan daha incedir ve farklı bir 

noktaya yapışabilir. Eğer aynı büyüklükte birden fazla tendon varsa ve hangisinin esas 

tendon olduğu anlaşılamıyorsa buna duplikasyon adı verilir (Şekil 6).  

   
 

 
 

Dejeneratif sorunlar 

Tendinozis: Tendonun altta yatan inflamasyon veya başka bir neden olmadan, kendi 

içinden başlayarak dejenere olmasına tendinozis ismi verilmektedir (Puddu, 1976). 

Tendinozisin klinik bulgu vermesi şart değildir, ancak örneğin aşil tendon kopması 

olgularının önemli bir kısmında kopma öncesinde tendinozis bulunmaktadır.  Bu 

dejenerasyonun kronik zorlanmalara bağlı (mekanik), yetersiz kanlanma ile ilişkili 

(vasküler) veya henüz tam açıklanamayan nörojenik kökenleri olabileceği iddia 

edilmektedir. Florokinolon grubu antibiyotiklerin tendonlarda tendinozise yol açabildiği 

bilinmektedir.  

Şekil 6: Aksesuar soleus kası 

(AS). 

Şekil 8: Aksesuar peroneal kas, peroneus quartus (PQ) 

 
Şekil 7: Biceps tendonu 

duplikasyonu 
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Dejenere olan tendon bölgesinde zaman içinde 

tendon yapısından farklı bir dokunun geliştiği gözlenir. 

Buna metaplazi denir. Metaplazi sonucunda kemik, 

kalsifikasyon, mukoid, lipoid, fibrinoid, hiyalen veya 

fibrokartilajinöz karakterli yeni doku oluşması 

mümkündür (Şekil 9). Metaplazi türü tendona ve 

yerleşimine göre özellik gösterir. Omuz rotator 

manşetinde ve aşil tendon cisminde mukoid 

dejenerasyona sık rastlanırken, kalsifikasyon aşil 

tendon distalinde ve yine rotator manşette sıktır. 

İnsersiyonel tendinopati: Tendonların kemiğe yapışma 

noktalarına yakın kısımlarında ortaya çıkan dejeneratif 

bir süreçtir. En sık patellar tendonun patellaya 

yapışma bölgesinde ve aşil distalinin kalkaneusa 

yapışma noktasında karşımıza çıkar. Histolojisinde 

yapım ve yıkım birlikte görülür. Tendinozisten farklı 

olarak, tendonun bazı kısımlarının gerektiği kadar yük almayabileceği ve bu nedenle 

dejenerasyonun başladığı iddia edilmekte birlikte henüz kesinlik kazanmış bir neden 

bulunmamaktadır. 

İnflamatuar sorunlar 

İnflamasyon hücrelerinin yokluğu tendinozisin tanımının ana noktasıydı. Tendinozisin 

aksine, tendonda veya çevresindeki dokularda inflamasyon hücrelerinin varlığı ile 

seyreden hastalıkları karşımıza çıkabilmektedir. İnflamasyonun kaynağı sıklıkla tendonu 

çevreleyen sinovyal doku, nedeni ise romatizmal hastalıklar veya bölgedeki tahriştir. Bu 

patolojileri hastalanan dokuya göre isimlendirmek doğru olacaktır.  

Paratendinit: Tendonun kendisi sağlıklı olduğuna, çevre dokularda inflamasyon varlığına 

işaret eden bir terimdir. Tenosinovit kılıf ve sinovyanın inflamasyonunu gösterir. 

Tenosinovit olarak da adlandırılabilir.  

Tendinitis: Tendon cisminde inflamasyon vardır. Örnek olarak iliotibial bantta, femur 

lateral epikondiline sürtünme sonucu ortaya çıkan inflamasyon gösterilebilir. 

Pantendinit: Hem tendonda hem de çevre dokularında inflamasyon vardır. 

Travmatik sorunlar 

Tendon kopması: tendonun cismi içinden gerçekleşir. İki ucunda dikişe izin verebilecek 

kadar tendon kalmıştır. En sık aşil, biseps uzun başı, kuadriseps tendon, pateller tendon, 

triseps tendonlarında kopma olur.  

Tendon avulziyonları: Tendonun kemiğe yapıştığı yerden ayrışmasıdır. Tamirinde kemik – 

tendon dikiş teknikleri kullanılır. Bazen tendon ayrılırken bir parça kemiği de birlikte 

koparır. Buna avulziyon kırığı ismi verilir. En sık aşil tendonunun kalkaneustan, 

hamstringlerin pelvisten, iliopsoasın trokanter minor apofizinden kemik parça koparması 

ile karşılaşılır. 

Tendon çıkıkları: Tendonun içinde bulunduğu kemik oluktan, oluğun üzerini kapatan 

fibröz bantı (retinakulum) yırtarak çıkması zaman zaman karşılaştığımız bir durumdur. En 

sık ayak bileğinde peroneal tendonların ve omuzda biseps tendonu uzun başının çıkığı ile 

karşılaşmaktayız. 

Şekil 9: Aşil yapışma bölgesinde ve 

aşil içinde kemiksel metaplazi 

gelişmiş. 
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Şekil 11: Aşil tendon kopması olan 

hastada klinik görünüm. Ok oluşan 

boşluğa işaret ediyor. 

 

Şekil 12: Şekil 10'daki hastanın sağlam 

tarafının görünümü. 

Tendon yırtıkları: Sıklıkla daha önce dejenere olan bir tendonda ortaya çıkan longitudinal 

yırtıklardır. Yırtık zamanla veya birden oluşabilir. Tendonun aktivitesi devam etse de 

ağrılı ve zayıftır. Peroneal tendonlarda, biseps tendonunda sık gözlenir. 

İnfeksiyon ile ilişkili hastalıklar 

Tendon kılıfı infeksiyonları: Sporcularda tendon kılıfının nonspesifik ve spesifik 

infeksiyonları ile nadiren de olsa karşılaşmaktayız. Gerçek aciller arasında yer alan bu 

tablo günümüzde sıklıkla diyabetik hastalarda karşımıza çıkmaktadır.  

Tendon sorunlarında tanı yaklaşımı 

Diğer tüm hastalık ve yaralanmalarda olduğu gibi tendon sorunlarında da öncelik öykü ve 

klinik değerlendirmede olmalıdır. Yakınmaların ortaya çıkış şekli, süresi bize tanı 

koymada yardımcı olabilir. Örneğin bir maç sırasında baldıra “taş çarpması” hissi ve 

aniden ortaya çıkan ağrı hemen her zaman aşil tendon kopmasıdır. Buna karşılık uzun 

süreden beri devam eden ağrısız şişlik hemen her zaman tendinozis ile açıklanacaktır.  

Tendonun devamlılığının kaybı, yani kopması muayene sırasında kolaylıkla saptanır. Aşil, 

kuadriseps tendonu gibi yüzeyel seyirli tendonların trasesinde boşluk oluştuğu 

gözlenebilir (Şekil 10 ve 11). Yüzeyel olmayan tendonların kopmasında ise kasın 

toplanması gözlenerek, indirekt yolla tanı koyulabilir (Şekil 12).  

Şekil 10: Sol kolda biseps tendonu proksimal uzun başında kopma olan hasta. 

Sol tarafta biceps kasının distalde toplandığı gözleniyor. 
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Bir diğer bulgu tendon üzerindeki şişliktir. Muayene sırasında şişlik parmakla tutulur 

(Şekil 13). Eğer şiş bölge tendon hareketleri ile yer değiştirmiyorsa, şişliğin tendon kılıfına 

ait olduğu düşünülür. Şiş bölge tendon ile birlikte hareket ediyorsa o zaman tendonun 

kendisi şişmiştir, buna yönelik tanılar akla gelmelidir. Şişliğin ağrısız olması dejeneratif, 

ağrılı olması inflamatuar nedenleri ön plana çıkaracaktır. 

Görüntüleme yöntemlerine hemen her hastada başvurmaktayız. Radyografi her zaman 

ilk tercih edilen yöntem olmalıdır.  Avülziyon kırıklarında, kalsifikasyonlu ve ossifikasyon 

alanı içeren tendon dejenerasyonlarında radyografi hızlı ve detaylı bilgi sağlayacaktır 

(Şekil 14).  

Manyetik rezonans görüntüleme yöntemi yumuşak dokuların patolojilerindeki duyarlılığı 

ve kesit anatomisi sunması sayesinde tendon sorunlarında en yaygın kullanılan 

görüntüleme yöntemidir.  

      

 

 

Şekil 13: Şişlik bölgesinin hareketine göre sorunlu anatomik bölgenin tespiti. 

Şekil 14: Aşil tendon avulziyonu olan hastanın 

radyografik ve MRG görünümü 

Şekil 15: Aşil tendinozisinde 

kalınlaşmış tendonun MRG 

görünümü. 

Şekil 16: Sağ omuzda rotator manşet 

yırtığının MRG görünümü. 
Şekil 15: Patellar tendonun 

patellaya yapışma yerinde 

tendinit bulguları 
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Stres Kırıkları 
Dr. Emin ERGEN 

 
 

 Spora katılımın artması ile birlikte birçok sorunun ortaya çıktığı 

izlenmektedir. Bu sorunlardan birisi de kemikler üzerine mikrotravma etkisi ile 

oluşan stres reaksiyonlarıdır. Önceleri kırık şeklinde tanımlanan stres 

reaksiyonları son yıllarda klinik bulgulara göre sınıflandırılmıştır. Bu 

kriterlendirmelere göre stres reaksiyonları tam bir kırık olmadan önce 

saptandığında ilerlemesi önlenebilir. Spor, dans ve fiziksel etkinliklere bağlı 

ortaya çıkan bu patolojinin doğru isimlendirilmesi ve sınıflandırılması önem 

taşımaktadır. 

Patofizyoloji 

 

Fizyopatoloji 

Kemik üzerinde ortaya çıkan stresler, öncelikle bir vasküler konjesyon ve 

trombozise yol açmaktadır. Bu süreci osteoblastik ve osteoklastik aktivitenin 

dengesizliğini de içeren bir rarefaksiyon (hücresel yoğunluk azalması) takip eder. 

Trabeküler yapı zayıflamıştır ve önce bir mikrofraktür ardından da tam kırık 

gelişebilir. Süreç erken fark edilebilirse kırığa yol açan gelişme durdurulabilir.  

Kemikler de kas dokusu gibi zorlanmalara uyum sağlayabilmekle beraber sıçrama 

gibi etkinliklerde bazen vücut ağırlığının 10-12 misli yük altında 

kalabilmektedirler. Böylece torsiyonel ve bükülme etkisi altında kalan kemiklerde 

bozulmalar olabilmektedir.  Wolff yasasına göre kemikler dirence maruz 

kaldıkları ölçüde gelişme göstermektedirler. Örneğin yatak istirahati kemik 

mineral yoğunluğunu (KMY) azaltmakta, egzersize katılım ise sedanterlere oranla 

KMY’u arttırmaktadır. Osteoblastik ve osteoklastik aktivitelerin bir dengesi söz 

konusudur. Bu dengeyi aşan osteoklastik aktivite kemikte zayıflamaya yol 

açmaktadır ancak bu sınırın saptanması her zaman mümkün olamamaktadır.  

Nedenler 

Bozulmuş kemik homeostazisi ve yetersiz onarım kemik stres reaksiyonu ve 

kırıklarında temel etkenlerdir. Bazı etkenler ise zemin hazırlayıcı (predispozan)  

rol oynarlar;  

İçsel (sporcuya ait) etkenler  

o Düşük kemik mineral yoğunluğu  

o Alt ekstremitede uzunluk farkları ve dizilim bozukluğu  

o Ayakta yapısal bozukluk 

o Boy uzunluğuna bağlı duruş bozukluğu 

o Kas yorgunluğu ve genel yetersiz kondisyon 

o Kas zayıflığı 

o Kemik patolojileri 

o Menstrüel/hormonal düzensizlikler 

o Kalıtımsal yatkınlık 

Dış (sporcuya ait olmayan) etkenler 
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o Yoğun antrenman 

o Kemik zorlanmasına yatkın spor dalları (örneğin ; koşu – tibia, 

voleybol-metatars ve pars intervertebralis, tenis-naviküler kemik, 

gibi) 

o Zemin 

o Antrenman rejimi değişikliği (örneğin antrenör değişikliği)  

o Uygun olmayan (veya eski) antrenman ayakkabısı 

o Sigara kullanımı 

o Yetersiz beslenme (yetersiz enerji ve kalsiyum alımı) 

o Bazı ilaçlar (kronik steroid kullanımı) 

 

      Tanı  

       Her patolojik durumda olduğu gibi stres reaksiyonlarında da uygun bir iyileşme 
süreci sağlanabilmesi için tanının yönlendirici değeri çok önemlidir. Kemik iyileşmesi 
zaman alan bir süreçtir ve bu süreci hızlandırdığı bilinen spesifık bir tedavi yaklaşımı 
henüz yoktur. Tanı için geçen süre yaklaşık 12-13 hafta kadardır. İyileşme için geçen 
süre de buna paraleldir. Dolayısıyla ne kadar erken tanı konabilirse o kadar erken 
spora dönüş şansı yaratılmış olabilir. 

Şekil : Kemikte yüklenmeye bağlı olarak 

ortaya çıkan reaksiyonlar ve değişimlerin 

gözlenmesi 

 

 

Pain : Ağrı, Bone strain : Kemik yüklenmesi, Silent stress reaction : Sessiz stress 

reaksiyonu, stress reaction : stress reaksiyonu, stress fracture : stress kırığı, CT or 

X-ray changes : CT veya direk grafi değişiklikleri) 

 

Anamnez 

Detaylı bir anamnez ve dikkatli bir klinik muayene stres reaksiyonundan 

şüphelenmek için yeterlidir. Bazı spor disiplinlerinin özel lokalizasyon gösteren 

kemik reaksiyonları ile ilişkisi bulunmaktadır.  Örneğin  atıcılarda  klavikula,  

tenisçilerde  humerus,  tekerlekli  sandalye sporcularında radius ve ulna, 

jimnastikçilerde navikular, voleybolcularda pelvis ve koşucularda alt  ekstremite  

kemikleri  örnek  verilebilir.  Antrenman  programında  artış  şeklindeki  ani 
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değişiklikler tekrarlayan mikrotravma riskini yükseltir. Bu tip antrenmanların sert 

(asfalt, beton) zeminlerde yapılması stres reaksiyonu için ipucu oluşturur. 

 

ANAMNEZ 

 Spor dalı 

 Antrenman değişiklikleri 

 Zemin özelliği 

 Ağrının tipi ve süresi 

 Ağrının yeri 

 

Klinik muayene 

Eğer etkilenen kemik yüzeyel ise palpasyonla hassas, hatta ağrılıdır.  

Sporcu ağrı nedeniyle koşu, hatta yürüyüş kalıbını değiştirmiş olabilir. Uzun 

zamandan beri devam eden ağrılı durum nedeniyle sporcu antrenmanları 

aksatmışsa ilgili tarafta kullanılmamaya bağlı kas atrofisi gözlenebilir. Etkilenen 

bölgede nadiren şişme ve sıcaklık bulunabilir. Geç dönemde ise kallus 

formasyonu nedeniyle sertlik saptanabilir. Klinik olarak anamnez ve muayenenin 

ardından bulguların varlığına göre stres reaksiyonu veya kırığından şüphelenilir 

(Loştz-Ramage&Zernicke, 1996) 

 

KLİNİK MUAYENE 

 Hassasiyetin – ağrının yeri 

 Ağrı 

 Şişme, sıcaklık 

 Hareket kalıbı değişiklikleri 

 Kullanılmamaya bağlı atrofi (geç dönem) 

 Kallus palpasyonu (geç dönem) 

     ŞÜPHE ETMEK   !!! 

 

Ayırıcı tanı 

Stres reaksiyonlarındaki ağrı aktivite ile ilgilidir. Ancak dinlenik durumda 

da ağrı olması başka patolojilerin ekarte edilmesi gereğini doğurur. Tümör, 

enfeksiyonlar ve çevre dokulardaki enflamatuar hastalıklar ayırıcı tanıda dikkate 

alınan patolojilerdir. Aşağıda belirtilen patolojiler tibial stres reaksiyonlarını taklit 

etmektedirler (Reid,1992) 

 

AYIRICI TANI 

 Tümör (osteojenik sarkoma, osteoid osteoma) 

 Enfeksiyon (osteomyelit) 

 Enflamatuar hastalıklar 

 Shin splint’ler 

  Medial ve posterior tibial stres sendromu 

  Tendinozisler 

  Kas çekme-zorlanmaları 
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  Bursitler (örn; pes anserinus) 

  Kronik kompartman sendromu 

  Fasya hernileri 

  İnterossöz membran zorlanmaları 

  Kas insersiyo ve orijin kopmaları 

 

Laboratuvar yöntemleri 

 

Bazı durumlarda klinik tanının aşağıdaki laboratuar yöntemleriyle desteklenmesi 

gerekebilir. 

 

LABORATUVAR YÖNTEMLERĠ 

 Direkt grafiler 

 Kemik sintigrafisi 

 Bilgisayarlı tomografi 

 Nükleer manyetik rezonans görüntüleme 

 Termografi 

 Ultrasonik emisyon 

 Kseroradyografi 

 

Direkt grafiler 

Her ne kadar başlangıçta negatif bulgu verse de iyi bir direk grafi 

başlangıçtan birkaç hafta soııra tanıda önemli rol oynayabilir. Periost boyunca 

önce bir kalınlaşma, ardından saç teli inceliğinde lineer fıssür hattı şüpheleri 

doğrular. Direk grafilerin ayrıca izlemede önemli katkısı vardır. 

 

DĠREKT GRAFĠLER 

 Başlangıçta negatif (-) 

 Ucuz 

 Saç teli inceliğinde fissür hattı 

 Periostal kalınlaşma 

 Periostal kallus (erken dönem) 

 Endosteal kallus (geç dönem) 

 

 

Sintigrafi 

Spesifik olmamakla birlikte, bu inceleme yöntemi stres reaksiyonlarında 

belirtilerin başlangıcından 2-8 gün sonraki erken bir dönemde dahi bulgu 

verebilir. Direkt grafilerin 2-3 hafta sonra bulgu vermesi özelliğiyle 

karşılaştırıldığında klinik olarak duyarlı bir yöntem olduğu düşünülmektedir.  

Sporcu antrenmanlara dönebilecek duruma gelse bile, pozitif sintigrafik bulgular 
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12 ay kadar daha devam edebilir. Büyüme dönemindeki gençlerde epifiz 

bölgelerinde patolojik  olmayan  tutulumlar  görülebilir.  Yaklaşık  %10-20  

kadar  yanlış  negatif  sonuç alınabilmektedir. Bunun nedeni yüklenmelere bağlı 

stres reaksiyonlarında hızlanmış kemik remodelasyonudur. Sonuçlar stres 

kırıklarını göstermezler. Ayrıca antrenmanlarda kas-kemik yapışma yerlerinde 

meydana gelen periostal streslere bağlı olarak denatüre proteinlerle birleşen 

radronükleidler sonucu lineer  tutulum  görüntüleri  de  alınabilir.  Bunlar  da  

stres  reaksiyonu  veya  kırıklarıyla karıştırılmamalıdır. 

 

KEMĠK SĠNTĠGRAFĠSĠ 

 Artmış teknesyum 99 tutulumu 

 Nonspesifik 

 2-8 gün kadar erken bulgu 

 12 aya kadar uzamış pozitif bulgular 

 %10-20 yanlış (+) bulgular 

 

Sintigrafinin ayrıca aşağıdaki durumlarda endike olduğu hatırlanmalıdır 

(Reid,1992) 

 

SĠNTĠGRAFĠ ENDĠKASYONLARI 

 Ağrının şiddeti ve süresi stres reaksiyonu veya kırığı ile uyuşmuyorsa 

 Semptomlar artış gösteriyorsa 

 Gece ağrıları varsa 

 Atipik lokalizasyon söz konusuysa 

 Palpe edilemeyen lezyon varsa 

 Semptomlara rağmen negatif direkt grafi alınıyorsa 

 Diğer yöntemlerle tanı konulamıyorsa 

 Enfeksiyon-tümör olasılığı ekarte edilmek isteniyorsa 

 

Bilgisayarlı Tomografi 

Kalkaneal, metatarsal ve vertebra stres kırıkları gibi bazı özel 

lokalizasyonlarda değerli olan   bilgisayarlı  tomografinin  rutin  olarak  kullanımı  

azdır.  Deneyimli  uzmanların değerlendirmesine ihtiyaç duyulabilir. Daha geç 

dönemlerde periostal ve subperiostal stres reaksiyonlarında rezolüsyonu iyi 

olduğundan, direk grafilere tercih edilebilir. 

 

Nükleer Manyetik Rezonans Görüntüleme 

Uzun süren randevu bekleme süreleri, yüksek maliyet gibi nedenlerle 

manyetik rezonans görüntüleme stres reaksiyonlarının tanısında tercih edilen bir 

yöntem değildir. Femur boynu stres reaksiyonu ve kırıklarında olduğu gibi derin 

lokalizasyonlarda yardımcı olabilir. Tı ağırlıklı kesitlerde lineer sinyal kayıpları 

şeklinde görülürler. Bazen bu hat boyunca hipointens bir alan izlenebilir. T2 
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ağırlıklı görüntülerde eğer fokal ödem yoksa bu hat hiperintens izlenir. MR 

görüntüleri kemikte lizis başlamadan belirmemektedir. Bu nedenle ancak geç 

dönemde yararlı olabilmektedir (Osteaux M.et a1.,1991). 

 

Termografi 
Ülkemizde pek kullanılmayan bu yöntem aslında oldukça ucuzdur. Ancak 

yüzeyel kemiklerdeki  patolojilerin  izlenmesinde,  spora  dönüşün  

monitörizasyonunda  yardımcı olabilmektedir. Rutinde fazlaca yer almamaktadır. 

 

Ultrasonik Emisyon 

Tedavi amaçlı ultrasonun stres reaksiyonlarının tanısında kullanılması 
mümkündür. 3 cm. çapında başlıkla 0.75 mHz ses dalgalarının etkilenen kemik üzerine 
direk olarak gönderilmesi rahatsız edici bir hassasiyete, basınç hissine hatta ağrıya yol 
açmaktadır. Bu yöntem ancak ek bir yardımcıdır. Tek başına tanı amaçlı 
kullanılmamaktadır. Skafoid kemik reaksiyonlarında erken dönemlerde direk grafilere 
üstünlüğü olabilir (Reid,1992). 

 

Sınıflama 

Çoğu kaynakta  sporcularda tekrarlayan  mikrotravmalara bağlı  ortaya 

çıkan  kemik patolojisi sadece stres kırığı olarak adlandırılmaktadır. Oysa henüz 

kırık hattı oluşmadan kemik dokunun verdiği bir reaksiyon söz konusudur. Bu 

nedenle güncel yaklaşımlarda bir sınıflama yapılması daha doğru olacaktır. Grade 

4 olarak tanımlanan bir stres kırığı öncesinde kemik reaksiyonları görünmekte ve 

bunlar klinik bulgular açısından olarak farklılıklar göstermektedir 

 

Tedavi  

Stres reaksiyonları ve kırıklarının henüz özel bir tedavisi yoktur. Kemiğe 

binen yüklerin azaltılması için antrenman modifikasyonu yapılmalıdır. 

Lokalizasyona uyan kemiklere yük vermeden  kondisyonel  çalışmalar  devam  

edebilir  (Örneğin  yüzme,  kuvvet  egzersizleri gibi). Klinik izlem ile yükler 

tedrici olarak arttırılabilir. Osteoporoz gibi eşlik eden patolojiler ayrıca tedavi 

edilmelidir. Ekstrakorporeal şok dalga tedavisiyle (ESWT) tedavide olumlu 

sonuçlar alındığına ilişkin araştırma sonuçları bulunmaktadır. Ayrıca 

bifosfonatlar reçetelenebilir. Spora ve aktiviteye dönüş içni, patolojiye ait 

semptomların iyice belirginleşmesi ve spora katılımın kısıtlanması için geçen 

süre kadar bir zaman dilimine ihtiyaç duyulduğu ifade edilmektedir. Örneğin tanı 

konuluncaya kadar geçen süre 6 hafta ise, spora dönüş için gerekli olan ve 

aktivite kısıtlaması gerektiren minimum süre 6 hafta kadardır.  

Tablo : Bazı stres kırıklarında tedavi ve istirahat süreleri  

Stres Kırığı Tedavi 

Femur boynu En az 1 hafta yatak istirahati sonra 

yavaş yüklenmeler 

Deplase kırıkta cerrahi düşünülmeli 
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Talus (lateral process) 6 hafta alçılı immobilizasyon / varsa 

fragmanın cerrahi olarak eksizyonu 

Naviküler 6 hafta alçılı immobilizasyon 

Metatars başı 4 hafta alçılı immobilizasyon 

Sesamoid kemik  4 hafta alçılı immobilizasyon 

5.metatars başı  Perkutan vidalı fiksasyon veya alçılı 

immobilizasyon 

Anterior tibial korteks 6-8 hafta koltuk değneğiyle yüksüz 

aktivite veya intramedüller vidayla 

fiksasyon  

 

ÖNLEM 

Halen kanıta dayalı tıp çerçevesinde stress reaksiyonları ve kırıklarının 

önlenmesine yönelik bir yöntem bulunmamaktadır. Sınırlı sayıdaki araştırma 

ayakkabıların şok emici özelliğinin alt ekstremitede stress kırığına karşı 

koruyuculuğu olduğunu bildirmektedir. Germe egzersizleri veya kalsiyum 

alımının da koruyuculuğu tartışmalıdır. Erken tanı en önemli yaklaşım olarak 

kabul edilmektedir.  

 

SINIFLAMA (Jones et al.,1989 , Grimston & Zernicke, 1993) 

  Grade 0  Grade 1 Grade 2 Grade 3

 Grade 4 

 

Yanıt   Normal  Hafif Stres Orta Stres Ciddi Stres

 Stres 

  Remodelasyon Reaksiyonu Reaksiyonu Reaksiyonu

 Kırığı 

Saptama 

Sintigrafi  (+)      (+)  (+)  (+) 

 (+) 

Direkt grafi    (-)  (-/+)  (+) 

 (+) 

 

Yapısal Asemptomatik  Yok  Yok  Belirgin

 Bozulma 

Değişiklik        palpabl kitle  

 

Ağrı     Lokal  Lokal  Belirgin/ciddi

 Şiddetli 

Aktivitede    (+)  (+)  (+) 
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Dinlenik    (-)    (+) 

 

Hassasiyet      (+) 
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Resim 1 : 21 yaşında profesyonel futbolcuda iskium kolunda stress kırığı (CT AP 

görüntüsü) 

 
Resim 2 : Aynı olgunun MR görüntüsü (Horizontal kesit) 
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Sıcak Hava Şartlarında Egzersiz – Sıvı Elektrolit 

Replasmanı 
Dr. Sadi KURDAK 

 

Günümüzde dünyanın en çok ilgi çeken spor dallarının başında futbol gelir.  Modern 

yaşamın ekonomik ve sosyal gerçekleri nedeniyle futbol önemli bir meta halini almıştır. 

Gelişmelerin kaçınılmaz bir sonucu olarak da; futbol sezonları uzamış ve sporcular yıl 

içinde çok farklı çevresel koşullarda maç ya da antrenman yapmak zorunda kalmışlardır.   

Sıcak ve nemli ortamlarda yapılan sportif karşılaşmanın sayısı da bu nedenle artmıştır.  

Öte yandan yapılan çalışmalarda havanın sıcak olmasından kaynaklanan stresin, 

futbolcuları en çok zorlayan çevresel sorunların başında geldiği gösterilmiştir. Bu özelliği 

nedeniyle sıcak havalarda yapılan sportif aktivitelerde, futbolcuların sağlığından sorumlu 

olan ekibin sıcaklıkla ilgili hastalıklardan korunma ve tedavisi hakkında ayrıntılı bilgiye 

sahip olması gerekir.   

 

İnsanlar vücut iç sıcaklığının 10oC azalmasını tolere edebilirken, artan iç sıcaklık için bu 

rakamın 5oC olduğu bilinmektedir. Yapılan çalışmalarda iskelet kaslarının kasılması 

sırasında ortaya çıkan toplam enerjinin yaklaşık % 25’lik bir bölümünün mekanik enerjiye 

dönüştürüldüğü, geri kalan % 75’inin ise ısı enerjisi olarak serbestleştiği gösterilmiştir.  

Bu nedenle fiziksel aktivite sırasında vücut iç sıcaklığında artış olması beklenilen fizyolojik 

bir yanıt olarak yorumlanır. Ancak sıcak havalarda yapılan sportif aktivitelerde vücut 

sıcaklığındaki artış tolerans sınırlarını zorlamaya başlar.  Yükselen vücut sıcaklığı bir 

yandan homeostatik tepkimeler bütününü olumsuz etkilerken, bir yandan da sportif 

performansta azalmaya neden olur. Hipertermiyi önlemek ya da olası olumsuzlukları en 

aza indirmek için yapılacak uygulamalar sporcu sağlığının korunması yanında 

performansının da artırılabilmesi için önemlidir.  

 

Termoregülasyon 

 

Üst düzeydeki elit sporcular egzersiz sırasında metabolizma hızını, dinlenim koşullarına 

göre 15 – 20 kat artırabilir.  Bir sporcuda metabolizma hızının 20 kCal/dk gibi yüksek bir 

seviyeye ulaştığı durumlarda, vücut sıcaklığını dengede tutmak için gereken savunma 

sistemlerinin hiç birinin devreye girmemesi, iç sıcaklığın 1oC /5 – 7 dk artmasına neden 

olur. Böylesi bir durumda sporcu yaklaşık 30 dakika içinde vücut sıcaklığındaki aşırı artış 

nedeniyle ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kalır. Hipertermik koşullarda devreye giren 

fizyolojik savunma mekanizmaları; öncelikle yaşam, sonrasında da sportif performans 

açısından önemlidir. 

 

Sıcaklık vücuttan kondüksiyon, konveksiyon, radyasyon ve/veya buharlaşma yoluyla 

uzaklaştırılır. Konveksiyon ve kondüksiyonda ısı, sıcak cisimden serin cisme aktarılır.  

Kondüksiyon ile kaybedilen ısı miktarını, birbirlerine temas eden iki yüzey arasındaki 

sıcaklık farkı belirler.  Kondüksiyonda ise ısı aktarımı katı bir cisim ile etrafında hareket 

eden hava ya da sıvı arasında gerçekleşir.  Serin hava koşullarında ve özellikle de 

radyasyonun etkisinin en aza indirildiği ortamlarda, bu yolla kaybedilen ısı miktarı vücut 
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sıcaklığındaki yükselmeyi engellemeye yeterli olur. Buna karşın sıcaklık kaybı ortam 

sıcaklığının vücut sıcaklığına eşit ya da daha yüksek olduğu koşullarda yapılan fiziksel 

aktivitelerde terleme ve terin buharlaşması yoluyla sağlanır.  Sıcak ve kuru ortamlarda 

sıcaklığın  %98’i buharlaşma ile kaybedilirken, havadaki nem oranın artması 

buharlaşmayı olumsuz etkiler ve ısı kaybı azalmaya başlar. Bu nedenle sıcak havayla ilgili 

yorumları yaparken, ortam sıcaklığıyla havadaki nem oranını bir arada değerlendirmek 

gerekir. 

 

Spor yaparken vücut sıcaklığında gözlenilen artışın ortam sıcaklığıyla ilişkili olduğu 

bilinmektedir.  Yapılan çalışmalar üst düzey sporcularda vücut iç sıcaklığının uzun süreli 

egzersizlerde 40oC’ın üstüne çıkabildiği rapor edilmiştir.  Buna karşın vücut sıcaklığının 

kontrolsüz olarak artması durumunda vücut sıcaklığının 40.5oC’ı geçmesi sıcak çarpması 

olarak tanımlanan durumun ortaya çıkmasına neden olabilir.  Burada, daha düşük iç 

sıcaklıklarda gözlemlenen sıcak krampları, sıcak senkopu, sıcaklık tükenmesi gibi 

durumlardan farklı olarak, yaşamsal açıdan çok daha tehlikeli sonuçları olabilen patolojik 

bir tablo tanımlanmaktadır (Tablo 1). Hastalık yorgunluk, baş dönmesi, bulantı, kusma, 

kognitif işlev kaybı gibi görece hafif bulgularla seyredebileceği gibi, ağır olgularda 

hipotansiyon, terlemenin durması, koma ve çoklu organ yetmezliği gibi ciddi bulguların 

ortaya çıkmasına neden olur.  Bu nedenle termal stresin kompanze edilememesi sporcu 

için hayatı tehdit eden bir tablonun ortaya çıkmasına neden olur. 

 

Tablo 1: Klinik açıdan anlamlı vücut sıcaklık değerleri (oC) 

 

> 45 Acil tedavi yapılmadığında büyük olasılıkla ölüm 

> 40.5  Sıcak çarpması 

> 39.5 Belirgin hipertermi 

38.5 – 39.5 Orta derecede hipertermi (sıcaklık tükenmesi) 

37.2 – 38.5 Hafif hipertermi 

36.5 - 37 Normotermi 

 

Hipertermi çalışmalarında kullanılan deney modellerinde çoğu kez, sabit bir yükleme ile 

gerçekleştirilen fiziksel aktiviteler sırasında ortaya çıkan termal yanıt değerlendirilmiştir.  

Buna karşın son yıllarda yapılan bir seri çalışmada, sıcak havada oynanan futbol 

maçlarında da sporcuların iç sıcaklığının 40oC’ın üstüne çıkabildiği gösterilmiştir.  Maç 

sırasında futbolcuların zaman zaman durduğu, yüksek şiddetli fiziksel aktivitelerin maçın 

toplam süresi göz önüne alındığında çok da uzun bir zaman dilimini kapsamadığı ve 

termal stresin tehlikeli sınırları zorladığı gösterilmiştir.  Sıcak havada oynanan futbol 

maçlarında, hipertermi ve dehidratasyonla beraber seyreden tablonun sporcular için 

olabileceğini unutmamak gerekir. 

 

Hipertermik koşullarda yapılan fiziksel aktiviteler sırasında verilen akut yanıt, en çok kalp 

ve damar sistemini etkiler. Özellikle hipertermik koşullarda, iç sıcaklığın vücudun dış 

katmanlarına transfer edilebilmesi için, derideki yüzeysel arter ve venlerde dilatasyon 

meydana gelir. Yapılan çalışmalarda deri kan akımından sorumlu subkutanöz damar 

ağında % 80 – 95 oranında vasodilatasyon meydana geldiği gösterilmiştir.  Yapılan 
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çalışmalarda sıcak havalarda, vücut sıcaklığını sabit tutabilmek için kalp debisinin yaklaşık 

% 25’lik bir bölümünün bu damar ağını perfüze ettiği bilinmektedir.  Bu sayede vücut 

yüzeyine ısının kondüksiyonla transferi de sağlanmış olur. Cilt kan akımının sıcak 

havalarda artması, diğer organ sistemlerine ulaşan kan miktarında azalmaya neden olur.  

 

Sıcak havalarda yapılan fiziksel aktiviteler sırasında gözlemlenen termal stresin dolaşım 

sistemi üzerinde yarattığı etki, dinlenim koşullarına oranla daha ciddi tehditlerin ortaya 

çıkmasına neden olabilir.  Egzersiz sırasında vücudun oksijen gereksiniminin artması kalp 

ve damar sisteminin iş yükünü artırır.  Deri kan akımında meydana gelen akut değişiklik 

tabloyu daha olumsuz yönde etkileyebilir. Hem cilt hem de kas dokusunu perfüze eden 

damar ağında görülen vasodilatasyon ard yükü azalttığından başlangıçta taşikardiye 

sonrasında da nabız basıncının artışına yol açabilir. Hipertermik koşullarda yapılan ağır 

egzersiz sırasında, kardiyak debinin sınırlarına kadar zorlanıyor olması, özellikle 

intraabdominal organ sistemlerinin perfüzyonunu azaltır. Bu tablo ilerleyen dönemde 

çoklu organ hasarlanmasına neden olabilir.  Renal perfüzyon azalması sonucu ortaya 

çıkan akut tübüler nekroz, karaciğer hücre hasarlanmasına bağlı olarak karaciğer 

enzimlerinde artma ve mesenterik perfüzyonun azalması sonucu gastrointestinal bulgu 

ve semptomların ortaya çıkması bunun bazı örnekleridir.  Problemin devam etmesi 

ensephalopati, rhabdomyoliz, akut respiratuar sendrom, asit-baz denge bozuklukları, 

elektrolit dengesizliği, intestinal infarktlar ile dissemine intravasküler kaoagulasyon gibi 

hemorajik sorunlara yol açabilir. 

 

Buharlaşmanın termoregülatuar mekanizmalar arasında en etkin yolak olduğu 

bilinmektedir.   Buna karşın aşırı terleme sonrası gözlemlenen su kaybının 

dehidratasyona neden olduğu bilinmektedir.  Plazma hacminde görülen azalma iskelet 

kasının perfüzyonunun azalmasına neden olur. Tabloya egzersiz sırasında ortaya çıkan 

akut hemodinamik değişikliğin eklenmesi iskelet kaslarının oksijenasyonunu olumsuz 

etkileyebilir. Bu durumda iskelet kasları enerji gereksinimlerini aerobik metabolizma 

yerine anaerobik yolaktan karşılamaya başlar. Hem iskelet kas dokusunda hem de kanda 

laktik asit konsantrasyonu beklenilenden daha etken artış gösterir.  Elbette bu olumsuz 

tablo bireyin fiziksel aktivite sırasında normalden daha erken yorulmasına neden olur. 

 

Terlemenin başlaması vücuttan eş zamanlı olarak su ve elektrolit kaybına yol açar.  

Yapılan çalışmalarda elektrolit dengesinin bozulması performansı olumsuz yönde 

etkileyebilir ve  istenmeyen bazı patolojik tabloların ortaya çıkmasına da zemin 

hazırlayabilir.  Sıcaklıkla ilgili olası olumsuzlukların hipertermi, dehidratasyon ve 

elektrolit denge bozukluklarıyla bir arada değerlendirilmesi gerekir. Hipertermiyle ilgili 

sorunların ortaya çıkmasını hızlandırabilecek risk faktörlerinin bilinmesi alınması gereken 

önlemleri tanımlamak açısından önemlidir. İleri yaş, obesite düşük form durumu, 

sıcaklığa uyum sağlanmamış olmak, dehidratasyon, daha önce hipertermiye bağlı sorun 

yaşanması, ilaç kullanımı (diüretikler, beta blokerler, antikolinerjikler, fenoltiyazidler, 

butrifenolller, alkol, benzotropin, trifluoperazin, efedrin, amfetaminler, kokain, diyet 

hapları), uzun süre sıcağa maruz kalma (meslek nedeniyle ya da egzersiz amaçlı), akut 

gastroenterit, üst solunum yolu hastalığı, uyku bozukluğu, 
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uygun olmayan giysi giyilmesi bunlar arasında ön plana çıkmış predispoze başlıklar olarak 

tanımlanmıştır.  

 

Alınması gereken önlemler 

 

Bu bilgilerin ışığı altında sıcak havalarda spor yapan bireylerin alması gereken önlemleri 

vücudun soğutulması ile su ve elektrolit dengesinin düzenlenmesi olarak iki ana başlıkta 

tartışılmaktadır.  

 

Vücudun soğutulması 

 

Sıcaklıkla ilgili problemlerin riskini azaltabilmek için alınması gereken önlemlerin başında 

sporcuların hipertermiye verdiği bireysel yanıtın sorgulanmış olması gerekir.  Buna karşın 

sporcuların sıcak havalara uyum sağlamış olması, hipertermiyle ilgili en önemli koruyucu 

uygulamaların başında gelmektedir. Elbette sıcak havalarda spor yapılan saatlerin 

ayarlanması hiperterminin önlenebilmesi için önemlidir. Futbolcularda hiperterminin 

yaratabileceği olumsuzlukları en aza indirebilmek için uygun giysileri giymeleri yanında, 

saha kenarında sporcuların soğutulması için gereken alt yapının hazırlanması faydalı 

olacaktır. Futbolculara maç ya da antrenman sırasında düzenli aralıklarla su içme izni 

verilmelidir. Uzun süreli aktivitelerde saf su yerine sodyum ve karbonhidrat içeren sıvıları 

tüketmesinin daha faydalı olabileceği belirtilmektedir.  Vücut iç sıcaklığının 40.5oC’yi 

aştığı durumlarda soğutmaya hızlı başlanmasının hayati önemi olabilir. Soğutma 

sırasında iç sıcaklığın 0.2oC/dakikalık hızla, 30 dakika içinde 39oC’ın altına indirilmesi 

hedeflenir. 

 

Sıcaklık kaybı: 

 

Yapılan çalışmalarda sıcaklık kaybında devreye giren ana savunma mekanizmasının 

terleme ve terleme sonrası derinin üstünde biriken su tabakasının buharlaşması olduğu 

gösterilmiştir.  Bir litre suyun buharlaşması sırasında vücuttan yaklaşık 580 kCal’lik enerji 

uzaklaştırılır.  İnsan vücudunda bulunan 2-4 milyon ter bezinden salgılanan terin su ve 

iyon içeriği bir arada değerlendirildiğinde; terleme hızındaki artışın bir yandan su bir 

yandan da iyon kaybına neden olabileceğini unutmamak gerekir.  Terle, suyun yanında 

bir miktar da iyon kaybedildiğinden, sıvı replasman stratejisini belirlerken elektrolit 

kaybını da değerlendirmeye almak gerekir.  

 

Terleme miktarını belirleyen faktörler irdelendiğinde 3 ana unsurun terleme hızını 

düzenlemede ön plana çıktığı görülmektedir.  Bunlar; 

 

 Ortamla temas eden deri yüzey alanı 

 Ortam havasının sıcaklığı ile nem oranı 

 Vücudun etrafında hareket eden hava akımı. 
 

Yukarıdaki değişkenler içinde buharlaşma hızını belirleyen en etkin unsur havanın bağıl 

nem oranıdır.  Buharlaşma yoluyla ısı kaybı olabilmesi için cilt yüzeyindeki suyun 

buharlaşması gerekir.  Özellikle havadaki nem oranının artması, vücut yüzeyinde birikmiş 
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olan su tabakasının buharlaşma hızını azaltır. Böylesi bir durumda terleme beklenilen 

faydayı sağlamaz ve birey gereksiz yere vücudundan su kaybeder. Yüksek şiddette spor 

yapan bireylerin, sıcak ve nemli ortamlarda, hipertermi ile su kaybı ve elektrolit 

dengesindeki bozuklukların yarattığı olumsuzlukların üstesinden gelmek zorunda kalır. 

Bu arada bireylerin cilt üstünde birikmiş teri kurulamaları, buharlaşma olmaksızın sıvı 

kaybına neden olacağından, vücudun soğumasını olumsuz etkiler.  

 

 

Hidrasyonun performans üzerine etkisi 

 

Sıcak havalarda fiziksel aktivite yapan sporcuların aşırı terleme sonucu dehidrate 

olabilecekleri bildirilmektedir.  Futbolcunun maça ya da antrenmana dehidrate 

başlanması tabloyu daha da olumsuz etkiler.  Sporculara fiziksel aktivite sırasında su 

içmeleri için yeterli zamanın verilmediği durumlarda dehidratasyonun daha da 

belirginleşeceği, vücut sıcaklığının giderek artacağı ve sonucunda da performanslarının 

olumsuz yönde etkileneceği gösterilmiştir.  Bu arada dehidratasyon ve hiperterminin 

metabolik süreci de olumsuz yönde etkileyeceği bilinmektedir.  Bütün bu 

olumsuzlukların bir arada görülmesi, metabolizmada aerobik tepkimelerin yerini 

anaerobik tepkimelerin almasına neden olur.  Yapılan araştırmalarda vücut ağırlığının 

%2’den fazlasının terle kaybedilmesinin, performans azalmasına neden olabileceği 

gösterilmiştir.   

 

Rehidratasyon 

 

Fiziksel aktivitenin başlamasını izleyen dönemde, artan vücut sıcaklığının bir sonucu 

olarak bireyler hızla terlemeye başlar.  Terleme hızı ise bireylere ya da çevre koşullarına 

bağlı olarak değişkenlik gösterir.  Egzersizin süre ve şiddeti, kullanılan giysilerin türü ve 

tipi, ortam sıcaklığı ve nem oranı gibi değişkenler yanında sporcunun bireysel 

özelliklerinin terleme hızını belirleyen unsurlar olduğu bilinmektedir.  Bunlar arasında 

vücut ağırlığı, bireyin sıcağa uyum göstermiş olup olmaması, genetik özellikleri yanında 

metabolik etkinliği gibi kavramlar terleme hızını etkileyen unsurlar arasında 

sayılmaktadır.  Sporcuların terleme hızının bireyler arasında farklılık gösterebileceği, 

sportif aktivitenin türünün de terleme hızını değiştirebileceğini göz ardı etmemek 

gerekir.  Terleme hızının, bireyler arasında farklılık yaratabilecek değişkenleri akılda 

tutmak koşuluyla, ortalama 05- 2 lt/saat arasında değişebileceği bildirilmektedir.  Ancak 

ortalama değerler geniş bir aralıkta değişkenlik gösterdiğinden, sporcuların 

rehidratasyonu ile ilgili bir strateji belirlemeden önce, bireysel terleme hızı tespit 

edilmelidir. 

 

Sporcular terleme sırasında su ile beraber bir miktarda elektrolit kaybeder.  Terdeki iyon 

içeriği de, aynı terleme hızında olduğu gibi, bireyin genetik özellikleri yanında sıcaklığa 

gösterdiği uyuma bağlı olarak değişkenlik gösterir.  Bireylerin terle kaybettikleri iyon 

miktarını ortalama bir değerle doğru olarak ifade etmek mümkün değildir. Doğru veriye 

ulaşılabilmek için sporculara ter analizi yapmak gerekir. Yapılan çalışmalarda terdeki 

ortalama Na içeriğinin 35 mEq/lt (10 – 70 mEq/lt aralığında), K içeriğinin 5 mEq/lt (3 – 15 
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mEq/lt aralığında), Ca içeriğinin 1 mEq/lt (0.3 – 2 mEq/lt aralığında), Mg içeriğinin 0.8 

mEq/lt (0.2 – 1,5 mEq/lt aralığında) ve Cl içeriğinin ise 30 mEq/lt (5 – 60 mEq/lt 

aralığında) olduğu tespit edilmiştir. Bu farklılığın cinsiyet ve yaştan bağımsız olarak 

değişkenlik göstermesi, ölçüm yapılmaksızın yorumlamayı olanaksız hale getirmektedir. 

Sıcaklığa uyum sağlayan bireylerin ter bezlerinde iyonların geri emilim hızı arttığından, 

sporcuların terle kaybettikleri iyon miktarı, uyum sağlamamış olanlarla 

karşılaştırıldığında % 50 oranında azalabilmektedir. 

 

Sıcak ortamda yapılan fiziksel aktivitelerin su ve elektrolit dengesi üzerinde yaratacağı 

etkileri iki ana başlıkta özetlemek mümkündür.  Bunlar: 

 

 Özellikle sıcak ve nemli ortamlarda yapılan fiziksel aktiviteler sırasında terle fazla 
miktarda su ve iyon kaybı meydana gelir. 

 Sporcular arasında aktivitenin türü ve bireysel özelliklerine bağlı olarak su ve 
elektrolit kaybı değişkenlik gösterir. 

 

Vücut, su dengesini kendi ağırlığının %0.2 – 0.5 aralığında kontrol edebilme yeteneğine 

sahiptir. Sporcuların hidrasyonuyla ilgili yorum yapabilmek için, günlük su alımıyla kaybı 

arasındaki oran izlenmelidir. Yapılan çalışmalarda egzersiz sırasında kaybedilen su ve 

elektrolitlerin sağlıklı bir diyet ile 8 – 24 saat içinde yerine konulabileceği gösterilmiştir.  

Su dengesi vücut ağırlığı yanında farklı biyokimyasal değişkenleri kullanarak da 

değerlendirilebilir (Tablo 2).  Bunlar içinde kolay uygulanabilen nesnel bir yöntem olması 

nedeniyle idrar özgül ağırlığının ölçümü ön plana çıkar. İdrar özgül ağırlığının 1.020’den 

küçük olması bireyin euhidrate olduğunu gösterir. Sporcuların euhidrate olduklarını 

işaret eden bir diğer laboratuar bulgusu idrar osmolalitesinin 700 mOsmol’ün altında 

olmasıdır.  Öte yandan hiçbir ölçümün yapılamadığı durumlarda idrar miktarı ile renginin 

değerlendirilmesi, bireyin hidrasyon seviyesi hakkında dolaylı da olsa bilgi vermektedir.      

 

Tablo 2: Hidrasyon seviyesini takip etmede kullanılan değişkenler: 

 

Ölçülen değişken Pratik kullanım Değerlilik (Akut ve 

kronik değişiklikler) 

Euhidratasyon sınırı 

Total vücut sıvısı Düşük Akut ve kronik < % 2 

Plasma osmolalitesi Orta Akut ve kronik < 290 mOsmol 

İdrarın özgül ağırlığı Yüksek Kronik < 1.020 gr/mlt 

İdrar osmolalitesi Yüksek Kronik < 700 mOsmol 

Vücut ağırlığı Yüksek Akut ve kronik < % 1 

 

Bireyin sıvı açığının kapatılması sürecinde idrar analizlerinin yapılmasının yanıltıcı 

sonuçları olabilir.  Dehidrate bir sporcunun çok kısa bir zaman aralığında aşırı miktarda 

hipotonik sıvı tüketmesi idrar yapımını tetikler. Su alımının yarattığı diüretik etki 

rehidratasyon sürecinin uzamasına neden olur.  Ancak bu dönemde yapılan idrar analiz 

sonuçları, euhidrate bir bireyin değerlerini taklit edeceğinden, elde edilen veriler çoğu 

kez gerçek durumu yansıtlamayabilir.  Olası yanlışlıkları en aza indirebilmek için ya sabah 
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ya da rehidrasyon ile ilgili bir uygulamanın yapılmasını izleyen birkaç saat sonrasına ait 

idrar örneklerinin değerlendirilmeye alınması gerekir.  

 

Bireyin hidrasyon seviyesini değerlendirmede kullanılacak çok temel bir diğer değişken 

de,  sabah tuvalet gereksinimini giderdikten sonra vücut ağırlığının aç karnına 

ölçülmesidir.  Normal şartlar altında sağlıklı bir bireyin vücut ağırlığı, ardışık günlerde 

%1’den daha fazla sapma göstermez. Bu değerlendirmenin doğru yapılabilmesi için, 

başlangıç vücut ağırlığının aynı yöntemle 3 gün ard arda ölçülmüş olması gerekir. 

Kadınlarda ise vücut ağırlığı izlenirken, menstrüel döngü sırasında meydana gelen 

hormonal değişikliklerin vücut ağırlığı üzerinde etkisi olabileceğini unutmamak gerekir.    

 

Egzersiz Öncesi Sıvı Yüklemesi 

 

Ana amaç sporcunun fiziksel aktiviteye euhidrate ve normal plazma elektrolit dengesiyle 

başlamasıdır.  Sağlıklı bir bireyin yeteri miktarda sıvı tükettiği, gerekli gıdayı aldığı ve 

aktivite öncesi 8 – 12 saatlik süre içinde iyi dinlendiği koşullarda euhidrate olması 

beklenilir.  Öte yandan koşulların olumsuz seyrettiği, bireyin dehidrate olduğu ve erken 

dönemde fiziksel aktivite yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda hidrasyonun 

sağlanabilmesi için daha yoğun rehidratasyon programları uygulamak gerekebilir. Bireyin 

spora yeniden başlayabilmesi için hidrasyon ve elektrolit dengesi yeniden kurulmuş 

olmalıdır. Sportif müsabaka öncesi yapılan rehidrasyon girişiminde ana amaç bireyin 

küçük porsiyonlarla ancak sık aralıklarla su içirerek hidrate olmasını sağlamaktır.  

Karşılaşmadan en az 4 saat öncesinde 5-7 (ml/kg vücut ağırlığı) suyu tüketmiş olması 

gerekir.  Bunu izleyen 2 saatlik süre içinde sporcunun idrar çıkarmaması ya da idrar 

renginin koyu olması durumunda fazladan 3-5 (ml/kg vücut ağırlığı) suyu tüketmeleri 

gerekir.  Bu arada sporcuların tükettiği sıvının içinde 20 – 50 mEq/lt Na bulunması ya da 

ağırlıklı olarak Na içeren bazı hafif gıdaları tüketmiş olmaları, vücuda alınan suyun 

tutulmasına yardımcı olacaktır.  Öte yandan elektrolit miktarının fazla olması, susuzluk 

hissini aktif tutacağından su dengesinin kurulmasında faydalı olacaktır.  Ancak su alımının 

fazla olması durumunda dilüsyonel hiponatremi gibi istenmeyen bir tablonun ortaya 

çıkabileceğini de unutmamak gerekir.  İçilen sıvının tadı ve sıcaklığı da (15 – 21oC) içimi 

kolaylaştıran unsurlar arasında sayılır.   

 

Egzersiz sırasında sıvı alımı 

 

Egzersiz sırasında sıvı alımının ana amacı vücut su kaybını, vücut ağırlığının % 2’sinden 

daha düşük bir seviyede tutmaktır.  Elbette su kaybını fiziksel aktivitenin türü, şiddeti, 

ortam sıcaklığı ve bireyin terleyebilme kapasitesine etki yapan fizyolojik özellikleri 

belirler.  Uzun süreli fiziksel aktiviteler sırasında düzenli sıvı alımının hayati önemi 

olabilir. Herhangi bir bireyin fiziksel aktivite sırasında ne kadar terlediğini ortalama 

değerlere bakarak genellemek mümkün değildir. Fiziksel aktivite sırasında terleme 

miktarını belirlemenin en basit yolu; sporcuların egzersiz öncesi ve sonrasında vücut 

ağırlığını ölçmektir. Bireyin terleyebilme özelliği aynı ortam ve benzer türdeki fiziksel 

etkinliklerde çok belirgin bir değişiklik göstermez. Futbolcuların sıcak havada yapılan 

fiziksel aktiviteler sırasında terle kaybettikleri su ve elektrolit miktarının belirlenmiş 
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olması gerekir.  Bir başka ifadeyle sporcularının sağlığından sorumlu ekibin sporcuların 

terleme özelliklerini daha önceden değerlendirmeye almış olması gerekir.  Nitekim 

hekim bu bilgiyi sporcuların rehidrate edilmelerinde izlenecek stratejiyi belirlemede 

kullanacaktır.  Bu nedenle tek bir sıvı değerini esas alarak sıvı açığını kapamaya çalışmak 

çok doğru değildir.  Ancak uzun süreli fiziksel aktiviteler sırasında saatte 0.4 – 0.8 litre 

arasında sıvı tüketmenin açığı kapamada yeterli olabileceği bildirilmektedir (içilmesi 

önerilen sıvı hacminin 2 misli sapma gösterdiğine dikkat ediniz).   

 

Öte yanda değerlendirilmesi gereken bir diğer konu da sporcuların kaybettikleri 

elektrolitleri yerine koyma noktasında ortaya çıkar. Terdeki elektrolit kaybı da bireyler 

arasında farklılık gösterir.  Bu nedenle tek bir reçete ile genelleme yaparak elektrolit 

açığının yerine konulması doğru değildir.  Ancak sıvı açığını kapatmak amacıyla kullanılan 

sporcu içeceklerinin içinde bulunan yaklaşık 20 – 30 meq/l Na ve anyonu olan Cl ile 2-5 

meq/l potasyum ve % 5 – 10’luk karbonhidrat ile hazırlanan sporcu içeceklerinin kayıpları 

yerine koymada yeterli olabileceği düşünülmektedir.  İçeceğin içindeki elektrolitler, iyon 

açığını kapama yanında, susama dürtüsünü uyarır. Hava sıcaklığı, egzersizin türü, süresi 

ve bireyin kişisel özelliklerinin enerji ve iyon gereksinimini belirlemede etken olduğu 

bilinmektedir.   

 

Egzersiz sonrası süre 

 

Egzersiz sonrası dönemde yapılan sıvı ve elektrolit yüklemesinin amacı, futbolcunun maç 

ya da antrenman sırasında ortaya çıkan bütün açığını kapatmaktır.  Gün içinde yapılacak 

ikinci fiziksel aktivitenin birinciyi izleyen 12 saatten daha kısa bir zaman aralığında 

yapılacak olması durumunda, hızlı rehidratasyon stratejilerin uygulanması zorunludur.  

Buna karşın, sporcuların rehidrate olmak için önünde uzun bir zaman diliminin olduğu 

durumlarda, futbolcuların sıvı ve elektrolit açığını günlük gıda ve sıvı alım 

alışkanlıklarında ciddi değişiklik yapmadan kapatmaları beklenilir.  Sodyum açığının 

giderilmediği durumlarda, sıvı alımının idrar yapılmasını artıracağı hatırlanacak olursa, 

kısa zaman dilimlerinde saf su kullanarak euhidrasyonun sağlanması mümkün 

olamayabilir.  Bu nedenle içilen sıvıda az da olsa bir miktar elektrolitin bulunması 

önemlidir.  Hızlı rehidrasyonun amaçlandığı koşullarda alınan sıvı miktarı terle kaybedilen 

sıvı miktarından % 50 daha fazla olmalıdır.  Bir başka ifadeyle sporcular terle 

kaybettikleri 1 litre sıvıya karşılık kendilerinden 1.5 litre sıvı tüketmeleri istenmelidir.  

Fazladan tüketilen sıvının, alımını izleyen dönemde ortaya çıkacak idrar hacim artışını 

kompanze etmede önemli olacağı düşünülmektedir.  

 

Sonuç 

 

Sıcak havalarda yapılan sportif aktiviteler sırasında vücut sıcaklığındaki artış yanında, su 

ve elektrolit dengesinde meydana gelen bozulma sporcular için olumsuz bir süreci 

başlatabilir. Yapılan çalışmalarda bu olumsuz tablonun sportif performansı azaltabileceği 

gösterilmiştir. Sporcuların sıcak havadan en az etkilenmesini sağlayacak önlemlerin 

alınmış olması, sporcuların performans ve sağlığını koruyacaktır. Soğuma yanında 

futbolcuların rehidrasyon sürecinin izlenmesi gerekir. Dehidratasyonun ciddi 
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komplikasyonları ortaya çıkmadan önce, eksikliklerin en kısa zamanda giderilmesinin, 

hayati önemi olabilir.  Futbolcuların sağlığından sorumlu tüm takım görevlilerin, söz 

konusu olumsuzlukların önüne geçmek için alınması gereken önlemler konusunda bilgi 

sahibi olmaları, istenmeyen tabloların ortaya çıkmasını engelleyecektir.   
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